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E E S S Õ N A

Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamine ja 
Eesti Vabariigi rahvusvaheline tunnustamine rahvusvahelise 
õiguse subjektina on pannud aluse meie vabariigi aktiivse 
välissuhtluse ja majandusliku koostöö arendamisele teiste 
riikidega. Eesti Vabariigi ülemnõukogu on vastu võtnud ot
suse Eesti Vabariigi ühinemise kohta rahvusvaheliseks suht
lemiseks esmavajalike lepingutega, Vabariigi Valitsus on 
sõlminud terve rea kokkuleppeid ja lepinguid kaubanduslik- 
majandusliku koostöö ja vastastikuste investeeringute soo
dustamise ning kaitse kohta (Tsehhi ja Slovaki Liitvabarii
giga, Poola, Soome ja Islandi Vabariigiga, USA, Taani ja 
Rootsi Kuningriigiga). Kujunemisjärgus on Pesti kui ise
seisva riigi siseriiklik välissuhtlust käsitlev seadusand
lus. Vastu on võetud "Eesti Vabariigi välisinvesteeringu
seadus", väliskapitaliga ettevõtete maksusoodustusi sätes
tav "Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seadus" jt. norma
tiivaktid.

Käesolev normatiivaktide kogumik on arvult kolmas 
Eesti välissuhtlust ja välismajandustegevust käsitlev väl
jaanne. Kogumikku on koondatud koige olulisemad seda vald
konda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja Valitsuse
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määrused. Samas on kogumikul ka konkreetne oppeotstarve, 
kuivõrd väljaande teine osa sisaldab välismajanduse põhi
mõisteid ja terminoloogia sõnastiku, eesti, inglise ja 
vene keeles.

Kogumik on mõeldud nii TÜ õigus- kui ka majandustea
duskonna üliõpilastele ning praktikutele.

Koostajad tänavad majandusteaduskonna välismajandus- 
kabineti vanemteadurit Urmas Varblast väga kasulike täien
duste ja paranduste eest.

Normatiivaktid on kehtivad seisuga 20. jaanuar 1992.a.

Koostajad
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EE3TI VABARIIGI VÄLISINVESTEERINGUSEADUS 
Vastu vÖetud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
poolt II. septembril 1991. e. //Riigi 
Teataja. - I99I. - Nr. 31. - Art. 376.

I. Ü ldsätted

$ 1. Seaduse ülesanded
K äesolev seadus m äärab  kindlaks välis investeeringu te  tegem ise korra 

ja  õ igusliku režiimi, sätestab  soodustuste andm ise ning keh testab  õ igusli
kud tagatised  vä lis investeerija te le  Eesti V abariigis.

§ 2. Välisinvesteering
V älisinvesteering  käesoleva seaduse tähenduses on igat liiki vara  jn 

varalised  õigused, sealhulgas in te llek tuaalne omand, m ille välisinves
te e rija  on paigu tanud  Eesti V abariig is asuvasse ettevõttesse.

§ 3. Välisinvesteerija
(1) V älisinvesteerijaks võ ib  olla:
1) välisriig i ju riid iline  isik;
2) välisriig i kodanik;
3) Eesti V abariig i kodanik, kelle a la line  elukoh t on väljaspool Fesli 

V abariiki;
4) kodakondsuseta isik;
5) rahvusvaheline  organisatsioon.
(2) V älisriigi kodanik  ja  kodakondsuseta isik võib käesoleva seaduse 

tähenduses olla välisinvesteerijaks, kui tem a alaline elukoht on vä lja s
pool Eesli V abariiki.

(3) V älisriigi juriid iliseks isikuks on iga juriid iline  isik, kes on 
reg istreeritud  väljaspoo l Eesti V abariik i.

§ 4. Väliskapitaliga ettevõte
(1) V äliskapita liga  e ttevõ tteks käesoleva seaduse tähenduses on iga 

Eesli Vabariigi seadustele vastav  e ttevõ te, m ille v a ra  osaliselt või tä ie li
kult kuulub ühele või m itm ele välisinvesteerija le . Selliseks e ttevõ tteks 
on kn vä lis investeerija  tü ta re ttev õ te  või käesoleva seaduse § 6 1 . 'lõikes 
n im etatud filiaal.

(2) V äliskap ita liga  e ttevõ te  on registreerim ise m om endist ju riid i
line i'i'k F'osti V abariigi seaduse järgi.

§ 5. Välisinvesteerija ning väliskapitaliga ettevõtte õiguslik seisund
(1) V älisinvesteerija l on investeeringu  tegem isel (e ttevõtte  asu ta 

misel, sissem aksete tegem isel jne.) võrdsed õigused ja  kohustused Eesti 
V abariig i juriidiliste isikule ja  kodanikega, kui Eesti V abariig i seadu
ses või rahvusvahelises lepingus e i ole e lle  näh tud  teisiti.

(2) V älisinvesteerija  õigus om andada ja kasu tada m aad ning teisi 
loodusvarasid m ääratakse kindlaks Eesti V abariigi seadustega.

(3) V äliskapita liga  e ttevõ tte l on kõik õigused ja  kohustused, mis 
Eesli V abariig is on keh testa tud  e ttevõ tetele , kui seaduses või rahvus
vahelises lepingus ei ole e tte  näh tud  teisiti.

§ 6. Filiaal ja esindus
(I) Välisriigi ju riid iline  isik ja  rahvusvaheline  organisatsioon võ i

vad asu tada Eesti V abariig is oma filiaale ju riid ilis te  isikutena, m is käes
oleva seaduse tähenduses on väliskapita liga  e ttevõte.

2

5



(2) Välisriigi juriid iline isik ja  rahvusvaheline organisatsioon võ i
vad avada Eesti V abariigis oma huvide esindam iseks ning kaitsm iseks 
esindusi. Esinduste avam ise ja  tegutsem ise korra  m äärab  Eesti V abariig i 
Valitsus.

§ 7. Kinnisvara omandamine
(1) V äliskapitaliga e ttevõ te  võib om andada põhik irjaliseks tegevu 

seks vaja likku kinnisvara sam asuguses korras nagu Eesti V abariig i e tte 
võte, kui seaduses ei ole e tte  nähtud teisiti.

(2) V äliskapitaliga e ttevõ tte  k innisvara  om andam ise tehing peab 
olema notariaalselt tõestatud. Selle nõude rikkum ine toob kaasa tehingu 
kehtetuse.

§ 8. Rahvusvaheline leping
Kui käesolev seadus on vastuolus Eesti V abariig i poolt sõlm itud ja  

Eesti V abariig i kõrgeim as võim uorganis ra tifitseeritud  rahvusvahelise 
lepinguga, siis kohaldatakse lepingu eeskirju .

П. Väliskapitaliga ettevõtte asutamine ja selles osalemine
§ 9. Väliskapitaliga ettevõtte asutamise ja selles osalem ise tingi

mused
(1) V äliskapitaliga e ttevõ tte  asutam ine ja  välisinvesteerija  osalem ine 

asutatud  e ttevõ ttes toim ub vastava lt Eesti V abariig is keh tivale  korrale  
ilm a piiranguteta, v ä lja  a rva tud  käesoleva paragrahv i 2. ja  3. lõikes 
sätestatu.

(2) Eesti V abariig i V alitsus võib  m äärata  k indlaks tegevusalad, kus 
väliskapitaliga e ttevõ tte  asutam ine või välis investeerija  osalem ine asu ta
tud  e ttevõ ttes  on keelatud  või toim ub käesoleva seaduse §-s 10 sätesta
tud  korras saadud välisinvesteeringu litsentsi alusel.

(3) V älisinvesteerija  poolt kom m ertspanga asutam ine või selles osa
lem ine toim ub Eesti Panga poolt käesoleva seaduse §-s 10 sätesta tud  k o r
ras väljasta tud  litsentsi alusel.

(4) Eesti Pank võib  keelduda välisinvesteerija le  kom m ertspanga asu
tam iseks või selles osalem iseks litsentsi andm isest järgm istel põhjustel:

1) välis investeerija  m itteusaldusväärsus;
2) välis investeerija  tao tlus m onopoolse seisundi saavutam iseks Eesti 

V abariig i panganduses.
§ 10. Välisinvesteeringu litsents
(1) K äesoleva seaduse § 9 2. lõikes n im etatud  välisinvesteeringu lit

sentsi saam iseks tu leb  esitada taotlus Eesti V abariig i V alitsuse poolt m ää
ratud  riigiorganile ning sam a parag rahv i 3. lõikes n im etatud  litsentsi 
saam iseks Eesti Panga nõukogule. Nii vastav  riigiorgan kui k a  Eesti Panga 
nõukogu on kohustatud  taotluse esitam ise päevast 1 kuu  jooksul vastu  
võtm a otsuse. V ajalike  andm ete puudum isel peab litsentsi tao tle ja  esi
tam a täiendavad andm ed 1 kuu jooksul, arva tes vastava  teatise saamise 
päevast. O tsus tehakse sel juhu l 1 kuu jooksul tä iendavate  andm ete esi
tamise päevast. Kui otsust e i ole teh tud  tähtaegselt, loetakse taotletud  
litsents antuks, m ille koh ta  vastav  riigiorgan või Eesti Panga nõukogu 
peab väljastam a tao tle ja  nõude esitam isest 3 päeva jooksul k irja liku  te a 
tise.

(2) K äesoleva seaduse § 9 2. lõikes nim etatud  välisinvesteeringu lit
sentsi taotlem ise ja  andm ise ko rra  m äärab  Eesti V abariig i Valitsus. Sama 
paragrahv i 3. lõikes n im etatud  litsentsi puhul keh testab  vastava  korra  
Eesti Panga nõukogu koos Eesti V abariig i Valitsusega.

(3) Eesti V abariig i V alitsuse poolt m ääratud  riig iorgani keeldum ise 
korral litsentsi andm isest võib litsentsi tao tle ja  1 kuu  jooksul arvates 
keeldum isest teadasaam ise päevast pöörduda Eesti V abariig i V alitsuse 
poole, kes teeb  1 kuu jooksul otsuse. Eesti V abariig i V alitsuse või Eesti 
Panga nõukogu keeldum ise korral litsentsi andm isest võib  litsentsi tao tle ja  
sam a tä h ta ja  p iires pöörduda koh tu  poole.

(4) K äesolevas paragrahv is sätesta tud  ko rras saadud välisinvestee
ringu litsents on väliskapita liga  e ttevõ tte  asutam isel asutam isloa tao tle 
mise eelduseks ja  asendab ühtlasi tegevuslitsentsi an tud  valdkonnas.
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§ 11. Sissemaksed ettevõtte põhikapitali ning ettevõtte või selle osa 
omandamine

(1) V älisinvesteerija  teeb  sissem akseid e ttevõ tte  põhikapitali välis
investeeringutena käesoleva seaduse tähenduses.

(2) V äliskapitaliga e ttevõ tte  põhikapitali teh tavad  m itterahalised  
sissemaksed h innatakse e ttevõ tte  osanike kokkuleppel, arvestades m aa
ilm aturul ku junenud  h indu nii Eesti V abariig is am etlikult keh tivas va luu 
tas kui ka välisvaluutas. O sanike sissem aksed arvu ta takse  üm ber Eesti 
V abariig is am etlikult kehtivasse valuutasse  e ttevõ tte  asutam islepingu 
allak irju tam ise  päeval või m õnel m uul osanike kokkuleppel m ääratud 
täh ta ja l keh tiva  Eesti Panga kursi või no teeringu  järgi.

(3) V älisinvesteerija  peab rahalised sissem aksed e ttevõ tte  põhikapi
tali tegem a konverteeritavas valuutas, kui Eesti V abariig i norm atiivaktist 
või Eesti V abariigi poolt sõlm itud rahvusvahelisest lepingust e i tulene 
teisiti. V älisinvesteeringust Eesti V abariig is saadud kasum it võib välis
investeerija  re investeerida  Eesti V abariig is am etlikult kehtivas valuutas.

(4) M itterahaline  sissem akse peab  olem a toodud välisriigist või 
om andatud konverteeritava  valuu ta  eest E estuV abariigis. N im etatud vara  
võib olla om andatud Eesti V abariig is am etlikult keh tiva  va luu ta  eest, kui 
see on saadud kasum ina vä lisinvesteeringust Eesti V abariig is või vah e ta 
tud k onverteeritava  valuu ta  vastu  Eesti V abariig i pangas.

(5) V älisinvesteerija  võib om andada Eesti V abariigis reg istreeritud  
e ttevõ tte  või selle osa, sealhulgas e ttevõ tte  aktsiaid, osatähti ko n v ertee ri
tava va luu ta  eest või Eesti V abariig is am etliku lt keh tiva  valuuta  eest, kui 
see on saadud kasum ina välisinvesteeringust Eesti V abariigis või v a h e ta 
tud k onverteeritava  valuu ta  vastu  Eesti V abariig i pangas. Kui välisinves
teerija  on jä rg inud  e ttevõ tte  või selle osa om andam isel eeltoodud nõu
deid, on vastav  e ttevõ te  käesoleva seaduse tähenduses väliskapita liga  
ettevõte.

Ш. Väliskapitaliga ettevõtte ja välisinvesteerija tegevuse alused
§ 12. Maksustamine ja maksusoodustused
V äliskapita liga  e ttevõ te  m aksustatakse Eesti V abariig i no rm atiivak ti

dega keh testa tud  korras, rakendades m aksusoodustusi.
§ 13. Tolllsoodustused
(1) Tollim aksust vabasta takse vara , mille välis investeerija  toob Eesti 

V abariiki sissem aksete tegem iseks vä liskapita liga  e ttevõ tte  põhikapitali.
(2) Tollim aksust vabasta takse väliskapita liga  e ttevõ tte  poolt oma 

põhik irjaliseks tegevuseks ja  enda va jadusteks Eesti V abariik i sisseveetav 
vara.

(3) Tollim aksust vabasta takse vara , mille väliskapita liga  e ttevõ tte  
välism aalastest töö ta jad  toovad Eesti V abariik i isiklikeks vajadusteks.

(4) Tollim aksust vabasta takse väliskapita liga  e ttevõ tte  poolt v ä lja 
veetav  oma toodang, sam uti vara, m ille vä lis investeerija  v iib  v ä lja  osa
kuna pärast e ttevõ tte  likvideerim ist või m uul alusel e ttevõ tte  põh ikap i
talist oma osa natuuras kättesaam isel.

§ 14. A rvelduste kord
(1) V äliskapitaliga e ttevõ te  avab  Eesti V abariig is asuvates pankades 

Eesti V abariigis am etlikult keh tiva  va luu ta  ja  vä lisvaluuta  arveid  ning 
teostab  finants-, krediidi- ja  a rveldusoperatsioone Eesti V abariig is k eh ti
vas korras.

(2) V älisinvesteerija  võib  hoida oma raha välisvaluu tas ja  Eesti 
V abariigis am etlikult keh tivas valuu tas Eesti V abariig i pankades ning 
kasutada seda Eesti V abariig is keh tivas korras.

§ 15. V älisvaluuta  väljavedu
V älisinvesteerija l on õigus tak istam atu lt Eesti V abariig ist v ä lja  v iia  

välisvaluutat, m ille ta  on saanud väliskap ita liga  e ttev õ tte st kasum ina 
pärast tulum aksu m aksm ist, väliskap ita liga  e ttevõ tte  v a rast tem ale k u u 
luva osa m üügist e ttevõ ttes  osalem ise lõpetam isel või e ttev õ tte  likvidee
rimisel. Sam uti ei p iira ta  välisvaluu ta  väljav iim ist, kui välisinvestee
rija  on  selle om andanud Eesti V abariig is am etlikult keh tiva  v a luu ta  eest 
seaduslikul viisil, saanud lep ingu järgse  tasuna võ i käesoleva seaduse 
§ 21 4. lõikes e tten äh tu d  kom pensatsioonina.
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§ 16. Eksport ja import
(1) V äliskapita liga  e ttevõ tte l on õigus ilma litsentsita  eksportida 

oma toodangut (teenuseid), sam uti im portida kaupu  oma põhik irjaliseks 
tegevuseks. Om a toodangu (teenuste) eristam ise ko rra  keh testab  Eesti 
V abariig i V alitsus. M uud toodangut (teenuseid) võ ib  väliskap ita liga  e tte 
võ te  eksportida  ja  im portida ü ldkorras.

(2) K äesoleva paragrahv i 1. lõikes e ttenäh tud  soodustused kehtivad  
neile vä liskap ita liga  e ttevõ tetele , m ille põhikapita lis on vä lis investeerija  
osa vähem alt 30%.

§ 17. Hind ja realiseerimine
(1) V äliskapita liga  e ttevõ te  m äärab  oma kauba (teenuse) h inna ja  

otsustab  selle realiseerim ise kas Eesti V abariig is või m ujal iseseisvalt või 
kokkuleppel tarb ijaga.

(2) V äliskapitaliga e ttevõ te  tasub kaupade (teenuste) eest Eesti V aba
riigis am etlikult keh tivas valuu tas või välisvaluutas, kui Eesti V abariigi 
norm atiivak tis e i ole e tte  nähtud  teisiti.

§ 18. Amortisatsiooninormid
V äliskapita liga  e ttevõ tete le  võidakse Eesti V abariig i V alitsuse poolt 

keh testa tud  ko rras  anda õiguse kasutada kõrgendatud  am ortisa tsiooni
norme.

§ 19. Töösuhted
(1) Töösuhteid väliskap ita liga  e ttevõ tte s  regu leeritakse  Eesti V ab a

riigi seaduste ja m uude norm atiivaktidega.
(2). V älisriig i kodanikust tö ö ta ja  võib  välisvaluu tas saadud töötasu 

Eesti V abariig ist v ä lja  v iia  pärast tu lum aksu m aksm ist, kui rahvusvaheli
ses lepingus ei ole e tte  nähtud  teisiti.

§ 20. Ravi- ja sotsiaalkindlustus
V äliskapitaliga e ttevõ tte  töö ta ja te  ravi- ning so tsiaalkindlustus regu 

leeritakse  Eesti V abariig i seadustega, kui rahvusvahelises lepingus e i ole 
e tte  nähtud  teisiti.

IV. Välisinvesteeringute kaitse
§ 21. Välisinvesteeringute kaitse põhimõtted
(1) V älisinvesteeringu te  kaitse  tagab  Eesti V abariik .
(2) O n keelatud  väliskapita liga  e ttevõ tte  õ iguste p iiram ine ja  tem ale 

tä iendavate  kohustuste  panem ine, kui see ei tu lene käeso levast seadusest.
(3) Eesti V abariig is e i ole lubatud vä lisinvesteeringuid  natsionali

seerida, rekv iree rida  ega konfiskeerida, v ä lja  a rva tud  Eesti V abariig i 
norm atiivak tis e ttenäh tud  a lustel ja  korras.

(4) V älisinvesteerija le  hüv ita takse  natsionaliseerim ise või rek v iree 
rim isega tek ita tu d  vara line  kah ju  tä ies u latuses valuutas, m illes oli te h 
tud  esialgne investeering , või m uus vä lis investeerija le  vastuvõetavas 
valuutas. K ahju  peab  hüv itam a riigiorgan, kes teg i välis investeeringu  
natsionaliseerim ise või rekv ireerim ise  otsuse.

(5) Kui käesoleva parag rahv i 4. lõikes n im etatud  k ah ju  hüv itam i
sel tek ib  v a id ’us, on vä lis investeerija l õigus pöörduda selle lahenda
m iseks Eesti V abariig i kohtusse vastava lt kohtualluvusele, "kui rahvus
vahelises lepingus ei ole e tte  näh tud  teisiti.

