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OTSUS 
Aktsiisi maksmise tagatise protsendi ja  
aktsiisi tagatissumma määramise kohta aktsiisilaopidajale 
 
 
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, edaspidi maksuhaldur) teeb otsuse Baltic 
Ground Services EE OÜ-le (registrikood 12890890) aktsiisi maksmise tagatise protsendi ja 
aktsiisi maksmise tagatissumma määramise kohta aktsiisilaopidajale, juhindudes 
maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 46 ja § 120 lõike 1 punktis 3 sätestatust ning 
rahandusministri määruse nr 42 “Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma 
minimaalsed määrad” (edaspidi määrus nr 42) §-s 1 ja § 2 lõigetes 1 ja 2 ning alkoholi, tubaka-, 
kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) § 31 lg 5 p-s 2 sätestatust.  
 
 
1. Aktsiisilaopidaja tagatis 
 
Määruse nr 42 § 1 sätestab, et aktsiisi maksmise tagatissumma määramisel võtab maksuhaldur 
arvesse järgmist:  
 

 tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus ja selle arvutamise aluseks olevad 
andmed; 

 aktsiisikauba liik, millelt tagatissumma määratakse; 

 eksporditava aktsiisikauba ning õhusõiduki ja laeva pardale toimetatava 
aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba osatähtsus aktsiisilaos ladustatava aktsiisikauba 
koguses 12 kalendrikuu jooksul; 

 aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba säilimise turvalisus tagatise esitaja tegevuskohas, 
kus ladustatakse ja kasutatakse aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa; 

 maksevõimelisus ja maksude tasumise tähtajast kinnipidamine; 

 maksuseaduste ja tollieeskirjade rikkumise juhtumid; 

 varasem aktsiisikauba tootmise ja ladustamise kogemus või aktsiisivabastuses oleva 
aktsiisikauba kasutamise kogemus; 

 äripartnerid ja aktsiisikaupa vedavad ettevõtjad 
 
Määruse nr 42 § 2 lg 2 sätestab, et tagatissumma peab moodustama vähemalt ühe protsendi 
tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest. Sama määruse § 2 lg 1 sätestab, et 
tagatissumma määramisel tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest väiksemana 
arvestatakse aktsiisi maksmata jätmise riski määruse nr 42 §-s 1 nimetatud andmete alusel. 
 
ATKEAS § 31 lg 5 p 2 kohaselt arvutatakse aktsiisilaopidaja tekkida võiva või tekkinud 
maksukohustuse suurus aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmiselt 
koguselt, samaaegselt ajutises aktsiisivabastuses veetava aktsiisikauba maksimaalselt koguselt 
ja aktsiisilaost kalendrikuu jooksul lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba koguselt 
summeerituna.  
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ATKEAS § 31 lg 6 kohaselt pideva tegevuse korral arvutatakse tekkida võiva või tekkinud 
maksukohustuse suurus viimase kuue kalendrikuu andmete alusel. Tegevuse alustamise, 
ebaregulaarse tegevuse korral või kui isik näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, 
arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus äriplaani alusel koostöös 
maksuhalduriga.  
 
Baltic Ground Services EE OÜ esitas 30.09.2016 (koos hilisemate täiendustega) aktsiisilao 
tegevusloa taotluse ja ATKEAS §-s 39 nõutud lisadokumendid, mis registreeriti maksuhalduri 
dokumendihaldussüsteemis 03.10.2016 numbri 9-15/030868 all.  
 
Tuginedes esitatud aktsiisilao tegevusloa taotlusega koos esitatud äriplaani andmetele, 
moodustub ATKEAS § 31 lg 5 p 2 alusel Baltic Ground Services EE OÜ aktsiisilao puhul tekkida 
võiva maksukohustuse suurus summas 8417,55 € järgmiselt:  
 

Tekkida võiva maksukohustuse alus Summa (€) 

Ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmine 
kogus 

3466,05 

Samaaegselt ajutises aktsiisivabastuses veetava 
aktsiisikauba maksimaalne kogus 

4951,50 

Kalendrikuu jooksul lähetatava aktsiisiga maksustatud 
aktsiisikauba kogus 

0 

Kokku tekkida võiv maksimaalne maksukohustus 8417,55  

 
 
2. Aktsiisi maksmise tagatise protsendi ja aktsiisi tagatissumma määramine ning 
tagatissumma esitamine 
 
Tulenevalt MKS §-st 121, maksuhaldur määrab, kui suur tagatis tuleb esitada. Maksuhaldur 
lähtub tagatise ulatuse määramisel tagatava nõude ja võimaliku sundtäitmise kulude suurusest.  
 
Aktsiisi maksmise tagatise protsendi määramisel arvestab maksuhaldur taotleja majandusseisu, 
maksekäitumist, varasemat kogemust, ärialast reputatsiooni, rikkumisi ja arvepidamise seisundit 
ning määruse nr 42 §-s 1 nimetatud asjaolusid.  
 