§ 22. Vaidluste lahendamine
V älisinvesteerija te  ja  väliskap ita liga  e ttevõ tete  vaid lused  Eesti V aba

riigi juriid iliste  isikutega, väliskap ita liga  e ttevõ tte  osanike vahelised  va id 
lused, sam uti osanike vaid lused  väliskap ita liga  e ttevõ ttega  lahendatakse 
Eesti V abariig i koh tus või poolte kokkuleppel va litud  vahekohtus. '

V. Erisätted
§ 23. Välisinvesteeringute eritingimused
(1) V älisinvesteeringu te  tegem ise erisusi erim ajandustsoonidee ja 

tollivabades tsoonides, sam uti m uudes Eesti V abariig i e ris taatusega  p iir
kondades regu leeritakse  tä iendavalt Eesti V abariig i seaduste ning m uude 
norm atiivkatidega.

(2) Kontsessiooni andm ine vä lis investeerija le  toim ub Eesti V ab a
riigi seadusega keh testa tud  korras.



EESTI VABARIIGI ETTEVÕTTE TULUMAKSU SEADUS 

Vastu võetud Eesti Vabariigi ülemnõukogu 
poolt 15«oktoobril 1 9 9 1-a.//Riigi Teataja. 

-1991 .-Nr. 36 .-Art .44-6.

I. Maksustamise põhimõtted

§ 1. Tulumaksu subjekt
E ttevõtte tulum aksu (edaspidi tulum aks) m aksavad vastava lt käesole

vale seadusele kõik Eesti V abariigi territoorium il asuvad ettevõ tted  ning 
muud m ajandustegevusest sissetulekuid saavad organisatsioonid (edas
pidi ettevõtted).

§ 2. Tulumaksu objekt
(1) Tulum aksuga m aksustatakse käesoleva seaduse § 3 jä rg i k o rri

geeritud  e ttevõ tte  brutokasum  (edaspidi m aksusta tav  kasum).
(2) E ttevõtte brutokasum  arvu ta takse  realiseerim ise b ru tokäibe ja  

finantstulude sum m ast (edaspidi sissetulekud), realiseeritud  toodangule ja  
teenustele tehtud  kulude ja  finantskulude (edaspidi väljam inekud) m aha
arvam ise teel.

(3) K äesoleva paragrahv i 2. lõikes n im etatud  väljam inekute  loetelu 
k inn itab  Eesti V abariig i Rahandusm inisteerium .

§ 3. Brutokasumi korrigeerimine maksustamisel
(1) M aksustam isel a rvatakse bru tokasum ist m aha:
1) era ld ised  e ttevõ tte  põhivara  suurendam ise fondi, kuid  m itte  ro h 

kem  ku i 25% e ttevõ tte  brutokasum ist:
2) annetused Eesti V abariig is tegu tsevate le  juriid ilistele  isikutele, 

v ä lja  a rv a tu d  ettevõ tted , kuid  m itte  rohkem  kui 15% ettevõ tte  b ru tokasu
mist.

(2) M aksustam isel arva takse  bru tokasum ile juurde:
1) väljam inekud  üksikisikute ja  rühm ade reisidele, m ajutam isele, 

toitlustam isele ja  nendele m eelelahutusürituste  (jahipidam ine, kalapüük 
jms.) korraldam iseks ning transpordi-, side- jms. teenuste osutam iseks 
ning kingituste tegem iseks;

2) e ttevõ tte  põh ivara  suurendam ise fondi m aksuvaba osa kasutam ata 
jääk  m aksustam isperioodi lõpul.

§ 4. Tulumaksu laekumine
Tulum aksust laekub Eesti V abariig i riig ieelarvesse 65% ja  e ttevõ tte  

asukohajärgse  esm atasandi kohaliku  om avalitsusüksuse eelarvesse 35%.
§ 5. Maksustamisperiood
Tulum aksuga m aksustam ise periood on kalendriaasta. Eesti V aba

riigi R ahandusm inisteerium  võib  e ttevõ tte  m aksustam isperioodiks m äärata  
kalendriaastast e rineva  m ajandusaasta.

§ 6. Maksustamine välisvaluutas
(1) S issetulekud ja  väljam inekud  vä lisvaluutas a rvesta takse tu lu 

m aksu arvutam isel Eesti V abariig is am etlikult kehtivas va luu tas välis- 
va luu taarvelduse tegem ise päeval kehtinud Eesti Panga kursi või no tee
ringu  järgi.
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|2) V älivaluutas saadud sissetulekud, m illest on m aha a rv a tu d  nende 
saam iseks välisvaluutas teh tud  väljam inekud, m aksustatakse tu lum ak
suga välisvaluutas e ttevõ tte  m aksusta tava kasum i m aksum äära järgi.

(3) V älisvaluutas m akstud tulum aks arvu ta takse  üm ber Eesti V aba
riigis am etlikult kehtivasse valuutasse m aksu m aksm ise päeval kehtinud 
Eesti Panga kursi või noteeringu jä rg i ning a rva takse  m aha Eesti V ab a
riigis am etlikult keh tivas valuu tas a rvu ta tud  tulum aksu summast.

(4) Kui e ttevõ tte  väljam inekud välisvaluu ta  eest realiseeritavale  
toodangule (teenustele) on tem a kogu realiseerim ise bru tokäibele  tehtud 
väljam inekutega võrreldes suhteliselt suurem ad, vähendatakse e ttevõ tte  
välisvaluutas m akstavat tulum aksu Eesti V abariig i R ahandusm inistee
riumi poolt keh testa tavas korras.

§ 7. Tuludeklaratsioon
(1) E ttevõte on kohustatud  esitam a oma asukohajärgsele  Eesti V ab a

riigi R iikliku M aksuam eti talitusele tu ludeklaratsiooni kolm e kuu, kuue 
kuu ja  üheksa kuu kohta  kasum iaruande esitam ise ja  aasta  koh ta  aas ta 
bilansi esitam ise täh tajaks. N im etatud  täh ta jad  m äärab  Eesti V abariig i 
Riiklik Statistikaam et.

T uludeklaratsiooni vorm i ja  täitm ise ko rra  keh testab  Eesti V abariig i 
V alitsus.

(2) Eesti V abariig i R iiklikul M aksuam etil on õigus m äära ta  tu ludek
laratsiooni esitam ata jätnud või selle õigsuse kontrollim isel raam atup ida
m isdokum entide esitam isest keeldunud ettevõ tte  m aksusta tav  kasum  selle 
või analoogilise e ttevõ tte  m ajandustegevuse finan tsnä itajate  ja  m uude 
tema käsutuses o levate andm ete alusel ning nõuda see v a rja tu d  tuluna 
eelarvesse vastavalt Eesti V abariig i m aksukorralduse seadusele.

$ П. Tulumaksumäärad
(1) Tulum aksuga m aksustatav  kasum  m aksustatakse järgm iselt:

A asia m aksusta tav  kasum  T ulum aksum äär
kuni 500000 rbl. 15%

500001— 1000000 rbl. 75000 r b l . +23%  sum m ast üle 500000 rbl. 
100 001 rbl. ja  rohkem  190 000 rb l.+  30% sum m ast üle 1000 000 rbl.

(2) Eesti V abariigis reg istreeritud  e ttevõ tte  kasum , kelle  m ajandus
tegevus ei toimu Eesti V abariigis, m aksustatakse käesoleva seaduse järgi, 
rakendades tulum aksum äära 10%, sõltum ata m aksusta tava kasum i suu
rusest.

II. Tulumaksu arvutamine

§ 9. Sissetulekute ja väljaminekute arvestus
(1) E ttevõtte sissetulekute ja  vä ljam inekute  arvestam ine peab  toi

m uma raam atupidam ise eesk irjade kohaselt. Raam atupidam ise eesk irjade 
kehtestam ise korra  m äärab  Eesti V abariig i Valitsus.

(2) N aturaalsed  sissetulekud ja  väljam inekud h innatakse nende saa
mise või tegem ise a ja l keh tinud  hindades.

(3) Tasuta saadud va ra  h innatakse selle ü leand ja  poolt va ra  om anda
misel teh tud  kulu tuste järgi, a rva tes sellest m aha kulum i.

§ 10. Sissetulek ettevõtte vara müügist
E ttevõtte va ra  m üügist saadud sissetulekuna arvesta takse selle vara  

m üügihinna ja  jääkm aksum use vahe, m illest on m aha arva tud  m üügiga 
seotud väljam inekud.

§ II. Kindlustusettevõtte maksustamise erisus
K indlustusettevõtte poolt k indlustusväljam akseteks p laneeritud  sum 

mad arvatakse m aksustam isperioodi kestel e ttevõ tte  vä ljam inekute  hulka. 
M aksustam isperioodi lõpuks v ä lja  m aksm ata p laneeritud  k indlustusvälja- 
m aksete jääk  a rvatakse m aksustam isel e ttevõ tte  sissetulekute hulka.
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§ 12. Välisriigis saadud kasumi maksustamine
Kui Eesti V abariigi ja  välisriigi vahel sõlm itud lepingus ei ole e tte  

nähtud  teisiti, m aksustatakse e ttevõ tte  välisriigis asuvast s truk tuuriüksu
sest või ko rralda tud  ü ritustest saadud kasum, kui seda välisriigis ei m ak
susta ta  või m aksustatakse käesolevas seaduses e ttenäh tust m adalam alt, 
Eesti V abariigis, lahutades käesoleva seaduse jä rg i a rvu ta tud  tu lum ak
sust välisriigis m akstud m aksu.

$ 13. Teisele e ttevõ tte le  ü lekantud kasum i m aksustam ine
Ü helt Eesti V abariig is asuvalt e ttevõ tte lt teisele e ttevõ tte le  ü lekan

tud  kasum  m aksustatakse selle saa ja  kasum ina üldises korras.

§ 14. Põhjendam atult vähe brutokasum it saava te  e ttevõ tete  m aksusta
mine

(1) Eesti V abariigis asuva e ttevõ tte  s truktuuriüksused  ja  tem ale k uu 
luvad teised ettevõtted , mis ei paikne sam a esm atasandi kohaliku  om a
valitsusüksuse territoorium il ning ei saa brutokasum it või saavad seda 
põhjendam atult vähe, m aksustatakse Eesti V abariig i R ahandusm inistee
rium i poolt keh testa tava  e rik o rra  järgi.

(2) V äliskapitaliga ettevõte, kes saab põhjendam atult vähe b ru to 
kasumit, või väliskapitaliga e ttevõ tte  s truktuuriüksus Eesti V abariigis, 
kes ei saa bru tokasum it või saab seda põhjendam atult vähe, m aksustatakse 
Eesti V abariig i V alitsuse poolt keh testa tava  e riko rra  järgi, arvestades 
Eesti V abariig i lep inguid  vastava  välisriigiga.

(3) K äesoleva paragrahv i 1. ja  2. lõikes nim etatud  erikorda rakenda
takse, arvestades e ttevõ tte  toodangu om ahinna, põhi- ja  käibevara  olemi 
või töötasu kulu suhtes arvu ta tud  rentaabluse  e rinevust analoogiliste 
ettevõtetega.

§ 15. E ttevõtte sissetulekute ja  väljam inekute  arvestam ine e tte 
võ tte  likvideerim isel

E ttevõtte likvideerim isperioodi sissetulekud ja  väljam inekud a rv esta 
takse brutokasum i suurenem ise või vähenem isena, kuid  m itte kauem  kui 
kolme aasta  jooksul.

§ 16. M aksustam isperioodi kahjum i arvestam ine
M aksustam isperioodi kahjum i võib m aksum aksja k a tta  kuni kolme 

jä rgneva  m aksustam isperioodi kasum i arvel. K ahjum i katm iseks kasu ta
tud  kasum  arvatakse m aksusta tavast kasum ist m aha.

III. M aksusoodustused

§ 17. U ute e ttevõ tete  m aksusoodustused
(1) Uutel e ttevõ tetel on järgm ised tulum aksusoodustused:
1) e ttevõte, kes tegutseb Eesti V abariig i V alitsuse m ääratud  enam - 

soodustataval tegevusalal, vabasta takse tulum aksust 2 aastaks, arvates 
esimese brutokasum i saamise aastast (kaasa arvatud), nendele järgneval 
2 aastal vähendatakse tulum aksu 50% võrra;

2) väliskapitaliga e ttevõte, kelle  põhikapitalis on välisinvesteerija  
osa m aksustam isperioodi alguseks ja  kogu m aksusoodustuse kehtim ise a ja  
välte l vähem alt 30%, kuid m itte  alla  50 000 USD või selle  ekvivalendi 
mõnes m uus konverteeritavas välisvaluutas, vabasta takse tulum aksust 
2 aastaks, a rva tes esim ese brutokasum i saamise aastast (kaasa arvatud), 
nendele järgneval 2 aastal vähendatakse tulum aksu 50% võrra;

3) Eesti V abariig i V alitsuse m ääratud  enam soodustataval tegevus
alal tegutsev  käesoleva paragrahv i 1. lõike 2. a lapunktis nim etatud  välis
kapitaliga e ttevõte  vabasta takse tu lum aksust 3 aastaks, arvates esimese 
brutokasum i saamise aastast (kaasa arvatud), nendele jä rgneval 2 aastal 
vähendatakse tulum aksu 50% võrra;

4) väliskapitaliga ettevõte, kelle põhikapitalis on välisinvesteerija  
osa m aksustam isperioodi alguseks ja  kogu m aksusoodustuse kehtim ise 
a ja  vältel vähem alt 50%, kuid m itte alla 1000 000 USD või selle ekv i
valendi mõnes m uus konverteeritavas välisvaluutas, vabasta takse tu lu 
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m aksust 3 aastaks, a rva tes esim ese brutokasum i saam ise aastast (kaasa 
arvatud), nendele jä rgneval 5 aastal vähendatakse tulum aksu 50% 
võrra.

(2) E ttevõte loetakse enam soodustataval tegevusalal tegutsevaks, 
kui tem a realiseerim ise b ru tokäive n im etatud  tegevusalal m oodustab 
kogu m aksusoodustuse kehtivuse  a ja  jooksu’ vähem alt 50% kogu e tte 
v õ tte  m aksustam isperioodi realiseerim ise bru tokäibest.

(3) E ttevõtte reorganiseerim ist e i loeta käesoleva seaduse mõistes 
uue e ttevõ tte  asutam iseks.

(4) E ttevõtte likvideerim ise korral om anike otsuse alusel või p ank ro 
tistum ise tag a jär je l ajal, mil tem a suhtes keh tivad  käesoleva parag rahv i
1. lõikes e ttenäh tud  m aksusoodustused, on  e ttevõ te  kohustatud  m aksm a 
tu lum aksu tagan tjäre le  kun i viim ase 2 aasta  eest.

§ 18. Põllumajandusettevõtete maksusoodustused
V ähendada te rav ilja , kaunvilja , lina, heina, rapsi, loom ade, lindude, 

piima- kartu li, juur- ja  köögivilja, m unade, mee, v illa  ning sordi- ja tõu- 
a re tustoodangu  Eesti V abariig is realiseerim isest saadud põllum ajandus
e ttevõ tete  tu lu lt Eesti V abariig i riig ieelarvesse m akstava t tulum aksu 
50% võrra.

§ 19. Invaliidide ühingute tootm isettevõtete maksusoodustused
Invaliidide üh ingute  tootm isettevõtted , kus vähem alt 50% tö ö ta ja 

test on  invaliidid, vabasta takse tulum aksust.
§ 20. Territoriaalsed maksusoodustused
Eesti V abariig i V alitsus võib  keh testada te rrito riaalse id  m aksusoodus

tusi Eesti V abariig i riig ieelarvesse laekuva tu lum aksu osas.
IV. Lõppsätted

§ 21. Tulumaksu maksmise õigsuse kontroll
Tulum aksu arvu tam ist ja  m aksm ist kontro llitakse  Eesti V abariig i m ak

sukorralduse seaduses e ttenäh tud  korras.
§ 22. Maksumaksja vastutus
Tulum aksu m aksm isest kõrvalehoidum ise, m aksustam isele kuu luva  

tu lu  varjam ise  või vähendam ise k o rral kohaldatakse süüdlasele Eesti 
V abariig i m aksukorralduse seaduses e ttenäh tud  sanktsioone.

§ 23. Maksuvaidluste lahendamine
(1) V aid lused  Eesti V abariig i R iikliku M aksuam etiga tu lum aksu a rv u 

tam ise ja  sissenõutud sum m ade üle lahendab kohus. H agi esitam ine ei 
p eata  m aksu sissenõudm ist, ku i seda ei peata  asja  läbi v aa tav  kohus.

(2) Eesti V abariig i V alitsus võ ib  keh testada m aksuvaid luste lahenda
m iseks teistsuguse korra, mis aga e i võ ta  asjaosaliste lt õ igust pöörduda 
koh tu  poole.

§ 24. Seaduse rakendamise kord
K äesoleva seaduse rakendam ise k o rra  keh testab  Eesti V abariig i 

V alitsus.
§ 25. Seaduse jõustumine
(1) K äesolev seadus jõustub  a la tes  1992. aasta  1. jaanuarist.
(2) Käesoleva seaduse jõustum ise päevast kao tab  kehtivuse Eesti 

V abariig i 1991. aasta  10. septem bri seadus «M aksusoodustustest väliskap i
ta liga  ettevõtetele» .
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KAUBA S I S S E -  JA VÄLJAVEO REGULEERIMISE KOHTA

Eesti NSV 26. jaanuari 1990. a. seadus // 
ENSV UVT. - 1990. - Nr. 3. - Art. 62.

§ 1. K äesolev seadus reguleerib  k auba  (põllum ajandustoodang, 
tarbekaup, tootm istehnilise o tstarbega toodang, m itm esugused tööd ja 
teenused) sissevedu Eesti NSV-sse teistest liiduvabariik idest ja  välis
riikidest ning selle vä ljavedu  teistesse liiduvabariikidesse ja  vä lisriik i
desse e ttevõ tete , asutuste, organisatsioonide (edaspidi ettevõte) või 
üksikisiku poolt.

§ 2. Kauba Eesti NSV-sse sissevedu ja  Eesti NSV-st vä ljavedu  ku u 
lub registreerim isele Eesti NSV V alitsuse poolt keh testa tud  korras.

§ 3. Kauba sisse- ja  vä ljaveo  registreerim iseks esitatud  andm ete 
õigsuse eest vastu tab  nende esitaja.

§ 4. K auba sisse- ja  väljaveo  reg istreerim ata  jätm ise eest m aksab 
ettevõte  või üksikisik Eesti NSV riigieelarvesse trahv i 5% registreerim ata 
jäänud kauba m aksum usest, kuid  m itte  vähem  k u i 100 rub la  igalt kauba
saadetiselt.

§ 5. Eesti NSV m ajandusliku stabiilsuse tagam iseks, loodusvarade 
ning too tja te  ja  ta rb ija te  huvide kaitseks reguleerib  riik  teatud  liiki kauba 
sisse- ja  vä ljavedu  kvootide ja  litsentside abil.

§ 6. Kvoot käesoleva seaduse m õttes on kauba sisse- või väljaveo  
m ahuline piirang naturaalsetes, tinglik-naturaalsetes või rahalistes m õõt
ühikutes.

Kvoodi kehtestam ise, m uutm ise ja  tühistam ise ko rra  kehtestab  Eesti 
NSV Valitsus.

§ 7. Litsents käesoleva seaduse m õttes on luba teatud  kauba sisse- 
või väljaveoks.

Litsentside alusel toim ub nende kaupade sisse- ja  väljavedu, millele 
on kehtesta tud  kvoot. Litsentse võib v ä lja  anda ka Eesti NSV V alitsuse 
pooit või tem a nim el sõlm itud kaubavahetuskokkulepete  täitm iseks.

§ 8. Litsentse võib  tao tleda iga Eesti NSV-s tegu tsev  e ttevõ te  või 
üksikisik, kes tasub lõivu Eesti NSV V alitsuse poolt kehtesta tud  korras ja
suuruses.

Litsentsi kasutam ise ainuõigus on e ttevõ tte l või üksikisikul, kellele 
litsents on keh testa tud  korras vä lja  antud.

§ 9. Litsentse antakse ü ld juhul tasu eest ning sellest saadud tulu 
kantakse Eesti NSV riigieelarvesse.

Litsentside andmise, m uutm ise ja  tühistam ise ko rra  keh testab  Eesti 
NSV Valitsus.

§ 10. L itsentseeritavate kaupade sisse- ja  väljaveo  eest ilma lit
sentsita  või suurem as koguses, kui litsentsiga on e tte  nähtud, m aksab 
eite  võte või üksikisik litsentsi vä ljaand ja  organi esildise põhjal Eesti 
NSV riigieelarvesse ilm a litsentsita  sisse- või väljavee tud  kauba 3-kordse 
maksum use ja  hüv itab  tek ita tud  kahju.

Kui e ttevõ tte le  või üksikisikule vä lja  an tud  litsents m uudetakse või 
tühistatakse riigi vajadustest lähtudes, hüv ita takse neile tek ita tud  kah ju  
Eesti NSV riigieelarvest.
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EESTI VABARIIGI MAJANDUSPIIRI SEADUS

Eesti Vabariigi 22. oktoobri 1990. a. seadus // 
Riigi Teataja. - 1990. - Nr. 15. - Art. 167.

I p e a t ü k k  
Üldsätted

§ 1. Eesti V abariigi m ajandusp iir on  kon tro llpunk tide  süsteem  Eesti 
s ise tu ru  kaitseks.

§ 2. Eesti V abariig i m ajanduspiiril kon tro llitakse  ja  regu leeritakse  
sõidukite ja  nendega veetava te  kaupade liikum ist ü le  piiri, teostatakse 
tollikontro lli kaupade, esem ete, raha, v äärtpaberite  ja  väärism etallide  
sisse- ja  vä ljaveo  üle, teostatakse karan tiin ikon tro lli n ing  rakendatakse 
kuritegevusvastase  võitluse abinõusid.

Isikute liikum ist üle m ajanduspiiri kon tro llitakse  valikuliselt.
K ontrolli Eesti V abariigi m ajanduspiiril tagab  Epsti V abariig i V alit

sus, läh tudes Eesti V abariig i ja  NSV Liidu, V ene NFSV ning Läti V aba
riigi vahelistest kokkulepetest.

Eesti V abariigi V alitsuse poolt sõlm itavate e rikokkulepe te  alusel 
m ääratakse k indlaks Eesti V abariig i m ajanduspiiriga  p iirnevate  alade 
alatiste e lanike m ajanduspiiri ü letam ise lih tsustatud  kord.

NSV Liidu re lvajõudude üksuste liikum ist üle Eesti V abariig i m ajan 
duspiiri regu leeritakse  NSV Liiduga sõ lm itavate erikokkulepetega.

§ 3. Kontrolli teostam iseks Eesti V abariig i m ajanduspiiril o rgan iseeri
takse alalised või a ju tised  m ajanduspiiri kontro llpunktid , sam uti k o rra l
datakse kontro lli teedel, rongides, raudteejaam ades, lennujaam ades, 
sadam ates ning vajaduse ko rral kauba sisse- ja  vä ljaveoga  tegelevates 
e ttevõtetes, asutustes ja  organisatsioonides.

§ 4. Kontrolli korraldam ise ko rra  Eesti V abariig i m ajanduspiiril, 
kontro llpunktide liigi, arvu, asukoha, nende ehitam ise ko rra  ja  varustuse  
m äärab k indlaks Eesti V abariigi V alitsus.

Eesti V abariig i V alitsuse poolt e ttenäh tud  korras võib  su lgeda Eesti 
V abariigi m ajanduspiiril a la liselt või a ju tiselt osa m aanteid  ja  ja lg te id  
või keh testada nende p iiratud  kasutam ise režiimi m ajanduspiiril.
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П p e a t ü k k  
Eesti Vabariigi majanduspiiri ületamise kord

§ 5. Eesti V abariig i m ajanduspiiri ü le tavad  isikud on kohustatud  kon t
rolli teostava töö ta ja  nõudm isel esitam a isikut tõendava dokum endi.

§ 6. Eesti V abariigi m ajanduspiiril kontro llitakse  sõidukeid ja  nen 
dega veetava te  kaupade saatedokum ente.

K ontrolliks on sõ idukijuhid kohustatud  kontro lli teostava töö ta ja  
m ärguandel peatum a, esitam a ta lle  sõidudokum endid, kauba saatedoku
m endid ning m uud sõiduki ja  kauba dokum endid ning allum a k o rral
dustele.

Ш p e a t ü k k  
Tolli-, postisaadetiste ja karantllnikontroll

§ 7. Sisse- ja  vä ljavee tava te  kaupade ja  esem ete koguselised või 
rahalised piirm äärad kehtestab Eesti V abariig i V alitsus.

§ 8. Tollikontrolli eeskirjad  Eesti V abariig i m ajanduspiiril kuni Eesti 
V abariigi tolliseaduse jõustum iseni kehtestab  Eesti V abariigi V alitsus.

§ 9. T ollikontrollist on Eesti V abariig i m ajanduspiiril vabasta tud  
Eesti V abariigi ja  teiste riikide parlam entide ja  valitsuste  liikm ed, diplo
maadid, alaliste ja  konsulaaresinduste töötajad, sam uti p iiriäärsete  koha
like om avalitm ste  töö ta iad  vastava lt erikokkuleppele.

§ 10. Sularaha, väärtpaberite , väärisesem ete  ning väärism etallide  
sisse- ja  väljaveo  eesk irjad  kehtestab  Eesti Pank.

§ 11. A jaloolise, kultuuri- ja  kunstiväärtusega esem ete sisse- ja  
v ä ljaveo  eesk irjad  ning postipakkide kontrollim ise eesk irjad  kehtestab  
Eesti V abariigi Valitsus.

§ 12. K arantiinikontrolli Eesti V abariigi m ajanduspiiril ko rralda
takse Eesti V abariig i V alitsuse poolt keh testa tud  korras.

§ 13. Eesti V abariik i sisseveetavad ja  Eesti V abariig ist vä ljav ee ta 
vad kaubad võib m aksustada tollim aksuga, m ille m äärad, rakendam ise 
ko rra  ja  täh ta jad  kehtestab  Eesti V abariig i Valitsus.

IV p e a t ü k k  
Kontrollimine Eesti Vabariigi majanduspiiril

§ 14. Eesti V abariigi m ajanduspiiril teostavad kontro lli politsei-, 
p iirikaitseteenistuse ja tolliam eti töötajad.

§ 15. Eesti V abariigi m ajanduspiiril kontrolli teostavad töötajad  
võrdsustatakse teenistusülesannete täitm isel õ iguslikult seisundilt polit- 
seiam e'nikega.

§ 16. Eesti V abariigi m ajanduspiiril kontro lli teostavate  tö ö ta ja te  
teenistuse korra, vorm iriie tuse  ja  eraldusm ärkide k irjelduse, sam uti e ri
varustusega varustam ise ko rra  kinnitab  Eesti V abariig i Valitsus.

§ 17. Eesti V abariig i m ajanduspiiril kontro lli teostavatel töötajatel 
on järgm ised õigused:

1) peatada sõidukeid, nõuda kauba saatedokum entide ja  transpord i
vahendite  kuuluvust k inn itavate  dokum entide esitam ist; teostada k au 
pade, sõidukite ja  m uude esem ete läb ivaatust vastava lt korrale, m ille  
kehtestab  Eesti V abariig i V alitsus;
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2) nõuda dokum entide esitam ist kaupade kohta, m ille sisse- võ i v ä lja 
vedu  toim ub litsentsi alusel;

3) tõkestada kauba sisse- või väljavedu , ku i riku takse kauba sisse- 
või väljaveo  korda;

4) nõuda loa esitam ist kaupade, esem ete, a inete  ja  vahend ite  kohta; 
m ida võib soetada, hoida, kaasas kanda või transportida  a inu lt eriloa 
olem asolul; m itte lubada toim etada üle m ajanduspiiri kaupu  ja  m uid ese
meid, sealhulgas sõidukeid, ilm a nõu tava te  saate- või m uude dokum enti
deta;

5) avada kontrollim iseks autosid, vaguneid, konteinereid, laadungi- 
ruume, kauba  taa ra t ja  pakendeid;

6) kinni pidada tagaotsitavaid  isikuid;
7) keelata  Eesti V abariiki sissesõit või Eesti V abariig ist väljasõ it 

neil isikuil, кеДв1 puuduvad kontrollim isel isikut tõendavad dokum endid;
8) koostada protokolle adm inistratiivõiguserikkum iste kohta, mis on 

seotud m ajanduspiiri ületam iseks keh testa tud  ko rra  rikkum isega.
§ 18. Eesti V abariigi m ajanduspiiri kon tro llpunkti ülem al on õigus 

pma tegevuspiirkonnas toim unud m ajanduspiiri ületam iseks keh testa tud  
ko rra  rikkum isel läb i v aadata  adm inistratiivõiguserikkum ise asju  ja  
rakendada vastu tuse  m äärasid  vastava lt seadusandlusele.

V p e a t ü k k  

Vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest

§ 19. Eesti V abariig i m ajanduspiiri ebaseadusliku ületam ise, m ajan 
duspiiril sõidukite, kaupade ja  esem ete kontro lli teostavate  töö ta ja te  
takistam ise, plom m ide ja  p itsa tite  rikkum ise eest karis ta takse hoiatuse, 
raha trahv i või kauba konfiskeerim isega Vastavalt keh tiva le  seadusandlu
sele.

M ajanduspiiril kontro lli teostavate  töö ta ja te  isiku vastu  suunatud  
tegevuse eest karista takse krim inaal- või adm inistratiivseadusandluses 
e ttenähtud  korras.

§ 20. M ajanduspiiri kontro llpunktis kontro lli teostavad töö ta jad  
kannavad oma õigusvastase tegevuse eest distsiplinaar-, adm inistratiiv- või 
krim inaalvastu tust seaduses e ttenäh tud  korras.

M ajanduspiiri kontrollpunktis kontrolli teostavate  töö ta ja te  õigusvas
tase tegevusega tek ita tud  m ateriaalne kah ju  kuulub hüvitam isele seadu
ses e ttenäh tud  korras.

§ 21. Kaebusi m ajanduspiiril kontro lli teostavate  töö ta ja te  tegevuse 
kohta  lahendab vastav  kõrgem alseisev riigiorgan, kelle  o tsusega m itte
nõustum isel on  kaebaja l õigus pöörduda kohtu  poole.

§ 22. Tollimaks ning m ääratud  trahvid , sam uti konfiskeeritud  kauba 
m üügist saadud summad kan takse Eesti V abariig i eelarvesse.

v ■
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KAUDA 3 1 3 3 E -  JA VÄLJAVEO RE

GULEERIMISE ABINÕUDE KOHTA

Eeati N3V Valitsuse 13. veebruari 1 9 9 0. a. mfiärua nr.26// 
ENSV OVT.-1990.-Nr.7.-Art.108.

Eesti N SV seaduse »Kauba sisse- ja  väljaveo  reguleerim ise kohta» 
täitm iseks Eesti NSV V alitsus m ä ä r a b :

1. K innitada juurdelisa tud  «Kauba sisse- ja  väljaveo  reg istreeri
mise, kvootide ja  litsentside kehtestam ise (väljaandm ise), m uutm ise ja  
lühistam ise kord».

2. Eesti NSV seaduses «Kauba sisse- ja  väljaveo  reguleerim ise 
kohla» e ttenäh tud  sanktsioonide alusel riig ieelarvesse laekuvate  sum 
made sissenõudm ine ja  litsentsi m uutm ise või tühistam isega tek ita tud  
kahju riig ieelarvest hüvitam ine toim ub ENSV Rahandusm inisteerium i 
poolt kehtesta tud  korras.

Kauba sisse- ja väljaveo registreerimise, kvootide Ja litsentside 
kehtestamise (väljaandmise), muutmise ja tühistamise kord

1. Iga ettevõte, asutus, organisatsioon (edaspidi ettevõte) või üksik 
isik, kes saadab Eesti NSV-st vä lja  või toob Eesti NSV-sse sisse kaupu 
(põllum ajandustoodang, tarbekaup, tootm istehnilise o tstarbega toodang, 
m itm esugused tööd ja  teenusedl on kohustatud  pidam a selle kohta  täpset 
arvestust naturaalses ja  rahalises väljenduse®, sõltum ata sellest, kas 
sisse- või väljavedu  toim ub litsentside alusel või ilma selleta.

Sisse- ja  vä ljavee tud  kaupade üldm aksum us ning üksikute kaupade 
kogused n a tu raah es  ja  rahalises väljenduses registreeritakse  statistilise 
aruand use Eesti NSV Riiklikule S tatistikaam etile  esitam ise kaudu.

Registreerim isele kuulub ka kaup, m ida paigutatakse üm ber e tte 
võtte e rinevate  s truktuuriüksuste  vahel, juhu l kui üks nendest asub vä l
jaspool Eesti NSV territoorium i.

Registreerim isele ei kuulu üksikisikute poolt isiklikuks tarbeks sisse- 
ja vä ljaveetav  kaup. . . .

2. Kvootide ja  litsentsidega regu leeritava kauba sisse- ja  vä ljaveo  
k o r r a s t  kinnipidam ise kontrollim iseks esitab  v Eesli V abariig i V alitsuse 
kaubavahetuse  korraldam ise kom i tee (edaspidi kaubavaheluskom itee) 
kvoteeritud  kaupade n im ekirjad  Eesti NSV pangaasutustele, kes teostavad 
nende kaupade o ;as pangaoperatsioone teiste  liiduvabariik idega a inult 
litsentside alusel ning esitavad üks kord kuus Eesti NSV R iiklikule Litsent- 
siam etile andm ed toim unud operatsioonide kohta.

3. Ekspordi ja  impordi korras sisse- ja  väljavee tava te  kaupade osas 
teostavad kontrolli vastavate  litsentside m ahtudest kinnipidam ise üle 
Pesti NSV tolliorganid.

4. Kauba sisse- ja  v ä ljav eo  kvoot keh testa takse  üheks aastaks. 
K aubavaheluskom itee k inn itab  kvo teeritavn te  kaupade  loetelu, m äärab  
kvo teeritavate  kaupade ressursside bilansi koostaja  ja  keh testab  n en 
dele kaupadele  kvoodi, mis tehakse tea tavaks  a jak irjanduses.

K ehtestatud kvoodist võib va jaduse  korral olla teatud  osa m ää ra 
tud kindlale e ttevõ tte le  või üksikisikule. K indlale e ttevõ tte le  või üksik 
isikule m ääratud  kvoodi osa võib  erand juhu l m oodustada kvoodi kogu
m ahust 100 protsenti.

' 1 7

5



5. K auba sisse- ja  väljaveo  litsentside saam isest huv ita tud  e tte 
võte  või üksikisik esitab  taotluse koos põhjendusega Eesti V abariigi 
R iiklikule K aubalitsentsiam etile vastava lt tem a poolt k inn ita tud  v o r
mile.6. Tunnistatud, kehtetuks.

. ? :  ^ esti. V abariigi Riiklik K aubalitsentsiam et v aatab  taotluse läbi, 
korraldab va jaduse  korral ekspertiisi ning võ tab  vastu  otsuse litsents 
andm ise, selle andm isest keeldum ise või selle saam iseks konkursi k o r
raldam ise kohta  15 paeva  jooksul taotluse saam ise päevast arvates.

8. K ehtestatud sisse- ja  väljaveokvootide a rvestust peab ning nende 
kasutam ist korraldab  Eesti NSV R üklik Litsentsiam et.

9. Kvoodi kehtestam isest, m uutm isest või tühistam isest huv ita tud  
juriid ilised  isikud või üksikisikud esitavad om a taotlused  kaubavahe- 
tuskom itee poolt kehtesta tud  korras.

10. Kauba sisse- ja  v ä ljaveo  litsentside väljaandm ist korraldab  
Eesti V abariigi R iiklik K aubalitsentsiam et.

^ •E ttev õ te te le  ja  üksik isikutele an takse litsentse v ä lja  vastava  tao t
luse alusel, m illele on lisatud kviitung riigilõivu tasum ise kohta.

12. Litsentse võidakse realiseerida konkursi korras (oksjonil, garan 
teeritud  tulukuse jä rg i või m uul viisil) või proportsionaalselt m uude k ri
teerium ide alusel (võrdsustav jaotam ine, tao tle ja te  tootm ism ahtudele vas-> 
tav  jaotus jne.), mis tagab e ttevõ tetele  ja  üksikisikutele võrdsed  võim alu
sed litsentsi taotlemiseks.

13. O tsuse litsentside väljaandm ise konkursi korraldam ise  kohta  
võtab vastu  Eesti V abariig i R iiklik K aubalitsentsiam et, kes teatab  sel
lest a jak irjanduse  vahendusel.

14. Litsentsi alghinna oksjonil m äärab  Eesti V abariig i R iiklik K au
balitsentsiam et kooskõlastatu lt Eesti V abariig i R ahandusm inisteeriu
miga.

15. Kui litsentsi kasutam ine osutub tä ie liku lt või osaliselt võim atuks, 
tagastab va lda ja  litsentsi Eesti NSV R iiklikule Litrentsiam etile.

16. Eesti NSV R iiklik Litsentsiam et võib väljaan tud  litsentsi m uuta 
või tühistada juhul, kui e ttevõ te  rikub litsentsi kasutam ise korda, v ä lja 
antud litsentsi edasine kasutam ine tek itab  kah ju  riiklikele huvidele või 
kui on m uudetud kauba kvooti. . r  _ .

17. Eesti V abariig i R iiklik K aubalitsentsiam et a v a l d ä b  a jak irjan a  • 
ses regulaarselt teayet litsentside andm ise tingim uste ja  k o rra  к

18. K aupade väljavedu  Eesti V abariig ist v abalt konverteeritava  
valuu ta  eest toim ub kvoodi- ja  litsentsivabalt, kui Eesti V abariig i V alit
suse otsustes e i ole e tte  nähtud teisiti.

x Eesti Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 1990.a. 
määruse nr.256 redaktsioonis (Riigi Teataja.- 
1991.-Nr.1.-Art.5.) 

x p.11 - Eesti Vabariigi Valitsuse 4. aprillin 
1§91.a. määruse nr.68 redaktsioonis (Riigi Tea
taja. -1 9 9 1.-Nr.14.-Art.197«) 

x p.18 - Eesti Vabariigi Valitsuse 31»oktoobri 
1 9 9 1*a. määruse nr.221 redaktsioonis ( Riigi 
Teataja.-1991.-Nr.14.-Art.481.)
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L i s a
Kauba sisse- ja vSljaveo registreerimise, 
kvootide ja litsentside kehtestamise 
(väljaandmise), muutmise ja tühistamise 

korra juurde

L I T S E N T S  n r................