Baltic Ground Services EE OÜ kanti äriregistrisse 06.08.2015, seega kinnitatud majandusaasta 
aruanded puuduvad. Esitatud andmete kohaselt hindas maksuhaldur ettevõtte finantsseisu 
mitterahuldavaks. Maksekäitumist sai maksuhaldur hinnata esitatud TSD ja KMD 
deklaratsioonide järgi, mille esitamisel ja tasumisel tähtaegu eiratud ei ole. Kuna ettevõttel 
puudub maksuhaldurile teadaolevalt varasem aktsiisikauba käitlemise kogemus (ettevõte ei ole 
varasemalt aktsiisikaupu ka SAAD dokumendiga toonud) ning ettevõte alles taotleb aktsiisilao 
tegevusluba, ei saa maksuhaldur hinnata maksekäitumist aktsiisideklaratsioonide esitamise ja 
tasumise tähtaegadest kinnipidamise järgi. Samuti ei saa maksuhaldur hinnata ettevõtte ärialast 
reputatsiooni teiste maksuhalduri poolt väljastatud lubade kohustuste täitmise järgi, kuna 
ettevõttele ei ole maksuhalduri poolt muid lube väljastatud.  
 
 
Analüüsinud eeltoodut, maksuhaldur otsustab: 
 

 määrata Baltic Ground Services EE OÜ aktsiisi maksmise tagatise protsendiks 80 
(kaheksakümmend); 

 määrata Baltic Ground Services EE OÜ aktsiisiloapidaja tagatissummaks 6730 (kuus 
tuhat seitsesada kolmkümmend) eurot. 

 
 
 
 
Tagatise võib esitada: 
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 Sularahasissemaksena Maksu- ja Tolliameti tagatiste pangakontole nr 
EE641010052031018009 (AS SEB Pank) või nr EE252200221014193902 (Swedbank 
AS). Viitenumber: 0000070001. 

 käendaja võetud kirjaliku kohustusena (Teadmiseks, et käendusdokumendi vorm ja sisu 
on alates 28.01.2013 muutunud ja vastavalt sellele peab käendaja vastutama 
käendusdokumendi kehtivusajal tekkinud kohustuste täitmise eest ühe aasta jooksul 
käendusdokumendi lõppemise päevast arvates) ; 

 riigi kasuks seatud registerpandi või hüpoteegina asjaõigusseaduses või kommertspandi 
seaduses sätestatud korras.  

 
 
Kui tagatis esitatakse käendusdokumendina või riigi kasuks seatud registerpandi või 
hüpoteegina asjaõigusseaduses või kommertspandi seaduses sätestatud korras, tuleb see 
esitada maksuhaldurile aktsepteerimiseks aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või 
digiallkirjastatult e-postile tagatis@emta.ee.  
 
ATKEAS § 40 lg 1 p 9 kohaselt on aktsiisilao tegevusloa andmise üheks tingimuseks käesoleva 
otsusega määratud tagatise aktsepteerimine maksuhalduri poolt.  
 
Õigusi piiravad ja kohustusi panevad haldusaktid tehakse teatavaks kättetoimetamisega ning 
kättetoimetamise mõistet maksumenetluses reguleerivad MKS §-d 52-55. 
 
Teil on õigus 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast 
arvates esitada vaie Maksu- ja Tolliametile ning taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist, 
muutmist või uue haldusakti väljaandmist (MKS § 137 lg 1 ja lg 3 ning § 138 lg 1). 
 
Samas võite vaiet esitamata pöörduda kaebusega oma elu- või asukohajärgsesse 
halduskohtusse. Kirjaliku kaebuse võib toimetada ükskõik millisesse Eesti haldus- või maakohtu 
kohtumajja (MKS § 151 lg 1 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 8 lg 6 ja § 40 lg 2). 
 
Kaebetähtaeg haldusakti tühistamiseks on 30 päeva haldusakti teatavakstegemisest arvates. 
Kohustamiskaebuse võib esitada 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või toimingu 
tegemisest keeldumise teatavakstegemisest arvates (halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 
1 ja 2). 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kai-Liis Nõlvak 
aktsiiside talituse juhataja  
 

 
Allkirjastamisõiguse aluseks on Maksu- ja Tolliameti peadirektori 05.12.2012 käskkiri nr 404--P “Volituse andmine 
maksude osakonna ametnikele” (koos hilisemate muudatuste ja täiendustega), millega on võimalik tutvuda Maksu- ja 
Tolliameti veebilehel www.emta.ee. 

 
 
 
 
Otsuse koostas maksude osakonna aktsiiside talituse vanemspetsialist Virve Linholm tel 676 
1656, e-post virve.linholm@emta.ee. 
 

 

mailto:tagatis@emta.ee
http://www.emta.ee/
mailto:virve.linholm@emta.ee