1. Taotleja, tem a aadress

2. Reg. nr.

3. Riik, kuhu kaup m üüakse

4. Riik, kus kaup  on toodetud

5. ENSV-sse ENSV-st 
sisseveo väljaveo 
punkt punkt

6. Taotluse nr.

7. O stja/m üüja, tema aadress

8. O stja /m üüja  riik

9. Litsentsi kehtivusaeg

10. Tehingu iseloom

11. M akse valuuta

12. Kauba nime
tus ja  iseloo
mustus

13. Kauba 
kood

14. Mõõt
ühik

16. Hanke 
Uhtaeg

17. Maksu-

18. Litsentsi taotluse alus

19. Taotleja 
Nimi
A m etikoht
Allkiri
Pitser_______ K uupäev

21. Litsentsi eritingim used

20. Litsentsiam et
Litsentsi vä ljaand ja  nimi
Am etikoht
A llkiri
Pitser Kuupäev
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"EESTI VABARIIGIST KAUPADE VÄLJAVEO 
KORRALDAMISE JA KONTROLLIMISE JUHEN

DI" KINNITAMISE KOHTA 

Eesti Vabariigi Valitsuse 31. oktoob
ri 19 9О. a. määrus nr. 218 // Riigi 
Teataja. - 1990. - Nr. 16. - Art.186.

Eesti V abariig i m ajanduspiiri seaduse täitm iseks Eesti Vabpfiigi V alit
sus m ä ä r a b :

1. K innitada juurdelisa tud  «Eesti V abariig ist kaupadfe vä ljaveo  k o r
raldam ise ja  kontrollim ise juhend».

2. Eesti V abariig i Riiklikul Tolliam etil:
1) m äärata  koos Eesti V abariigi Transpordim inisteerium iga kindlaks 

ekspeditsiooniettevõtted, kellele antakse kaupade deklareerim ise õigus, 
ja  avaldada nende nim ekiri a jakirjanduses;

2) töötada v ä lja  kaupade deklareerim ise ja  ekspeditsiooniettevõte
tele selle õiguse andm ise kord.

3. K innitada üksikisiku poolt Eesti V abariigist litsentsivabalt v ä lja  
v iia  lubatud  kaupade piirnorm id järgm iselt:

tarbekaupu  — 200 rubla väärtuses,
sealhulgas toidukaupu — 50 rub la  väärtuses;
alkohoolseid jooke — 1 liiter;
tubakatooteid  —  10 pakki sigarette  või paberosse või 100 gram m i 

tubakat.
Eesti V abariigi V alitsuse kaubavahetuse  korraldam ise kom iteel on 

õigus teha m uudatusi kaupade nim ekirjas ja  nende p iirnorm ides.x
4. Käesoleva m ääruse tä i'm ise  kontrolli koordineerim ine panna Eesti 

V abariig i m ateriaalsete  ressursside m inistrile  A. Sikkalile.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

31. oktoobri 1990. a. määrusega nr. 218

Eesti Vabariigist kaupade väljaveo  
korraldamise ja kontrollimise 

j u h e n d

1. K äesolev juhend  m äärab k indlaks Eesti V abariig ist kaupade 
vä ljaveo  ja  läbi Eesti V abariigi territoorium i toim uva transiitveo  ko r
raldam ise ja  kontrollim ise korra.

2. ^üriidiliste  isikute ja  üksikisikute (edaspidi kaubasaatjad) k au 
pade vä ljavedu  Eesti V abariigist toim ub ainult ekspeditsiooniettevõtete 
vahendusel, olenem ata transpordiliigist, käesoleva juhend i kohaselt v o r
m istatud kaubasaatek irjade alusel.

Igale kaubaliigile, m ille vä ljavedu  on lubatud litsentsi alusel, v o r
m istatakse eraldi saatekiri.
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3. E kspeditsiooniettevõtteks võib  o lla iga e ttevõte, kes on saanud 
keh testa tud  korras Eesti T olliam etilt kaupade deklareerim isõiguse.

4. E kspeditsiooniettevõte vastu tab  tem a poolt vorm ista tud  kaubasaa- 
tedokum entide õigsuse eest.

5. K aubasaatjal on  õigus valida  kaupade ekspedeerim iseks ja  dek la
reerim iseks ekspeditsiooniettevõte, kellega ta  sõlm ib vastava  lepingu.

6. E kspeditsiooniettevõte peab tem a poolt ekspedeeritud  ja  dek la
reeritud  kaupade koh ta  a rvestust kaubaliikide, koguste (litsentsile m ärg i
tud  m õõtühikutes) ja  kaubasaatja te  järgi.

E kspeditsiooniettevõte tagastab  litsentsid  Eesti K aubalitsentsiam etile  
pärast nendel m ärg itud  koguste realiseerim ist tä ies ulatuses võ i pärast 
k eh tivusaja  möödumist.

7. K voteeritud  kaupade v ä ljavedu  Eesti V abariig ist toim ub Eesti 
K aubalitsentsiam eti poolt vä ljaan tu d  litsentside alusel ja  nendel m ärgitud  
koguste piires.

Eesti K aubalitsentsiam etis m ärgitakse vä ljaan tava le  litsentsile  kauba
saa tja t teen indava ekspeditsiooniettevõtte  nimi.

K aubasaatja, kes on saanud kaupade Eesti V abariig ist vä ljav eo  lit
sentsi, on kohustatud  andm a selle ühe eksem plari tem aga lepingusuhetes 
o levale ekspeditsiooniettevõttele.

E kspeditsiooniettevõte m ärgib  enne kauba edasitoim etam ist litsentsi 
num bri kaubasaatek irja le  ning see tõestatakse a llk irja  ja  e ttevõ tte  p it
satiga.

E kspeditsiooniettevõte ei võ ta  vorm istam iseks ja  edasitoim etam iseks 
vastu kvo teeritud  kaupu, kui:

1) kaubasaatja  ei ole ta lle  andnud litsentsi;
2) kvo teeritud  kauba  kogus ü le tab  litsentsil m ärgitu;
3) litsentsi keh tivusaeg  on m öödunud.
8. Eraom anduses oleva v a ra  Eesti V abariig ist vä ljavedu  üksikisiku 

elukoha vahetuse  korral toim ub kohaliku  om avalitsuse tä itevorgan i poolt 
väljaan tud  tõendi alusel.

9. Eesti V abariig ist vä ljav ee tav a te  kaupade esm ane to llikontro ll 
võib toim uda kas kaubasaatja  juu res või ekspeditsiooniettevõttes tolli- 
kontro löri või Eesti Tolliam eti poolt vo lita tud  ekspeditsiooniettevõtte töö
ta ja  poolt, kes pärast kontro lli vajaduse  k o rra l plom m ib kaubapakendi 
või transpordivahendi.

10. Eesti V abariig i m ajanduspiiri kon tro llpunktis ja  teistes seadu
sega e ttenäh tud  kontrollim iskohtades kon tro llitakse  Eesti V abariig ist v ä l
jav ee tav a  kauba koguse vastavust kaubasaatek irjas  m ärgitu le ja  kvo tee
ritud kaupade litsentsi num bri olem asolu saatekirja l.

11. Eesti V abariig i m ajanduspiiri kontro llpunktis kontro llitakse läbi 
vabariigi territoorium i transiid ina veetava te  kaupade koguste vastavust 
kaubasaatek irjal m ärgitu le  ning plom m ide olem asolu kaubakapendil või 
transpordivahendil.

12. K äesoleva juhend i nõuete  rikkum ise avastam ise korral koosta
takse keh testa tud  korras protokoll, mis esitatakse  vastava le  m aa- või 
linnakohtule sanktsioonide rakendam iseks.

X P O  -  x e h t e t i ä e s  t  i MV a b a r i ig i '  V a l i t s u s e  5 .  
d e tsem bri  1 ) ) 1 . a .  id iä ruse  n r . 257 r e d a k t s i o o 
n i s  ( R i i g i  e a t a j a . - 1 ) 9 1 . - N r . 4 5 . - A r t . 5 7 2 . )
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"ÜLE EESTI VABARIIGI MAJANDUSPIIRI VEETA
VATE KAUPADE JA VARA DEKLAREERIMISE 

AJUTISE JUHENDI" KINNITAMISE KOHTA 
Eesti Vabariigi Valitsuse 30.juuli 1991*a.määrus 
nr.148 // Riigi Teataja.-1991.-Nr.27.-Art. 331

Eesti V abariig i m ajanduspiiri seaduse täitm iseks Eesti V abariig i V a lit
sus m äärab:

K innitada juurdelisa tud  «ü le  Eesti V abariig i m ajanduspiiri veetavate  
kaupade ja  va ra  deklareerim ise a ju tine  juhend».

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse

30. juuli 1991. a. määrusega nr. 148
Ole Eesti Vabariigi majanduspiiri veetavate  

kaupade ja vara deklareerimise 
a j u t i n e  j u h e n d

I. Üldsätted

Käesoleva a ju tise  juhendi eesm ärk  on tagada Eesti V abariig i huvide 
järgim ine kaupade ja va ra  vedam isel ü!e Eesti V abariig i m ajanduspiiri, 
siseturu kaitse te rv ik liku  süsteem i loomine, to llista tistika  pidam ine, tolli- 
lõivude rakendam ine ning to lliprotseduuride vastavusse v iim ine rahvus
vahelise praktikaga.

1. Juhend is kasutatakse järgm isi m õisteid järgm ises tähenduses: 
«kaubad» — üle m ajanduspiiri veetavad  esem ed ning m uud m ateriaal

tehnilised ressursid, mis on ostu-m üügi või vahetuse  (bartertehingu) 
objektiks;

«vara» — üle Eesti V abariig i m ajanduspiiri veetavad  ettevõtetele, 
asutustele ja  organisatsioonidele kuuluvad esemed, mis e i ole ostu-m üügi 
või vahetuse (bartertehingu) objektiks;

«deklareerim ine» — kaupade ja  va ra  kohta  k irja like  andm ete esita 
mine tollideklaratsiooni vorm is;

«deklarant» — ettevõte, asutus või organisatsioon, kelle vo lita tud  
isik täidab tolliorganitele esitatava  to llideklaratsiooni tollivorm istuseks;

«partii» — kaubad või vara, mis saadetakse ühele saaja le  ühe veo 
dokum endi (saateleht, konossem ent jne.) alusel, sam uti kaubad  või vara, 
mis saadetakse ühe postisaatelehe alusel või viiakse üle Eesti V abariig i 
m ajanduspiiri ühe isiku käsi- või m uus pagasis;

«tolliprotseduurid» — kontroll kaupade ja  va ra  veo  ko rra  järg im ise  
üle, esem ete ülevaatus, tollidokum entide vorm istam ine, tollideklaratsiooni 
täitm ine ja  tasum isele kuuluvate  summade arvutam ise õigsuse kontro lli
mine, statistiliste  andm ete andm ine statistikaorganite le  ja  m uud toim in
gud, mida sooritavad Eesti V abariigi Riikliku Tolli- ja  Piirikaitseam eti 
(edaspidi tolli- ja piirikaitseam et) töö ta jad  to llieeskirjade täitm iseks.

II. Kaupade läbllaskmise kord

2. Kõik kaubad (välja a rva tud  need kaubad, mida on keelatud  Eesti 
Vabariiki sisse tuua ja  Eesti V abariig ist v ä lja  viia, või juhud, millal m a jan 
dussidem etes osalejate toim ingud on peatatud), lastakse tak istam atult lübi, 
kui:
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1) kaubad on dek lareeritud  vastava lt keh testa tud  korrale;
2) kvoteeritud  ja  litsentsi a lusel vä ljavee tava te  kaupade kohta esi

ta tav  deklaratsioon on tä idetud  vastavalt Eesti V abariigi Riikliku Kauba- 
litsentsiam eti poolt väljaan tud  kehtivale  litsentsile;

3) on eriluba ku ltuuriväärtuste  ning selliste esem ete, kaupade, v ahen 
dite ja  ainete (külm- ja  tulirelvad, laskemoon, lõhkeained, radioaktiivsed, 
mürk-, narkootilised ja  psühhotroopsed ained jne.) kohta, m ida tohib 
hoida, soetada, kaasas kanda ja  transportida  vastava  loa olem asolu k o r
ral;

4) on m akstud kehtesta tud  korras tasu to lliprotseduuride eest ning 
vajaduse korral ka  tollim aks.

Ш. Vara läbllaskmlse kord

3. V ara, v ä lja  a rva tud  esemed, m ida on  keelatud  Eesti V abariik i sisse 
ja  Eesti V abariig ist v ä lja  vedäada, lastakse läbi, kui:

1) va ra  on dek lareeritud  vastava lt kehtivale  korrale;
2) esitatakse vastav  luba käesoleva juhendi punkti 2 alapunktis 3 

loetletud esem ete, kaupade, vahendite ja  a inete  kohta;
3) ettevõtted , asutused ja  organisatsioonid, kes veavad a ju tiselt vara  

Eesti V abariik i või Eesti V abariigist välja , teevad selle kohta  m ärkm e 
tollideklaratsiooni. N im etatud m ärkm ega to llideklaratsioon m uutub ü h t
lasi kohustuseks v iia  Eesti V abariik i a ju tise lt sisseveetud va ra  taas v ä lja  
või Eesti V abariig ist a ju tiselt väljavee tud  va ra  siia tagasi.

V ara  Eesti V abariik i a ju tise  sisse- või Eesti V anariigist a ju tise  v ä lja 
veo täh taeg  ei tohi üldjuhul olla pikem  kui üks aasta selle va ra  üle 
Eesti V abariigi m ajanduspiiri toim etam ise päevast arvates. V ajaduse ko r
ral võib tolli- ja  p iirikaitseam et seda täh taega  pikendada. A ju tise  sisse- 
või väljaveo kindlaksm ääratud täh taeg  m ärgitakse tollideklaratsiooni.

Deklarandid, kes vorm istasid Eesti V abariik i a ju tise lt sisseveetud või 
Eesti V abariigist a ju tiselt väljavee tud  vara, peavad selle arvestust.

Kui Eesti V abariiki a ju tiselt sisse- või Eesti V abariigist a ju tiselt v ä lja 
veetud va ra  on m uutunud tootena või m aterja lina  kasutam iskõlbm atuks, 
võetakse see eespool m ärgitud arve lt m aha ettevõtte , asutuse või o rgani
satsiooni ak ti alusel, mis on koostatud to llitöötaja  osavõtul. Kui viim asel 
ei ole võim alik va ra  arve lt m ahavõtm ises osaleda, koostab asutus, e tte 
võte või organisatsioon akti iseseisvalt. K ahtluse korral on tolli- ja  piiri- 
kaitseam etil õigus m itte arvestada to llitöötaja  osavõtu ta koostatud akti;

4) Eesti V abariik i a ju tiselt sisse- ja  Eesti V abariigist a ju tise lt v ä lja 
veetud  va ra  veetakse v ä lja  või sisse vastava lt tollideklaratsioonis m ärgi
tud tähtajale. Kui sellist va ra  ei veeta  ilma m õjuvate põhjusteta ühe kuu 
jooksul pärast täh ta ja  lõppem ist Eesti V abariig ist välja , tu leb  see anda 
tasuta riigi omandusse. Sellekohase otsuse võ tab  vastu  tolli- ja  p iirikaitse
amet;

5) vara  Eesti V abariik i a ju tisel sisse- või Eesti V abariigist a jutisel 
väljavedam isel ei võeta a rve le  toodete näidiseid;

6) Eesti V abariik i veetakse a ju tiselt sisse või Eesti V abariigist a ju ti
selt välja  renditud vara, tehakse tollideklaratsiooni m ärge rendilepingu 
kohta  (lepingupooled, lepingu num ber ja  sõlmimise kuupäev);

7) loodusõnnetuse, tehnoloogilise katastroofi või transpordivahendi 
avarii või purunem ise korral abi andm iseks, kui on olem as tolli- ja  piiri- 
kaitseam eti luba;

8) diplom aatide ning Eesti V abariigi Ü lem nõukogu ja  Eesti Vabariigi 
Valitsuse liikm ete poolt üle Eesti V abariigi m ajanduspiiri veetava t vara 
ei deklareerita.

IV. Läbi Eesti Vabsrilgl transiitveo korras veetavate kaupade 
läbllaskmlse kord

4. Kaubad (välja a rva tud  kaubad, mida on keelatud  vedada üle Eesti 
vabariig i m ajanduspiiri), mida veetakse läbi Eesti V abariigi territoorium i 
transiitveo korras, lastakse läbi, kui selle kohta on vorm istatud vastavad 
dokumendid.
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V. Kaupade ja vara deklareerimise kord

5. D eklareerim ine toim ub lepingu alusel dek laran tide  vahendusel, 
kellele tolli- ja  p iirikaitseam et on vä lja  andnud vastava tunnistuse. Dekla- 
reerim isõiguse andmise eest võetakse ühekordset tasu 10000 rubla. Tasu
mine toim ub ettem aksuna ja on deklaranditunnistuse kätteandm ise kohus
tuslik  eeltingimus.

O m atoodetud kaupu ja  vara  võivad ettevõtted , asutused ja organistil - 
sioonid deklareerida  ka ise, kui nad on eelnevalt m aksnud tolli- ja piiri- 
kaitseam etile tagatisena 5000 rubla ja  saanud õiguse om atoodetud kaupade 
ja  v a ra  deklareerim iseks.

6. D eklareeritud kaubad ja  va ra  esitatakse tollivorm istuseks tolliins
pektuurile.

7. Kaupu ja  va ra  võib  esitada tollivorm istuseks ka deklarandi või 
kaubasaatja  asukohas, m illeks viim ane kutsub oma kulul v ä lja  lähim a tolli
inspektuuri esindaja.

8. Deklarandid deklareerivad kaupu ja  va ra  selleks volita tud  isikute 
kaudu.

Enne deklarandi vo lita tud  isiku tööleasum ist kontrollib  tolli- ja p iiri
kaitseam et tem a deklareerim isalaseid teadm isi ning teatab  deklarandile 
oma otsuse nim etatud isiku sellele töökohale sobivuse kohta. Kui dek la
randi volitatud  isik ei täida nõutaval v iisil oma kohustusi, nõuab tolli- ja 
piirikaitseam et deklarandilt selle isiku väljavahetam ist.

9. Tolliinspektuurid varustavad  oma tegevuspiirkonnas asuvaid dck- 
larante  tollideklaratsiooni ja  selle lisalehtede plankidega.

10. D eklarant on kohustatud:
esitam a tolli- ja  p iirikaitseam etile  deklaratsiooni vorm is andm ed dek

lareeritava kauba ja  vara  kohta;
vahetam a tolli- ja  p iirikaitseam eti nõudmisel v ä lja  volitatud  isiku;
esitam a tolli- ja  p iirikaitseam etile to llikontrolliks va ja likke  muid 

dokum ente ja  lisaandmeid.

VI. Kaupade ja vara deklareerimine lepingu alusel

11. Teistele ettevõtetele, asutustele ja  organisatsioonidele kuuluvate 
kaupade ja  va ra  deklareerim ine toim ub lepingu alusel deklarandi poolt, 
kellele tolli- ja  p iirikaitseam et on andnud vastava tunnistuse.

Tolli- ja  p iirikaitseam et peab deklarandiks tunnista tu te  arvestust ning 
tagab nendest teatam ise kõigile huvitatuile .

12. D eklarandiks saada soovijal tuleb pöörduda k irjaliku  avaldusega 
tolli- ja  p iirikaitseam eti poole. A valduses peab olem a m ärgitud, millal ja 
kelle poolt on vastav  e ttevõ te  või organisatsioon m oodustatud (väljavõte 
põhikirjast), kas ta  on eelarveline või isem ajandav, e ttevõ tte  või o rgan i
satsiooni aadress, arveldusarve num brid ja  k innitus selle kohta, e t soo
v ija  tunneb deklarandi õigusi ja  kohustusi ning kohustub neid täitm a.

Tolli- ja  p iirikaitseam et peab avalduse läbi vaatam a 15 päeva jooksul 
pärast avalduse registreerim ist tolli- ja  piirikaitseam etis. Lõpliku ctsuse 
taotluse kohta teeb tolli- ja  p iirikaitseam et ühe kuu jooksul ja  teatab  sel
lest avaldajale k irjalikult. Tolli- ja  p iirikaitseam eti poolt vastuvõetud 
otsus on lõplik.

13. Igal deklaratsiooni tä itja l peab olem a tolli- ja piirikaitseam eti 
poolt väljaan tud  num brim ärgiga pitsat, m ille jä ljend  tä idetud  deklaratsioo
nil on kohustuslik.

14. Tolli- ja  piirikaitseam eti ja deklarandi vastastikused õigused ja 
kohustused m ääratakse kindlaks nende vahel sõlm itavas lepingus.

15. Tolli- ja  piirikaitseam etist 6 kuu jooksul väljavõ tm ata  deklarandi- 
tunnistused lcetakse kehtetuks. K ehtetud on sam uti nende deklarantide 
tunnistused, kes ühe aasta jocksul tunnistuse kättesaam isest arvates ei ole 
asunud läitm a deklarandi kohustusi.
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16. Tolli- ja  p iirikaitseam et võib  v ä ljaan tud  tunnistuse tühistada, kui:
deklarandiks saam iseks e sitatud  dokum endid sisaldavad valeandm eid;
deklaratsioon on tead liku lt valesti täidetud;
dek laran t on  jä tnud  korduvalt om a ülesanded tä itm ata;
deklarandi m uu tegevus toob kah ju  Eesti V abariig i huvidele.
17. Uue avalduse deklarandiks tunnistam ise koh ta  võib  esitada pärast 

ülu: aasta  m öödum ist eelm ise tunnistuse keh tetuks tunnistam ise päevast 
arvates. Sellisel juhu l tagatistasu  suurus kahekordistub.

18. Tolli- ja  p iirikaitseam et ja  kohalikud  to lliinspektuurid  annavad 
lepingu alusel deklareerim isega tegelevatele  e ttevõ tete le  ja  o rgan isat
sioonidele igakülgset abi to llialastes küsim ustes pädeva kaadri e ttevalm is
tamisel, varustavad  neid inform atiivsete ja  m etoodikaalaste m aterja lidega 
ning osutavad dek laran tidele  nende kohustuste täitm isel m uud abi.

D eklaranditunnistuse tühistam ise k o rra l käesoleva juhendi punktis 16 
n im etatud alustel deklareerim isõiguse eest m akstud raha  ei tagasta ta . Ei 
tagasta ta  ka  om atoodetud kaupade ja  v a ra  deklareerim ise õiguse eest 
m akstud tagatist.

VII. Tolliprotseduuride eest tasu võtm ise kord

19. D eklarant võ tab  deklaratsiooni täitm ise eest teenustasu.
Teenustasu suurus kooskõlastatakse tolli- ja  piirikaitseam etiga ja  ta su 

mise kord  m ääratakse k indlaks vastastikusel kokkuleppel.
20. Tasu ei võeta, kui:
üle m ajanduspiiri veetakse vara , m is oli varem  dek lareeritud  ja  viidud 

üle m ajanduspiiri a ju tiselt;
toim etatakse üle m ajanduspiiri konsu laaresinduste^ , rahvusvahelis

tele va litsu stevahelis te^  organisatsioonidele ning välisriik ide ja  rahvus
vaheliste organisatsioonide esindustele e ttenäh tud  esemeid.

21. Ju h u l kui käesoleva juhend i punkti 20 kolm andas lõigus n im eta
tud vara  m uutub hiljem  ostu-m üügi või vahetuse  ob jek tiks ja  dek la reeri
takse kaubana, võetakse tasu üldises korras.

VIU. Lõppsätted

22. Lisakulutused, m ida transpordiorganisatsioonid  teevad tollis läbi- 
laskm ata jäänud kaupade ja  v a ra  hoidm iseks, tasuvad ettevõtted , asutused 
ja organisatsioonid, kes rikkusid käesoleva a ju tise  juhendi nõudeid.

T0LL1X0RRALDUSE KOHTA EESTI VABARIIGIS 
Eesti Vabariigi Valitsuse 12.septembri 
1391.a. määrus nr.180 //Riigi Teataja. 
- 1991. - Nr. 32. - Art. 398.

Eesti V abariig i V alitsus m äärab:
1. M oodustada tolli- ja  tollitariifide alaste küsim uste läb iv aa ta 

miseks Tolli- ja  Tollitariifi N õukogu, kelle  esim ees on Eesti V abariig i 
rahandusm inister ja  esim ehe asetiiitja Eesti V abariig i Riigi- ja  P iirikaitse
ameti direktor.

Tolli- ja T ollitaiiifi N õukogusse kuuluvad Eesti V abariik liku  Tolli- 
ameti peadirektor ning Eesti V abariigi Justiitsm inisteerium i, Eesti V aba- 
riioi M ajandusm inisteerium i, Eesli V abariigi T ranspordi- ja  S idem inistee
riumi, te st! Vabariigi Riikliku V alism ajandusam eti ja  Eesti V abariigi 
Valitsusi' kaubavahetuse korraldam ise kom itee esindajad.
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2. Kehtestada, et Eesti V abariig i to llipunktides rakendatakse  re isi
jatele a la tes 1. oktoobrist 1991. a. nn. punase ja  rohelise koridori süsteemi, 
kusjuures ei nõuta  to llideklaratsiooni esitam ist.

3. Kehtetu.x
4. Sõiduautode Eesti V abariik i sissetoom ine ja  Eesti V abariig ist 

väljaviim ine on tollim aksuvaba, v ä lja  a rv a tu d  an tikvaarse  väärtusega 
sõiduautode (väljalaskeaasta kuni 1950) väljav iim ine. Ü ksikisikute poolt 
Eesti V abariik i sissetoodavaid sõiduautosid m aksustatakse Eesti V aba
riigi V alitsuse poolt keh testa tavas k o r r a s ,  x

5. K innitada «Rahvusvaheliste postisaadetiste  vorm istam ise a ju tine  
kord» (juurde lisatud) ning keh testada see 1. oktoobrist 1991. a.

6. M oodustataval Eesti V abariig i R iiklikul Tolliam etil koos Eesti 
V abariigi R iikliku S tatistikaam etiga tagada 1. ok toobrist 1991. a. vab a
riiki sisse- ja  vabariig ist v ä ljavee tava te  kaupade p idev  statistiline a rves
tus.

7. Eesti V abariigi Rahandusm inisteerium il ning Eesti V abariig i Riigi- 
ja  P iirikaitseam etil tagada alates 15. septem brist 1991. a. Eesti V abariik 
liku Tolliam eti a rvele  laekuvate  sum m ade (nii rublades k u i välisvaluutas) 
ülekandm ine Eesti V abariigi riigieelarvesse.

8. Tolli- ja  Tollitariifi N õukogul valm istada kooskõlasta tu lt Eesti 
Eesti V abariig i Justiitsm inisteerium i ning teiste  huv ita tud  Eesti V aba
riigi m inisteerium ide ja  am etkondadega e tte  ning esitada Eesti V abariig i

V alitsusele kahe nädala jooksul Tolli- ja  Tollitariifi N õukogu põhim ää-; 
ruse projekt.

9. Eesti V abariig i R ahandusm inisteerium il koos Eesti V abariig i R iig i-; 
ja  P iirikaitseam etiga esitada 3 nädala jooksul Eesti V abariig i V alitsu 
sele m oodustatava Eesti V abariig i R iikliku Tolliam eti põhim ääruse p ro 
jekt.

10. NSV Liidu tollialase seadlusandluse norm id kuuluvad  Eesti 
V abariig i te rritoorium il kohaldam isele niivõrd, kuivõrd  üksikud tolliala- 
sed küsim used ei ole regu leeritud  Eesti V abariig i vastav a te  seadusandlike
aktidega.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

12. septembri 1991. a. määrusega nr. 180

Rahvusvaheliste postisaadetiste vormistamise 
a j u t i n e  k o r d

Eesti V abariik i saabuvate  rahvusvaheliste  postisaadetiste pealt to lli
m aksu ei võeta. R ahvusvaheliste postisaadetiste  avam ine toim ub erand i
tult postisaadetise saa ja  juuresolekul juhul, kui:

postisaadetis sisaldab esemeid, mille saatm ine on  keelatud:
postisaadetis saabub riku tud  kuju l.
Eesti V abariig ist vä ljasaadetava te  postisaadetiste avam ine toim ub 

juhul, ku i rahvusvahelises postisaadetises on avasta tud  esemeid, mille 
saatm ine on keelatud.

x muudatused Eesti Vabariigi Valitsuse 5«detsembri 
1991.a. määruse nr. 257 redaktsioonis ( Riigi 
Teataja—  1991. - Nr. 45. - Art. 572. )
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R ahvusvahelistes postisaadetistes on keelatud  saata  Eesti V abariiki:
relvi, laskem oona, lõhkeaineid;
narkootikum e, m ürkaineid;
pornograafilisi väljaandeid  jms.;
kaubam ärke, etikette .
R ahvusvahelistes postisaadetistes on keelatud  saata Eesti V abariig ist

välja:
relvi, laskem oona, lõhkeaineid; 
narkootikum e, m ürkaineid;
käesoleva m ääruse punktis 3 n im etatud  valuuta- ja  m uid väärtusi; 
pornograafilisi väljaandeid  jms.; 
an tikvaarse  väärtusega esem eid jms.
Seemnete, taim ede, loomse pärito luga to iduainete ja  ravim ite saat

mise (saamise) korra  keh testavad  vastavad  am etkonnad.

Üksikisikute poolt saadetavate ja üksikisikutele 
saadetud rahvusvaheliste postisaadetiste tolli - 
kontrollil rakendada "Eesti Vabariigi tolliees 
kirju üksikisikutele".

VÄLISRIIKIDE FIRMADE ESINDUSTE 
AVAMISE KOHTA EESTI VABARIIGIS

Eesti Vabariigi Valitsuse 14. septembri
19 9 0. a. määrus nr. 188 // Riigi Teataja.

- 19 9 0. - Nr. 9. - Art. 109.

Eesti V abariig i V alitsus m ä ä r a b :
1. V älisriikide firmad, pangad, organisatsioonid (välisfirmad) võivad 

avada Eesti V abariig i territoorium il om a esindusi pärast vastava loa saa
mist Eesti V abariig i R iiklikult V älism ajandusam etilt kooskõlastatu lt Eesti 
V abariigi Välism inisteerium iga. Pankade osas tu leb  loa taotlem ine koos
kõlastada k a  Eesti Pangaga.

2. Välisfirm a esitab  esinduse avam ise loa saam iseks Eesti V abariigi 
Riiklikule V älism ajandusam etile  avalduse, vä ljavõ tte  välisfirm a regist- 
reerim isdokum entidest oma riigis ja  kv iitung i 150 USA dollari (või sama 
summa m uus vabalt konverteeritavas valuutas) tasum ise koh ta  Eesti 
V abariigi V alitsuse valuutafondi arvele.

Pärast nõuetekohaste dokum entide saam ist annab Eesti V abariigi 
R iiklik V älism ajandusam et 10 päeva jooksul v ä lja  välisfirm a esinduse 
avam ise loa ajaks, mis on v a ja lik  tem a ette  seatud  ü lesannete  täitm iseks, 
kuid  m itte  rohkem  ku i 3 aastaks.

3. Välisfirm ade esindused kantakse Eesti V abariig i e ttevõ tte reg ist
risse Eesti V abariigi V alitsuse 10. m ai 1990. a. m ääruses nr. 91 (EV T ea
ta ja  1990, nr. 15, art. 251) keh testa tud  korras.

4. Eesti V abariigi Sotsiaalm inisteerium il sätestada ühe kuu  jooksul 
Eestis e lunevate  kodanike välisriig i firm ade esindustes töötam ise kord.
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EESTI VABARIIGIS ALALISELT SISSEKIRJUTATUD 
ISIKUTE VÄLISRIIKIDE FIRMADE ESINDUSTES 

TÕOTAMISE KORRA KINNITAMISEST 
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 26. 
veebruari 1991. a. määrus nr.7 // Riigi 
Teataja. - 1991. - Nr.II. - Art. 168.

1. Lähtudes Eesti V abariig i V alitsuse 14. septem bri 1990. a. m ääru 
sest nr. 188 «V älisriikide firm ade esinduste avam ise koh ta  Eesti V abarii
gis» (Riigi T ea ta ja  1990, nr. 9, art. 109) k inn itada Eesti V abariig is ala lise lt 
s issek irju ta tud  isikute vä lisriik ide  firm ade esindustes töötam ise kord.

2. Tunnistada keh te tuks  Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium i
19. oktoobri 1990. a. m äärusega nr. 26 k inn ita tud  Eestis e lunevate  koda
nike  vä lisriik ide  firm ade esindustes töötam ise kord.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 
26. veebruari 1991. a. määrusega nr. 7

Eesti Vabariigis alaliselt sissekirjutatud Isikute 
välisriikide firmade esindustes töötamise kord

1. Eesti V abariig is a la lise lt s issek irju ta tud  isikutele  nende töötam isel 
Eestis asuvates välisriik ide firm ade esindustes la ieneb  Eesti V abariig i 
tööseadusandlus.

2. Tööleasum isel välisriik ide firm ade esindustesse ' sõlm itakse töö
and ja  ja  töövõ tja  vahel k irja lik  tööleping  kahes eksem plaris, kusjuu res  
m õlem ale osapoolele jä ä b  üks töölepingueksem plar.

3. Töölepingus nä ida takse  ä ra  tööle asum ise aeg, töö- või am eti
koht, ülesanded, töö- ja  palgatingim used, töölepingu kestvus, asjaolud , 
m illal tööand jal ja  töövõ tja l on  õigus tööleping  ka tkestada  enne töö le
p ingu  lõppem ist n ing  selle e tte teatam ise  aeg.

T öölepingu lõpetam isel välisfirm a esinduse in its ia tiiv il m aksab v ii
m ane töövõ tja le  v^ llandustoetust Eesti V abariig is keh tiv a  seadusandluse  
alusel v õ i töölepingus fikseeritud  tingim ustel, m is ei ole vastuo lus Eesti 
V abariig is k eh tiva  seadusandlusega.

4. V älisesindustes töö tavatele  naistele keh tivad  sam asugused so t
siaalsed garantiid , m is on e tte  näh tud  Eesti V abariig i asutustes ja  e ttev õ 
te tes töö tava tele  naistele. Rasedate naiste  ja  kun i 3 aas ta  vanuse  lapse 
em a vallandam ist võib lubada a inult välisriig i firm a esinduse likv ideeri
m ise korral, kusjuures teise töökoha pakkum ine tööand ja  poolt on  sel 
juhu l kohustuslik

5. Eesti V abariig is ala lise lt s issek irju ta tud  isikute töötam ine vä lis
riik ide firm ades a rvesta takse üldise ja  pideva tööstaaži hulka. V älisfir
m ade esindustes töötam ist tõendavaks dokum endiks on nõuetekohaselt 
koostatud  k irja lik  tööleping. T öövõtjate  soovil teeb  tööraam atusse  sisse
kande nonde töötam ise koh ta  välisriig i firm a esindus.

6. Töötam isel välisriik ide firm ade esindustes m aksab tö ö ta ja  üksik 
isiku tulum aksu Eesti V abariig is keh tivas va luu tas vastava lt Eesti V ab a
riigis keh tiva  üksikisiku tulum aksu seadusele.

7. V älisesindusele kui Eesti V abariig i territoorium il asuvale  tööand
ja le  la ieneb sotsiaalm aksu tasum ine ja  selle  arvel teh tav a te  väljam akse te  
ü ldine kord.
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ETTEVÕTETE TEGEVUSALADE LIT
SENTSIMISE KOHTA EESTI NSV-S

Eesti NSV Valitsuse 8 . mai 1990. a. määrus nr. 
90 // ENSV UVT. - 1990. - Nr. 15. - Art. 250.

Ettevõtete m ajandustegevuse korraldam iseks Eesti NSV-s ja vasta
valt Eesti NSV ettevõtteseadusele Eesti NSV V alitsus m ä ä r a b :

1. K innitada juurdelisa tud  «Riikliku tegevuslitsentsi väljaandm ise
eeskirjad».

2. K ehtestada, e t kõik  enne käesoleva m ääruse jõustum ist Eesti 
NSV-s tegutsevad ettevõtted, sam uti väljaspool Eesti NSV-d asuvate 
e ttevõ tete  Eesti NSV territoorium il paiknevad  struktuuriüksused, kes 
soovivad alustada või jä tk a ta  tegevust käesoleva m äärusega kinnitatud  
«Riikliku tegevuslitsentsi väljaandm ise eeskirjade» lisas 1 loetle tud  a la
del, on  kohustatud  tao tlem a endale e ttenäh tud  korras riik liku  tegevus
litsentsi. T egevuslitsents on  nõu tav  nende e ttevõ tete  (struktuuriüksuste) 
registreerim isel või üm berregistreerim isel vastava lt Eesti NSV ettevõ tte 
seadusele.

Looduskeskkonna ja  -varade kasutam ise alal asendab riik likku teg e 
vuslitsentsi kasutusluba, mis antakse v ä lja  käesoleva m ääruse punktis 1 
kehtesta tud  ko rras kooskõlas Eesti NSV seadusega looduskeskkonna ja  
-varade kasutam ise ko rra  kohta.

3. K ehtestada, e t Eesti NSV-s litsentsim isele kuu luvatel tegevus
aladel ilm a tegevuslitsentsita  tegu tsevatele  e ttevõ tetele  määrab ENSV  
M ajandusm inisteerium  selle tegevuse lõpetam ise tähtaja. Selle tähtaja 
rikkum ise ko rral lõpetatakse e ttevõ tte  tegevus vastavalt Eeeti N SV ette
võtteseadusele.

4. Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluval tegevusalal ilma tegevuslit
sentsita tegutsemise korral:

1) nõutakse e ttevõ tte lt kogu sellest tegevusest saadud tulu sisse  
Eesti NSV riigituludesse;

2) m ääratakse e ttevõ tte le  käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatüd 
tu lu  u la tuses trahv , m is tu leb  m aksta selle kohaliku  om avalitsuse tulu
desse, kelle  haldusterritoorium il tegevus toimus.

E ttekirju tusi käesoleva punkti alapunktide 1 ja  2 täitm iseks teevad 
organisatsioonid või nende poolt volita tud  isikud, kellel on õigus kon t
rollida litsentsi olem asolu litsentsim isele kuu luvate l tegevusaladel, x

x p.4 - Eesti Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1991. 
a. määruse nr. 213 redaktsioonis (Riigi Teataja. - 
1991.-Nr.37.-Art.465.)
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5. ENSV M ajandusm inisteerium il anda selg itusi käeso leva m ääruse  
punktis 1 n im etatud  eesk irjade  rakendam ise koh ta  ning  keh testada
1. juun iks 1990. a. te is te  asutuste  poolt tegevuslitsentside  (looduskesk
konna ja  -varade kasutuslubade) väljaandm ise  kord.

6. T unnistada kehtetuks:
1) Eesti NSV M inistrite  N õukogu 4. novem bri 1989. a. m ääruse  

nr. 368 «A lkoholipoliitika uu te  põhim õtete ettevalm istam ise kohta» 
(ENSV T eata ja  1989 nr. 35, art. 548) punkt 4;

2) Eesti NSV V alitsuse 18. jaan u ari 1990. a. m äärusega nr. 12 k in 
n ita tud  «Eesti N SV ettevõ tete  registreerim ise ja  tegutsem islubade v ä lja 
andm ise a ju tise  juhendi» (ENSV T eata ja  1990, n r. 2, art. 34) punkt 11;

3) Eesti NSV  M inistrite  N õukogu 10. ju u li 1972. a. m ääruse  
nr. 334 «Joom ise ja  alkoholism i vastase  võitluse  tugevdam ise ab inõude 
kohta» (ENSV Teataja  1972, nr. 32, art. 344) punk t 4:

’4) Eesti N SV V alitsuse  29. detsem bri 1989. a. m äärusega  n r. 429 
E ttevõtete, asu tuste  ja  organisatsioonide n ing  kodan ike v a ra  v a lve  

üm berkorraldam ise kohta» k inn ita tud  «Ettevõtete, asu tuste  ja  o rgan isat
sioonide n ing  kodan ike va ra  v a lv e  ja  nende  isik liku  ju lgeo leku  k o rra l
duse põhim ääruse» punktid  13 ja  14 *

7. K ehtestada, e t litsentsim isele kuu luvate l tegevusaladel kon t
ro llivad  litsentsi olem asolu litsentsi v ä ljaand ja , ke lle  pädevusse  kuu lub  
litsen tsitava tegevusala  korraldam ine, ning  Eesti V abariig i Sisem inistee
rium , E e s ti V abariig i R iiklik  M aksuam et ja  kohaliku  om avalitsuse tä ite v 
organid.

8. Käesolev määrus jõustub 1. juunist 1990. a.

K T n n i t a t u d  
Eesti NSV Valitsuse 8. mai 1990. a. 

määrusega nr. 90

Riikliku tegevuslitsentsi väljaandm ise 
e e s k i r j a d

I. Ü ldsätted

1. Käesolevad eesk irjad  m ääravad  k indlaks e ttevõ tete le  riik liku  
tegevuslitsentsi (edaspidi tegevuslitsents) väljaandm ise ja  selle  tü h is ta 
mise korra.

2. T egevuslitsents on  e ttenäh tud  korras e ttevõ tete le  ja  e ttev õ tja 
te le  (edaspidi ettevõte) an tud  luba tegu tseda ala(de)l, m is on  loetle tud  
käeso levate  eesk irjade  lisas 1. x

3. Käesolevad eesk irjad  on kohustuslikud kõigile Eesti NSV te rrito o 
rium il paiknevatele  e ttevõtetele, sam uti väljaspoo l Eesti N SV te rrito o 
rium i asuvate  e ttevõ tete  struk tuuriüksuste le, m is pa iknevad  Eesti N SV 
territoorium il.

x p.6 lg.4; p.7 - Eesti Vabariigi Valitsuse 26. sep
tembri 1990.a. määruse nr. 195 redaktsioonis (Riigi 
Teataja.-19 9 0.-Nr.11.-Art.122.)

30



П. Tegevuslitsentsi valjaandmine

4. Tegevuslitsentsi annab v ä lja  Eesti NSV M ajandusm inisteerium  või 
tem a poolt vo lita tud  organ  (edaspidi litsentsi vä ljaand ja) kooskõlastatu lt 
Eesli NSV m inisteerium i, riik liku  am eti või inspektsiooniga, kelle  päd e
vusse litsentsitava tegevusala  korraldam ine kuulub.

5. T egevuslitsentsi saam iseks esitab  e ttevõ te  või selle  asu ta ja  
(edaspidi litsentsi tao tleja) litsentsi v ä ljaan d ja le  sellekohase avalduse, 
e ttevõ tte  asutam isdokum endid vastava lt Eesti NSV e ttevõ tteseadusele  ja  
õ iend i riig ilõ ivu  tasum ise kohta. *

6. Litsentsi vä ljaan d ja  on kohustatud  tegem a otsuse tegevuslitsentsi 
andm ise või sellest keeldum ise koh ta  10 päeva  jo jk s u l pärast kõigi k äes
o levate  eesk irjade punktis 5 n im etatud  dokum entide esitam ist.

Kui selleks on v a ja  kasu tada erialaspetsialisti (de) ab i või teha  eks
pertiisi, tu leb  vastav  otsus teha  10 päeva jooksul pärast spetsialisti (de) 
k irja liku  arvam use või ekspertiisiak ti saamist, ku id  h iljem alt 30 päeva 
jooksul pärast kõigi tegevuslitsentsi saam iseks nõu tava te  dokum entide 
esitamist.

7. K äesolevate eesk irjade  lisas 2 e ttenäh tud  vorm i kohane tegevus
litsents v õ i litsentsi andm isest keeldum ise koh ta  teh tud  otsuse ärak iri 
antakse koos esitatud  asutam isdokum entidega litsentsi tao tle ja le  v ä lja  h il
jem alt 3 tööpäeva jooksul pärast vastava  o tsuse vastuvõtm ist.

8. Tegevuslitsents an takse  v ä lja  k indlaks täh ta jak s  võ i konkreetse  
ülesande täitm iseks, m äärates seejuures kindlaks selle  täitm ise korra, 
m ahu ja  v iisi või litsentsi tao tle ja le  e riting im usi kehtestades. T aotle ja  
tasub litsentsi vä ljaandm ira  eest 50 rub la  riigilõivu, m is laekub kohaliku  
om avalitsuse  eelarvesse.

9. E ttevõtte tegevuse lõpetam isel kaotab  tem ale antud tegevuslitsents 
kehtivuse.

10. T egevuslitsentsi väljaandm isest võib  keelduda ainult juhul, kui 
e ttevõ tte  tegevus võib  tek itada  k ah ju  Eesti NSV huvidele, looduskesk
konnale võ i ohustada inim este tervist.

O tsuses tegevuslitsentsi väljaandm isest keeldum ise kohta  peab olema 
näidatud keeldum ise põhjus ning selle aluseks olevad õigusnorm id.

11. Litsentsi tao tle ja l on õigus pöörduda 30 päeva jooksul pärast 
e itava otsuse saam ist kohtusse tegevuslitsentsi väljaandm isest keeldum ise 
otsuse tühistam iseks ja  kah jude  hüvitam iseks.

12. Litsentsi vä ljaand ja  peab tem a poolt v ä ljaan tud  tegevuslitsent 
side arvestust.

Ш. T egevuslitsentsi tühistam ine

13. Tegevuslitsentsi võib  selle v ä ljaan d ja  tühistada:
1) kui tegevuslitsentsi taotlem isel on  esitatud  tegelikkusele m itte 

vastavaid  andm eid;
2) kui e ttevõ tte  tegevus on kah ju lik  looduskeskkonnale või ohustab  

inim este tervist;
3) ku i e ttevõ te  ei lä ida  tegevuslitsentsi tingim usi;
4) m uudel Eesti NSV seadusandlusega e ttenäh tud  juhtudel.

X P*5; P *8 - Eesti Vabariigi Valitsuse 26.septembri 
1990.a. määruse nr. 195 redaktsioonis (Riigi Tea - 
taja.-1990.-Nr.11.-Art.122.)
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14. Tegevuslitsentsi võim aliku tühistam ise a luste  ilm nem isel teeb  
litsentsi v ä ljaan d ja  e ttevõ tte le  e ttek irju tu se  rikkum ise kõrvaldam iseks.

15. Kui e ttevõ te  ei kõrvalda tegevuslitsentsi tühistam ise aluseks o le 
va t rikkum ist 30 päeva jooksul pärast e ttek irju tu se  saam ist või rikub k o r
duvalt litsentsitava tegevusala koh ta  keh testa tud  eesk irju  ja  norm e, tühis
tab litsentsi vä ljaan d ja  e ttevõ tte le  an tud  tegevuslitsentsi ning m äärab  
tähta ja, m ille jooksul vastav  tegevus peab olem a lõpetatud.

16. Litsentsi vä ljaan d ja  saadab tegevuslitsentsi tühistam ise o tsuse 
ä rak irja  e ttevõ tte le  3 tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtm ist.

17. E ttevõttel on  õigus pöörduda 30 päeva jooksul pärast tegevuslit
sentsi tühistam ise otsuse ä rak irja  saam ist kohtusse o tsuse tühistam iseks 
ja  kah jude  hüvitam iseks.

x
L i s a  1

«Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise 
eeskirjade» juurde

Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluvate tegevusalade 
l o e t e l u

1. Lennu-, m ere- (v. a. väikeu juvvahendite  kasutam isega seonduv 
tegevus), rahvusvahelise auto- ja  raud teetranspord i (v. a. ettevõttesisene 
raudteetransport) korraldam ine.

2. Geoloogilised tööd. M aavarade kaevandam ine.

3. V äärism etallist ja  -kividest esem ete või neid sisaldavate esem ete 
valmistam ine, kokkuostm ine ja  m üümine.

4. Relvade, laskem oona, lõhkeainete ja  pürotehniliste toodete v a l
mistamine, soetam ine ja  m üümine. R elvade parandam ine.

5. N arkootilisi, tugevatoim elisi ja  m ürgiseid aineid sisaldavate ta i
m ede kasvatam ine. N arkootiliste, tugevatoim eliste, radioaktiivsete ja  
m ürgiste ainete valm istam ine ning m üümine. Radioaktiivsete ainete soe
tam ine ja  hoidmine.

6. Kõik arstiab i liigid.
7. Ravim ite valm istam ine ja  m üümine.
8. A lkohoolsete jookide ja  tubakatoodete  tootm ine. A lkohoolsete 

jookide m üüm ine elanikkonnale.
9. Raha, väärtpaberite  ja  postim aksevahendite trükkim ine ja  v e r

mimine.
10. Ü ldkasutatava sidevõrgu (kaasa arvatud  raadio- ja  te levisiooni

levi saate- ja  vastuvõtuvõrk) loomine ja  moodustam ine.
11. Kõrg-, üld- kutse- ja  erialaõppeasutuste loomine koos õigusega 

anda v ä lja  riiklikult ak tsep teeritav  tunnistus.
12. T urvateenistuse korraldam ine.
13. E radetektiivbüroode avam ine ja  tegevuse korraldam ine.
14. M õõtevahendite taatlem ine.
15. Insenergeneetilisel teel saadud m ikroobide, taim ede ja  loomade 

tootm ine ja  m üük.
16. K indlustustegevus.

x lisa 1 - Eesti Vabariigi Valitsuse 
1991.a. määruse nr.213 redaktsioonis 
ja.-1991 .-Nr. 37.-Art .4-65.)

2 5 . oktoobri 
(Riigi Teata-
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17. Ehitusalane pro jekteerim ine, ekspertiis ja  järe levalve. Ehitus
tegevus töövõtulepingute alusel.

18. Geodeetilised ja  kartograafilised  tööd.
19. öko loog ilise  ekspertiisi tegem ine.
20. O htlike jäätm ete  käitlem ine.

21. Börsindus.^

L i s a  2
«Riikliku tegevuslitsentsi vSljaandmise 

eeskirjade» juurde

T E G E V U S L I T S E N T S

R egistreerim isnum ber
V ä 'iaandm ise kuupäev
K ehtivuse täh taeg

Ettevõtte nim etus, aadress 

T egevusala

Eritingim used Täitm ise täh taeg

Litsentsi v ä ljaan d ja  
V astu tav  isik 
(amet, nimi, allkiri)

xx lisa 1 p.21 - Eesti Vabariigi Valitsuse 9. jaa
nuari 1 9 9 2.a. määruse nr . 6 redaktsioonis.

9
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BARTER- JA KOMPENS ATSIOONITBI INGUTE 
SOORITAMISE KOHTA

Eesti Vabariigi Valitsuse 15» mai
1990. a. määrus nr.95 // ENSV ÜVT.
- 1990. - Nr. 16. - Art. 261.

V  älim ajandustegevuse reguleerim iseks Eesti V abariig i V alitsus 
m ä ä r a b :

1. K ehtestada, et Eesti V abariig i halduses olevad ettevõtted , o rgan i
satsioonid ja  nende  ühendused võ ivad  sooritada välisriik ide firm adega 
barte r- ja  kom pensatsioontehinguid Eesti V abariig i R iikliku V älism ajan- 
dusam eti loal.

2. B arterteh ingu sooritam isel võ ib  Eesti V abariig i R iiklik V älism ajan- 
dusam et m äära ta  teh ingu  jä rg i im porditavate  kaupade nom enklatuuri 
k indlaks kuni 10 protsendi u latuses teh ingu  m aksum usest väliskauban- 
dushindades.

3. B arter- või kom pensatsioontehingu sooritam isel Eesti V abariigi 
R iikliku V älism ajandusam eti loata  m aksab teh ingu  soorita ja  Eesti V ab a
riig i riig ieelarvesse  30 p ro tsen ti teh ingu  jä ig i  eksporditud  kaupade m ak
sum usest Eesti V abariig is keh tiva tes hindades.

VÄLISMAJANDUSTEGEVUSE LIBERALISEERIMISE KOHTA

Eesti Vabariigi Valitsuse 31.oktoobri 
1991-a. määrus nr.221//Riigi Teataja. 
- 1991. - Nr. 39. - Art. 4-81.

V älism ajandustegevuse riik liku  reguleerim ise liberaliseerim iseks 
ning vastava  seadusandluse korrastam iseks Eesti V abariig i V alitsus m ää
rab:

l. Täiendada Eesti NSV V alitsuse 13. veebruari 1990. a. m äärusega 
nr. 26 k inn ita tud  «Kauba sisse- ja  v ä ljaveo  registreerim ise, kvootide ja  
litsentside kehtestam ise (väljaandm ise) m uutm ise ja  tühistam ise korda» 
(ENSV T eata ja  1990, nr. 7, art. 108) punk tiga  18 järgm ises sõnastuses:

«18. K aupade vä ljavedu  Eesti V abariig ist vabalt konverteeritava  
v a luu ta  eest toim ub kvoodi- ja  litsentsivabalt, ku i Eesti V abariig i V alit
suse o tsustes ei ole e tte  nähtud  teisiti.»
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2. K ehtestada, e t Eesti m aavarade  ja  põh jave te  n im ek irja  (k innita
tud Eesti V abariig i V alitsuse m aavarade ja  põh javee varude  kom isjoni
21. detsem bri 1990. a. otsusega nr. 1) kan tud  m aavarade, nende m ehaan i
lise töötlem ise saaduste ja  rikasta tud  kon tsen traatide  ning käesoleva 
m ääruse lisas loetle tud  kaupade  v ä ljavedu  Eesti V abariig ist toim ub k eh 
testatud  ko rras ja  k inn ita tud  kvootide alusel.

3. Eesti V abariig i M ajandusm inisteerium il ja  Eesti V abariig i M ate 
riaalsete Ressursside M inisteerium il a rvestada  va litsustevaheliste  m a jan 
duskoostöö lepingute sõlmimisel vastastikuste  tollim aksuvabade tran s iit
vedude sisseseadm ise võim alusega.

4. V õ tta  teadm iseks, e t Eesti V abariig is e i rakendata  väliskauban- 
dusoperatsioonide teostam isel ekspordi- ja  im pordim aksu.

5. Tunnistada keh tetuks Eesti NSV V alitsuse otsused vä lism ajandus
tegevuse riik liku  reguleerim ise küsim ustes vastava lt juu rdelisa tud  loe
telule.

L i s a
Eesti Vabariigi Valitsuse 

31. oktoobri 1991. a. määruse nr. 221 juurde

Kaupade loetelu, mille väljavedu Eesti Vabariigist 
toimub kvootide alusel

M etsa- ja  saem aterja l
Tsement
Toornahad
Toorkarusnahad
Liha ja  lihatooted
Piim ja  piim atooted
K artul
Teravili
V iin ja  viinatooted  
T ubakatooted 
M ineraalvesi 
Kala ja  kalatooted

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

31. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 221

Eesti NSV valitsuse keh tivuse kaotanud o tsuste 
l o e t e l u

1. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 11. oktoobri 1986. a. mäcirus nr. 526 
«V älism ajandustegevuse juhtim ise täiustam ise abinõude kohta».

•>.. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 11. oktoobri 1986. a. m äärus n r 527 
ftsia1 istlike riikidega teh tava m ajandus-, teadus- ja  vehnikaalase koos- 

loo juhtim ise täiustam ise abinõude kohta».
3. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 12. veeb ruari 1987. a. m äärus nr. 58 

< V abariigi välism ajandustegevuse juhtim ise täiustam ise abinõude kohta».
4 Eesti NSV M inistrite  N õukogu 12. veeb ruari 1987. a. m äärus n r 59 

«Koondiste, e ttevõ tete  ja  organisatsioonide va luu taerald iste  norm atiivide 
kohta». 4

Я Eesti N SV M inistrite  N õukogu 12. veeb ruari 1987. a. m äärus nr. 60 
«Koondiste, e ttevõ tete  ja  organisatsioonide valuutafondidesse ülekande- 
rtiüiades laekuvate  valuu taerald iste  norm atiiv ide kohta».

. .  , E<\s l l x^ S V  M inistrite N õukogu 10. juuli 1987. a. m äärus nr. 383 
,!< Ludu M inistrite N õukogu 27. juuni 1987. a. m ääruse nr. 718 «NSV 

' 1 ia teiste sotsialistlike riikide koondiste, e ttevõ tete  ja  organisatsioo
nid^ vaheliste  otsesidem ete ja  ühisettevõtete  tegevuse raam es üle NSV 

du riigipiiri kaupade ja  m uu va ra  toim etam ise korrast» kohta»

9*
35



7. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 19. novem bri 1987. a. m äärus nr. 595 
«Uutes m ajandam istingim ustes välism ajandustegevuse täiustam ise lisa- 
abinõude kohta».

8. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 13. aprilli 1988. a. m äärus nr. 184 
«Tootmis-tehnilise o tstarbega toodangu hulgikaubanduse korraldam ise 
kohta  ülekanderublades».

9. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 20. mai 1988. a. m äärus nr. 258 
«Valuutafondidesse laekuvate  valuutaerald iste  norm atiivide m uudatuste 
kohta».

10. Eesti NSV M inistrite N õukogu 27. veebruari 1989. a. m äärus 
nr. 90 «Riiklike ning kooperatiivsete ja  m uude ühiskondlike e ttevõtete, 
koondiste ja  organisatsioonide välism ajandustegevuse edasiarendam ise 
kohta» (ENSV T eata ja  1989, nr. 12, art. 134).

11. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 12. juuli 1989. a. m äärus nr. 243 
«Välism ajandustegevuse riik liku  reguleerim ise abinõude kohta» (ENSV 
T eata ja  1989, nr. 25, art. 335).

EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÕNEDE OTSUSTE OSALISE 
MUUTMISE JA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA TULENE
VALT EESTI VABAB1IGI VÄLISINVESTEERINGUSEADUSEST 

Eesti Vabariigi Valitsuse 26. no
vembri 1991*a. määrus nr.240//Rii- 
gi Teataja. - 1991 .-Nr.4-3.-Art.525

Eesti V abariig i V alitsus m äärab:
1. Käsitleda NSV Liidu seadusandluse alusel enne Eesti V abariig i 

välisinvesteeringuseaduse jõustum ist Eestis asu tatud  ühisettevõtteid  kui 
väliskapitaliga osaühinguid, kes tegutsevad vastavalt Eesti V abariigi 
välisinvesteeringuseadusele, oma asutam islepingule ja  põh ik irjale  ning 
osaühingute kohta  keh testa tud  norm atiivaktidele.

O saühinguid käsitlevad Eesti V abariig i norm atiivaktid  kehtivad  
nende suhtes niivõrd, kuivõrd  see ei halvenda nende m ajandustegevuse 
tingimusi.

2. K innitada Eesti V abariigi V alitsuse otsustes teh tavad  m uudatused 
(juurde lisatud).

3. Tunnistada kehtetuks Eesti V abariigi V alitsuse otsused vastava lt 
juurdelisatud  loetelule.

K i n n i t a t u d  
Eesti VabariiRi Valitsuse 

20. novembri 1991. a. määrusega nr. 240

Eesti Vabariigi Valitsuse otsustes tehtavad muudatused

1. Teha Eesti NSV M inistrite N õukogu 23. novem bri 1989. a. m ää
rusega nr. 385 kinnitatud  «Aktsiaseltsi põhim ääruses» (ENSV T eata ja  1989, 
nr. 37, ärt. 573) järgm ised m uudatused:

1) sõnastada punkt 9 järgm iselt:
«9. Aktsiaid võivad  cm andeda Festi V abariig i seadvsandusega  ottc- 

n;':Mvd korras kõik Eesti V abariig i ja  välisriikide juriidilised ning üksik- 
isikud.»;
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2) sõnastada punk t и  järgm iselt:
«12. ö ig u s  asutada aktsiaseltsi on  Eesti V abariig i ja  välisriik ide ju ri i

dilistel ja  üksikisikutel.»;
3) täiendada punk ti 17 viienda lõiguga järgm ises sõnastuses:
«V älisinvesteerijad tasuvad ak tsiate  eest rahaliste või m itterahaliste

sissem aksete tegem isega vastava lt Eesti V abariig i välisinvesteeringusea
duse paragrahv ile  11.».

2. Teha Eesti V abariig i V alitsuse 13. juun i 1990. a. m äärusega nr.. 122 
k innita tud  «Eesti V abariig i m ajandusühingute  põhim ääruses» (EV Teeitaja
1990, nr. 19, art. 297) järgm ised m uudatused:

1) sõnastada punk t 8 järgm iselt:
«8. Ühinguid võivad asutada Eesti V abariig i seadusandlusega fette- 

nähtud korras nii Eesti V abariig i kui ka  välisriikide juriid ilised  isikud 
ning üksikisikud, sam uti on neil õigus astuda ka juba  tegu tsevate  ühin
gute osanikeks.»;

2) täiendada punkti 15 kolm anda lõiguga järgm ises sõnastuses:
«V älisinvesteerijad tasuvad osam aksud vastava lt Eesti V abariig i

välisinvesteeringuseaduse • paragrahv ile  11.»;
3) lugeda punkti 15 senine kolm as ja  neljas  lõik vastava lt neljandaks 

ja  viiendaks lõiguks.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse

26. novembri 1991. a. määrusega nr. 240

Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste 
l o e t e l u

1. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 26. veebruari 1987. a. m äärus nr. 82 
«NSV Liidu M inistrite  N õukogu 13. jaanuari 1987. a. m ääruse nr. 48 «NSV 
Liidu territoorium il NSV Liidu ja  teiste VM N-i liikm esriikide üh isette
võtete, rahvusvaheliste koondiste ja  organisatsioonide m oodusiam ise 
korra  ja  tegevuse kohta» kohta».

2. Eesti NSV M inistrite N õukogu 26. veebruari 1987. a. m äürus nr. 83 
«NSV Liidu M inistrite  N õukogu 13. jaanuari 1987. a. m ääruse nr. 49  «NSV 
Liidu territoorium il N õukogude organisatsioonide ja  kapitalistlike riik ide 
ja  arengum aade firm ade osavõtul üh isettevõ tete  m oodustam ise ja  tege
vuse ko rra  kohta» kohta».

3. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 16. m ai 1988. a. m äärusega nr. 252 
«Eesti NSV V alitsuse otsuste m uutm ise kohta  seoses välism ajandustege
vuse täiustam isega» (ENSV T eataja  1988, nr. 32, art. 430) k innita tud  m uu
datuste punktid  5 ja  6.

4. Eesti NSV M inistrite  N õukogu 11. detsem bri 1989. a. m ääruse 
nr. 413 «Eesti NSV V alitsuse m õnede otsuste m uutm ise ja  keh tetuks tun 
nistam ise kohta  välism ajandustegevuse küsimustes» (ENSV T eata ja  1S89, 
nr. 42, art. 665) punk t 4 ja  sam a m äärusega k inn ita tud  m uudatuste punk
tid  1 ja  2.

5. Eesti NSV V alitsuse 28. aprilli 1990. a. m ääruse nr. 81 «Ühisette
võtete  Eesti NSV-s registreerim ise ko rra  kohta» (ENSV T eataja  1990, 
nr. 13, art. 233).

6. Eesti V abariig i V alitsuse 26. juu li 1990. a. korralduse nr. 229-k 
punkt 3.

7. Eesti V abariig i V alitsuse 11. veeb ruari 1991. a. m äürus nr. 28 
«Eesti NSV M inistrite  N õukogu 23. novem bri 1989. a. m ääruse nr. 385 
täiendam ise kohta» (RT 1991, nr. 6, art. 97).
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ÜKSIKISIKUTE VÄLISRIIKIDES ÕPPIMISE JA TÖÖTAMISE 
A J U T I N E  J U H E N D

Kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 24. mai 1990. 
a. määrusega nr. 104 // ENSV ÜVT. - 1990. - Nr.17. 

Art. 275.

I. Üldsätted

1. Käesolev juhend  reguleerib  Eesti V abariig is a la liselt s issek irju 
ta tu d  üksik isikute (edaspidi üksikisikud) õppim ist ja  töötam ist vä lisriik i
des.

2. V älisriikidesse õppim a või tööle siirdum ine toim ub Eesti V aba
riigi ja  vastava  välisriig i valitsusasutuste, e ttevõtete, asu tuste  ja  o rgan i
satsioonide (edaspidi organisatsioonid). Eesti V abariig i üksikisiku ja  vä lis
riigi organisatsiooni või üksikisiku vahelise  kokkuleppe alusel.

3. Ü ksikisikute õppim ine võ i töötam ine välisriik ides kuulub  kohus
tuslikule registreerim isele Eesti V abariig i H aridusm inisteerium is võ i Eesti 
V abariig i Sotsiaalm inisteerium is vastava  m inisteerium i poolt kehtestatud  
korras.

R egistreerim ise aluseks on asjaosalise välisriig i pädeva am etkonna 
nõusolek vastava  lepingu sõlm im iseks või käesoleva juhend i punktis 6 
e ttenäh tud  pooltevaheline kokkulepe.

R egistreerim ise eesm ärgiks on tagada üksik isikute  sotsiaalne kaitse 
nende õppim isel või töötam isel välisriigis, õigus elam ispinnale, tööstaaži 
katkem atus ning edaspidine so tsiaalne kindlustatus Eesti V abariigis.

4. Ü ksikisikute välisriikidesse õppim a või tööle lähetam isele võib 
lähetava või vastuvõ tva  poole kokkuleppel eelneda kandidaatide  eelvalik  
kutsesobivuse kindlaksm ääram ine koos vastuvõ tva  poole esindajaga, 
sam uti vastuvõ tva  riigi keele ja  a ja loo  tundm aõppim ine ning vastavalt 
va jadusele  ka  e ria la  eelõpe Eesti V abariigis.

5. Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium il ja  Eesti V abariig i H aridus
m inisteerium il seada koos Eesti V abariigi R iikliku S tatistikaam etiga sisse 
riiklik  statistika  välisriik ides õppim ise ja  töötam ise kohta.

IL õppim ine vfilisiriikides

6. Igal üksikisikul on  õigus õppida välisriik ide õppeasutustes.
Õ ppim a (kaasa a rva tud  täienduskoolitus) siirdum ine välisriik i to i

mub pooltevahelise kokkuleppe alusel, mis on sõlm itud Eesti V abariigi 
Haridusm inisteerium i poolt keh testa tud  korras.

7. Õ ppim ine (sealhulgas stažeerim ine), m illega kaasneb osaline töö ta
m ine välisriig i õppeasutuses või organisatsioonis toim ub Eesti V abariigi 
lähe tava  või välisriig i vastuvõ tva organisatsiooni vahelise  kokkuleppe 
alusel. Lisaks kokkuleppele on nõu tav  töötam isluba, ku i see on e tte  n äh 
tud  vastuvõ tva riigi seadusandlusega,

8. Üksikisiku välisriik i õppim a siirdum isel korraldab  vä ljasõ idu 
dokum entide vorm istam ise Eesti V abariig i H aridusm inisteerium  Eesti 
V abariigi V älism inisteerium i kaudu seadusandlusega e ttenäh tud  k o rra s
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Ш. Töötamine välisriikides

9. V älisriigis töötam ine toim ub töövötu- või töölepingu alusel. Lisaks 
vastavale  lepingule on vastuvõ tva  riigi seadusandlusega e ttenäh tud  ju h 
tudel nõu tav  k a  töötam isluba.

10. T öövõtulepingu alusel tehakse tea tud  tööd (osutatakse teen u 
seid), m ille eest välisriig i organisatsioon kannab Eesti V abariig i läheta- 
vale  organisatsioonile ü le  vastav a  tasu. Töötasu m aksab töö ta ja le  v ä lja  
teda lähetanud organisatsioon vastava lt tem aga sõlm itud lepingule. Töö
ta ja  tu lu  m aksustatakse Eesti V abariig i no rm atiivak tidega ettenähtud  
korras.

Töölepingu alusel välisriig i organisatsioonis töötam ise puhul m ak
sab välisriigi tööand ja  töö ta ja le  lepingus e ttenäh tud  töötasu. V älisriigi 
tööandja  võ ib  vastastikuse kokkuleppe alusel m aksta  tö ö ta ja  lähetanud 
Eesti V abariig i asu tusele  vö i organisatsioonile vahendustasu.

11. Eesti V abariig i arengu  huvides võ ib  Eeeti V abariig i V alitsus v a ja 
duse korral kehtestada Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium i ettepanekul 
Eesti kodanike välisriikides töötam ist p iirava kvoodi. Kvoodi m ääram isel 
arvesta takse välisriik ide organisatsioonide ja  töö ta ja id  vastu v õ tv a te  r ii
kide tööm inisteerium ide või m uude analoogiliste am etkondade töö jõetao t- 
lusi n ing  neid inform eeritakse kvoodi kehtestam isest.

12. Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium  nõustab  üksik isikuid  Ja 
organisatsioone välisriik ide tööd ja  tööjõudu käsitlevate  no rm atiivak tide  
osas, e t tagada lep ingu te  sõlm im isel üksik isikute  ja  organisatsioonide 
huvide kaitse.

13. V älisriik i tööle suunam isel korraldab  väljasõidudokum entide v o r
m istam ise Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium  või tem a poolt vo lita tud  
asutus vöi organisatsioon Eesti V abariig i V älism inisteerium i kaudu  sea
dusandlusega e ttenäh tud  korras.

Ü ksikisikute töötam ist välisriig is  vahendab  Eesti V abariig i Satslaal- 
m inisteerium .

Üksikisik tasub kohalikus va luu tas ku lud  välisriik i tööle siirdum iseks 
va ja like  dokum entide vorm istam ise ja  registreerim ise eest Eeeti V abariigi 
norm atiivaktidega e ttenäh tud  m äärades ja  korras.

IV. Töö- }a õppimistingimused

14. V älisriikides töö tava te  ja  õpp iva te  üksik isikute  töötervishoiu, 
töötingim uste n ing  riik liku  ja  so tsiaalkindlustuse küsim used regu leeri
takse pooltevaheliste  kokkulepete  või töölepingu raam es, läh tudes ü ld 
juhu l vastuvõ tva  riigi seadusandlusest, kah justam ata  seejuures üksikisiku 
õigusi ja  huve.

A ndm ete loendi, m is tu leb  kanda välisriik idesse õppim a ja  tööle läh e 
tam ise k o rral sõlm itavatesse lepingutesse, koostab ja  k innitab  õppim a 
suunam ise ko rral Eesti V abariig i H aridusm inisteerium  ja  tö ö le  suunam ise 
korral Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium .

15. ü k sik isiku t välisriik i õppim a suunav organisatsioon võib  sõl
mida isikuga erilep ingu  tem a edasiseks töötam iseks teda  suunanud  Eesti 
V abariig i organisatsioonis täh ta jag a  m itte ü le  2 aasta.

Lepingu m itte tä itm ise  k o rral tu leb  õppim a suunatud  isikul kom pen
seerida suunavale  organisatsioonile koolituskulud.

16. Ü ksikisiku tu lu  töötam isel välisriig is m aksusta takse vastavuses 
üksikisiku tu lum aksu regu leeriva  Eesti V abariig i seadusandlusega, kui 
vastav  tu lu  ei ole m aksustatud  välisriigis.

17. Ü ksikisikute sõidu-, m ajutam is-, toitlustam is- ja m uude kulude 
tasum ine fikseeritakse pooltevahelises kokkuleppes.
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ÜKSIKISIKUTE VÄLISRIIKIDESSE TÖÖLEMINEKU 
REGISTREERIMISE KORD 

Kinnitatud Eesti Vabariigi Sotsiaalmini
steeriumi 26. veebruari I99I»i.määrusega 
nr.6//Riigi Teataja.-I99I.-Nr.II.-Art.167

I. ü lda lu sed

1. K äesolev kord  lähtub Eesti V abariig i V alitsuse 24. mai 1990. a. 
m äärusega nr. 104 k inn ita tud  «Ü ksikisikute välisriik ides õppim ise ja  töö
tam ise a ju tisest juhendist» .

2. Kõik Eesti V abariig ist välisriikidesse tööle m inevad üksikisikud 
kuuluvad kohustuslikus korras registreerim isele Eesti V abariig i Sotsiaal
m inisteerium is, kes jä äb  k a  vastava  andm epanga p idajaks (vt. ka  regist- 
reerimisõigujse delegeerim ine).

3. V älisriikidesse õppim a siirdujaid  reg istreerib  Eesti V abariig i H ari
dusm inisteerium  vastava lt nende poolt keh testa tud  korrale.

4. R egistreerim ise aluseks on  välisriig i tööandja  k irja lik  kutse üksik 
isiku töölevõtm iseks, m is sisaldab nii välisriig i k u i ka  Eesti V abariig i 
poolt nõu tavad  rekvisiid id  (vt. p. III 2.).

5. R egistreerim ine on  ühekordne ak t tea tavaks kindlaks a japerioo 
diks ühe>kindla tööand ja  juurde. Tööperioodi või tööand ja  m uutum isel 
tuleb registreerim ist korrata .

6. V astavalt Eesti V abariigi V alitsuse 8. m ai 1990. a. m äärusele nr. 90 
(EV T eataja  1990, nr. 15, a rt. 250) kuulub, tööhõive korraldam ine vä lis
riikides litsentsim isele kuu luvate  tegevusalade loetelusse.

II. Registreerimlsõiguse delegeerimine

1. Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium il on õigus* delegeerida regist- 
reerim isõigus te is tele  keskasutustele, ettevõtetele, asu tustele ja  o rgan i
satsioonidele (edaspidi ju riid ilised  isikud).

. 2. Ü ksikisikut välisriik i tööle saatvaks ’organisatsiooniks (lähetaja- 
organisatsiooniks) on  ju riid iline  isik, kes v ah e tu lt suunab üksikisiku välis
riiki töötam a ja  ke lle l on selleks vastav  tegevuslitsents.

3. T ervishoium inisteerium i valitsem isalasse kuu luvate  m editsiin i
asutuste  tö ö ta ja te  (kutsega arstid , m editsiiniõed jt.) välism aale töölem i
neku t reg istreerib  Eesti V abariig i Tervishoium inisteerium  sotsiaalm inis
teerium i 7. septem bri 1990. a. k äsk k irja  nr. 12 alusel, m illega delegeeriti 
terv ishoium inisteerium ile registreerim ise õigus.

4. Seoses Soome Tööm inisteerium i poolt keh testa tud  soodustustega 
soome rahvusest kodan ike  (passis rahvus — soomlane) ja  nende pe re 
konnaliikm ete Soome töölesiirdum isel, on v iim aste reg istreerijaks v asta 
vad  seltsid  ja  liidud (Eesti Ingerisoom laste Liit, Eesti Soom laste Liit jne.), 
kes tagavad  soome rahvusest isikutele teh tud  soodustuste realiseerim ise.

5. Kõik registreerim isõigust om avad ju riid ilised  isikud on  k ohusta 
tud edastam a andm ed välisriikidesse töötam a siirdunud isikute 
kohta  Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium ile iga ka lendrikuu  5. k u u 
päevaks (eelmise, kuu kohta).

i
III. Registreerimise kord

1. R egistreerim isel välisriik i töölem inekuks töövõtu lepingu alusel 
(kui l ä h e t a j a k s  on v astava t tegevuslitsentsi om av ju riid iline  isik) tuleb 
esitada:
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a) Töövõtuleping, kus on näidatud:
1.1. riik, kus tö id  tehakse;
1.2. firm a nim etus ja  tem a rekvisiidid;
1.3. tööde maht;
1.4. tööde iseloom  (milliseid tö id  võ i teenuseid  tehakse);
1.5. tööde tegem ise periood;
1.6. tööde tegem iseks v a ja lik  töö ta ja te  arv;
1.7. andm ed töövõtja te  töö tasustam ise ko h ta  (palk :või päevaraha 

rahalises väljenduses);
1.8. töörežiim  (töötundide a rv  päevas võ i nädalas, puhkepäevade 

a rv  nädalas);
1.9. m ajutam is-, toitlustam is- ja  transporditingim used (üüri suurus, 

võim alikud toitlustussoodustused, va jaduse l ka  transpordikulud).
2. Registreerim isel välisriik i töölem inekuks töölepingu alusel tuleb 

esitada:
a) pass,
b) nõudm isel tööraam at,
c) tööand ja  k irja lik  kutse isiku töölevõtm iseks, kus on näidatud 

töövõtja ees- ja  perekonnanim i, sünniaeg ja  aadress;
2.1. riik, kuhu  tööle m innakse;
2.2. firm a nim etus ja  tem a rekvisiidid;
2.3. töötam ise periood (kestvus);
2.4. andm ed töötasu koh ta  (töötasu tunnis, päevas või kuus raha li

ses väljenduses);
2.5. töörežiim  (töötundide arv  päevas või nädalas, puhkepäevade 

a rv  nädalas);
2.6. m ajutam is-, toitlustam is- ja  transporditingim used (üüri suurus, 

võim alikud toitlustussoodustused, vajadusel ka  transpordikulud);
2.7. ku tsu ja  a llk irja  notariaalne k innitus (vorm istatud välisriigis).
3. R egistreerim ise vorm iliseks aktiks on eellepingule pandav  tem 

pel reg istreerim ise num bri, kuupäeva  ja  reg istreerija  a llk irjaga 
juhul, kui töökutse vastab  III osa punktide 1 või 2 nõuete le  ja  ku i selle 
on aktsepteerinud Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium .

IV. Väljasõidudokumentide (välispassi ja väljasõiduviisa) 
vormistamine

1. Pärast registreerim ist tao tleb  üksik isik  endale vastava  välisriigi 
konsulaadi kaudu töötam isloa, seejärel vorm ista takse vajaduse korral 
lähetajaorganisatsiooni keskasutuse  kaudu välispass, Eesti V abariigist 
väljasõ idu  ia  v ä lis riik i sissesõidu viisa.

2. V äljasõidudokum endid vorm ista takse pärast tööloa ak tsep teeri
mist välisriig i pädeva am etiasutuse poolt Eesti V abariig i Sisem inisteerium i 
välispassiosakonnas lähetajaorganisatsiooni taotlusel.

3. Sotsiaalm inisteerium i vahendusel an takse üksik isikute  v ä lja 
sõidudokum entide vorm istam isel eelisõigus spetsialistidele, kvalifitseeri
tu d  tööjõule jt., kelle  välism aal töötam isel om andatud kogem usi saab 
rakendada Eesti V abariig i m ajanduselu  arendam isel, sam uti pensionäri
dele, koduperenaistele, vaegurite le, töötu ile (NB! vt. töötu  mõistet).

4. V älism aale töölesiirdujate  gruppe (alates 2 inimesest) reg istreeri
takse sotsiaalm inisteerium is vaid  garan tiik irja  alusel, m ille annab isiku
tele nende töökoha keskasutus või e lukohajärgne valitsem isorgan, kus 
viim ased garan teerivad  väljasõidudokum entide vorm istam ise välism aale 
töölem inejatele nende käsutuses o levate  võim aluste kaudu.

5. Kui välism aale siirduvad tööle m õlem ad abikaasad, siis vorm ista
takse väljasõidudokum endid  lastele so tsiaalm inisteerium i vahendusel 
juhul, kui tööandja kutses on vastav  m ärge laste kutsumine kohta.

6. Sotsiaalm inisteerium i vahendusel ei vorm istata väljasõidudoku- 
m ente isikutele, kes ei ole jä rg inud  välism aale töölesiirdum ise reg istree
rim ise am etlikku korda.
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V. Registreerimisest keeldumine ja seile vaidlustamine

1. R egistreerim isest võib  keelduda jä rgm iste l juhtudel:
1.1. kui pole tä ide tud  punktides 10 ja  11 esitatud  tingim used;
1.2. ku i tööand ja  on eellepingus e iranud  R ahvusvahelise T ööorgani

satsiooni konventsioonide töörežiim i ja  töö  tasustam ise põhim õtteid;
1.3. kui Eesti V abariig i V alitsus, läh tudes ü ld riik likest huvidest, k eh 

testab  p iirangud või kvoodid välisriik ides töötam ise osas;
1.4. ku i isik esitab  enda koh ta  valeandm eid;
1.5. kui isik keeldub tasum ast dokum entide vorm istam ise ja  reg ist

reerim ise kulusid;
1.6. ku i töötam ine välisriig is ei ole seotud lähetajaorganisatsiooni 

põhitegevusega;
1.7. reg istreerim isest keeldum ise puhul võib  isik selle  Eesti V abarii

gis keh tivas seadusandluses e ttenäh tud  korras va id lustada 10 päeva jo o k 
sul, a rva tes registreerim isest keeldum ise kuupäevast.

VI. Vastutas registreerimata töötamise eest

R egistreerim ata töötam ise eest välisriig is kannab  vastu tu st n ii ju ri i
d iline kui ka  üksik isik  vastava lt Eesti V abariig is ja  välisriig is keh tiva le  
seadusandlusele.

VII. Muud küsimused

1. Ju h u l kui ü liõpilane siirdub välism aale tööle õppeperioodil, peab 
ta  sotsiaalm inisteerium ile esitam a õppeasutuse k irja lik u  nõusoleku.

2. T alunike töölesiirdum isel välism aale tu leb  neil esitada kohaliku  
talu liidu  või m aakonnavalitsuse soovitus koos väljasõidudokum entide 
vorm istam ise garantiiga.

3. K om penseerim aks ku lu tusi seoses isiku  registreerim ise  ja  doku
m entide vorm istam isega on isik  kohustatud  tasum a kohalikus v a lu u tas  
registreerim ise  ja  vorm istam ise tasu  vastava lt k inn ita tud  h in n ak irja le  
(Eesti V abariig i R iikliku H innaam eti teenuste  h innak iri nr. 9/75 9. ju u 
list 1990. a.).

4. Eesti V abariig i Sotsiaalm inisteerium il on õigus teha  ko rrek tiiv e  
käesolevas registreerim ise  ko rras  vastava lt vajadusele .
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EESTI VABARIIKI SISSESÕIDU JA VABARIIGIST 
VÄLJASÕIDU AJUTISE KOREA KEHTESTAMISE NING 

PIIRIKONTROLLI SISSESEADMISE KOHTA

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 18. novembri 
1991. a. otsus // Riigi Teataja. - 1991.

- Nr. 41, - Art. 499.

Eesti V abariik i sissesõidu ja  vabariig ist väljasõ idu  reguleerim iseks ja  
isikukontrolli sisseseadm iseks Eesti V abariig i m ajanduspiiril, tõhu9ta- 
maks võitlust kuritegevuse vastu  ja  tõkestam aks ebaseaduslikku m ig rat
siooni, o tsustab Eesti V abariig i ü lem nõukogu:

1. K ehtestada, e t Eesti V abariik i sissesõit ja  vabariig ist väljasõ it on 
lubatud  ainult Eesti V abariig i V alitsuse poolt kindlaksm ääratud  p iiripunk
tide kaudu e ttenäh tud  korras.

2. Eesti V abariig i Riigi- ja  P iirikaitseam etil tõkestada nende isikute 
Eesti V abariik i sissesõit ja  vabariig ist väljasõ it, kellel puuduvad kontro lli
misel nõu tavad  dokum endid, m ille loetelu ja  kontrollim ise ko rra  k inn itab  
Eesti V abariig i Valitsus.

3. Eesti V abariig i Riigi- ja  P iirikaitseam eti poolt tem ale pandud ü les
annete täitm ise tagam iseks kehtestada, e t Eesti V abariig i Riigi- ja  Piiri- 
kaitseam etile  laienevad Eesti NSV adm inistratiivõiguserikkum iste koo
deksi 19. peatükis p iirivalvevägede õigusi käsitlevad  sätted.

4. D okum entide kontrollim iseks vo lita tud  riigi- ja  piirikaitseam eti 
töö ta ja  takistam isel või tem a seaduslike nõudm iste eiram isel kohaldada 
õ iguserikku ja  suhtes Eesti V abariig is keh tiva t adm inistratiiv- ja  krim i
naalvastu tust.

5. Eesti V abariig i Valitsusel:
1) keh testada Eesti V abariik i sissesõidu ja  vabariig ist väljasõ idu  a ju 

tine kord  ning kinnitada selleks va ja like  dokum entide loetelu;
2) seada 1991. aasta  1. detsem brist sisse p iirikontroll m ajanduspiiri 

kontro llpunktides m aanteedel, raud tee  piirijaam ades ja  Eesti V abariig i 
territoorium il liikuvates rongides enne või pärast p iiri ü letam ist ning ra h 
vusvaheliseks liikluseks avatud  Eesti V abariig i sadam ates ja  lennu jaam a
des;

3) töö tada  v ä lja  ja  esitada 1991. aasta  15. detsem briks seaduseelnõu 
Eesti V abariig i p iiri ületam ise või territoorium il viibim ise ko rda  rik k u 
nud isikute vastu tuse  kohta;

4) rakendada alates 1992. aasta  15. jaanuarist viisarežiim i kogu Eesti 
V abariig i p iiri ulatuses.
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EESTI VABARIIGI SISSESÕIDUVIISADE 
VORMISTAMISE TASU MÄÄRADE KOHTA 
Eesti Vabariigi Valitsuse 12. 
septembri 1991.a. nr.176 // Riigi 
Teataja. - 1991.-Nr.31.-Art. 387-

Eesti V abariig i V alitsus m äärab:
1. Seoses Eesti V abariik i sissesõidu a ju tise  k o rra  kehtestam isega ning 

v?lisesinduste taastam iseks ja  nende tegevuse tagam iseks va luu tavahen 
dite saam iseks keh testada Eesti V abariig i sissesõiduviisade vorm istam ise 
tasu m äärad  vastava lt lisale.

Eesti V abariig i sissesõiduviisade vorm istam ise eest e i v õe ta  tasu  alla 
18 aasta  v anuste lt isikutelt, sam uti d iplom aatilise v iisa  vorm istam ise eest.

2 Eesti V abariig i Välism inisteerium il, Eesti V abariig i R ahandus
m inisteerium il ja  Eesti V abariig i R iiklikul V älism ajandusam etil töötada 
ühe nädala jooksul v ä lja  Eesti V abariig i sissesõiduviisade vorm istam ise 
tasu  sissenõudm ise ja  vahend ite  laekum ise kord.

3. Tunnistada keh tetuks Eesti V abariig i V alitsuse 17. detsem bri
1990. a. m ääruse n r. 253 «Riigilõivum äärade kohta» (RT 1991, n r. 1, art. 3) 
punkti 10 a lapunk t 4.

L i s a
Eesti Vabariigi Valitsuse 

12. septembri 1991. a. määruse nr. 176 
juurde

Eesti Vabariigi sissesõiduviisade vormistamise 
t a s u  m ä ä r a d

f 2 1 1 
! l! IIII 11

I I I I ! I j I 1
ii ii ü  Il ü  li ii J! ii

Eesti Vabariigi 
sissesõiduviisa
ja viibimisluba 12 120 5 350 15 20 70 13 000 10 10 40 50 60 15 1400 
Eesti Vabariigi 
korduv sisse
sõiduviisa 35 350 15 1100 45 60 200 40 000 30 30 150 200 200 60 5600
Eesti Vabariigi 
läbisõiduviisa 5 50 3 100 8 10 20 5 000 5 5 10 15 15 8 700
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EESTI VABARIIKI KÜLASTAVATELE VÄLISRIIKIDE 
KODANIKELE SISSESÕIDUVIISADE ANDMISE KORRA KOHTA 

Eesti Vabariigi Valitsuse 6. septembri 
1991.a. määrus nr.171 //Riigi Teataja. - 

1991.-Nr.31•-Art.382.

Eesti V abariigi V alitsus m äärab:
1. K innitada juurdelisa tud  «Eesti V abariik i kü lastavatele  välisriik ide 

kudanikele sissesõiduviisade andm ise a ju tine  kord».
2. Eesti .Vabariigi V älism inisteerium il ja  Eesti V abariig i Sisem inis

teerium il töötada välja  ja  esitada 1. oktoobriks 1991. a. Eesti V abariig i 
V alitsusele k innitam iseks «Eesti V abariig i sisse- ja  väljasõiduviisade an d 
mise eeskirjad».

3. Eesti V abariig i Sisem inisteerium il regu laarselt inform eerida Eesti 
V abariigi V älism inisteerium i isikutest, kelle sissesõit Eesti V abariik i on 
ebasoovitav  (seotud rahvusvahelise kuritegevuse, uim astikaubanduse ja  
m uuga).

4. Eesti V abariig i V älism inisteerium il rakendada T allinna len n u 
jaam as ja reisisadam as viisade väljaandm iseks tööle vastavad  töötajad .

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

6. septembri 1991. a. määrusega nr. 171

Eesti V abariik i kü lastavatele  välisriikide kodanikele 
sissesõiduviisade andm ise 

a j u t i n e  k o r d

1 V iisasid sissesõiduks Eesti V abariik i on õigus anda v ä lja  Eesti 
V abariigi Välism inisteerium i konsulaaram etriikel ja  Eesti V abariigi V älis
m inisteerium i poolt selleks volitatud  isikutel.

!. Sissesõiduviisa Eesti V abariik i an takse v ä lja  järgm istel juhtudel:
1) Eesti V abariigi V älism inisteerium i taotluse alusel;
2) Eosti V abariigi riigiasutuste ja  teiste  juriidiliste  . isikute taotluse

c i lü s c i ;

5) notariaalselt k inn ita tud  e raku tse te  alusel.
F rakorralistel juhtudel, kui ei ole jä rg itud  käesoleva punkti a lapunk

t i d e s  1 3 esitatud  nõudeid, o tsustab viisa väljaandm ise Eesti V abariigi
V i.ü-sministeerium.

.1. Viisad kantakse sisse ainult kehtivasse välispassi või seda asenda- 
asse dokum enti.



4. Eesti V abariig i viisade liigid on:
1) Eesti V abariig i sissesõiduviisa ja  viibim islubü, mis antakse vä lja  

keh tivusajaga üks kuu. V iisas peab olem a m ärgitud  selle kehtivusaja  
algus ja  lõpp, registreerim ise num ber ja  kuupäev;

2) Eesti V abariig i korduv  sissesõiduviisa, m is antakse v ä lja  kordu
vaks sissesõiduks igakordse vabariig is viibim isega kuni 30 päeva. Viisas 
peab olem a m ärgitud  selle keh tivusaja  viim ane kuupäev  ja  igakordse 
kohalviibim ise lubatud kestus, registreerim ise num ber ja  kuupäev;

3) Eesti V abariigi läbisõiduviisa, mis antakse v ä lja  kehtivusega kuni  
viis päeva. V iisas peab olem a m ärgitud  selle keh tivusaja  algus ja  lõpp;

4) diplom aatiline viisa, mis kantakse sisse ainult diplom aatilisse 
passi kooskõlastatult Eesti V abariigi Välism inisteerium iga. D iplomaatilise 
viisa tem pel lüüakse põhiviisa kohale.

5. V iisa tem pel kehtib  ainult koos Eesti V abariig i V älism inistee
riumi vapip itsatiga (väikese riigivapi kuju tisega, läbim õõt 3,5 rm ) ja 
volitatud isiku a llkirjaga.

6. Kui välisriigi kodanikuga sõidavad kaasa  alaealised alla  J6 aastn 
vanused lapsed, kellel ei ole välispassi, siis viisatem pli kohale ki r juta
takse käsitsi lapse ees- ja  perekonnanim i ning sünniaeg.

7. V iisa tao tle ja  peab täitm a vastava  ankeetavalduse, mida ta tõen
dab oma isikliku a llk irjaga  ja  m illele tu leb  m ärkida kuupäev.

A nkeetavalduse pöördele alumisse vasakpoolsesse nurka lüüakse vas
tava viiša jä ljend  ning m ärgitakse viisa kehtivusaeg, registreerim ise k uu
päev ja  num ber.

8. V iisad registreeritakse  sel otstarbel erald i peetavas registreerim is
raam atus.

9. V iisade väljaandm isega seotud küsim usi lahendavad Tallinna 
lennujaam as ja  reisisadam as Eesti V abariigi V älism inisteerium i töötajad, 
kes on volita tud  väljastam a igat liiki viisasid ning lahendam a muid esile
kerkivaid  küsimusi.

EESTI VABARIIKI SISSESÕIDU JA VABARIIGIST 
VÄLJASÕIDU AJUTISE KORRA KOHTA 

Eesti Vabariigi Valitsuse 31* oktoobri 
1991. a. määrus nr.220 //Riigi Teataja. -

1 9 9 1. - Nr. 39. - Art. 480.

Eesti V abariig i V alitsus m äärab:
1. K innitada juurdelisa tud  «Eesti V abariik i sissesõidu ja  vabariig ist 

väljasõidu a ju tine  kord» «Eesti V abariik i sissesõiduks ja  vabariig ist vä l
jasõiduks va ja like  isikut tõendavate dokum entide a ju tine  loetelu».

2. Eesti V abariigi Riigi- ja  Piirikaitseam etil a iustada 15. novem brist
1991. a. piirikontrolli m aanteedel asuvates m ajanduspiiri kon tro llpunkti
des, raudtee p iirijaam ades ja  Eesti V abariig i territoorium il liikuvates 
rongides enne või pärast piiri ü letam ist ning rahvusvaheliseks liikluseks 
avatud  sadam ates ja  lennujaam ades.
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3. Eesti V abariigi Riiklikul M igratsiooniam etil töötada koos Eesti 
V abariig i Sisem inisteerium i ja  Eesti V abariig i V älism inisteerium iga vä lja  
v iisaeeskirjad  ning esitada need 15. novem briks 1991. a. kinnitam iseks 
Eesti V abariigi Valitsusele.

4. Eesti V abariig i Riigi- ja  P iirikaitseam etil töötada koos Eesti V aba
riigi Justiitsm inisteerium i, Eesti V abariig i Riikliku M igratsiooniam eti ja 
Eesti V abariigi Sisem inisteerium iga v ä lja  ja  esitada 15. novem briks
1991. a. Eesti V abariigi V alitsusele e ttepanekud  adm inistratiivvastutuse 
rakendam ise kohta Eesti V abariik i sissesõidu ja  Eesti V abariig i te rrito o 
rium il viibim ise korda rikkunud isikute suhtes.

5. Eesti V abariigi Välism inisteerium il korraldada Eesti V abariig i 
Riigi- ja  P iirikaitseam eti varustam ine teiste  riikide kehtivate passide või 
m uude piiri ületam isel kasu ta tava te  isikut tõendavate  dokum entide ning 
viisade näidistega.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

31. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 220

Eesti Vabariiki sissesõidu ja vabariigist väljasõidu 
a j u t i n e  k o r d

1. Eesti V abariik i sissesõit ja . vabariig ist väljasõ it on lubatud ainult 
Eesti V abariigi V alitsuse poolt e ttenäh tud  p iiripunktides Eesti V abariigi 
riigipiiril, Eesti V abariigi ja  Läti V abariig i ning Eesti V abariigi ja  V ene 
NFSV vahelistel piirilõikudel aga Eesti V abariigi m ajanduspiiril (edas
pidi piir) kuni riig ip iiri kehtestam iseni n im etatud riikide vahel.

2. Eesti V abariig i alalised elanikud üle tavad piiri isikut tõendava 
dokum endi alusel. Eesti V abariigis elam ise luba om avad isikud üle tavad 
piiri isikut tõendava dokum endi ja  Eesti V abariigis elamise loa alusel.

3. Teiste riikide kodanikud ja  kodakondsuseta isikud peavad piiri 
ületam isel omama isikut tõendavat dokum enti ning Eesti V abariig i sisše- 
või väljasõiduviisat. Kuni Eesti V abariig i diplom aatiliste ja  konsu laar
esinduste avam iseni teistes riikides saavad nim etatud isikud sissesõidu
viisa Eesti V abariigi riigip iiril asuvates p iiripunktides Eesti V abariig i 
V älism inisteerium i töötajalt, m ajanduspiiri kontrollpunktides aga Eesti 
V abariig i Riigi- ja  P iirikaitseam eti töötaja lt. Pärast Eesti V abariig i diplo
m aatiliste ja  konsulaaresinduste avam ist välisriikides on teiste riikide 
kodanike ja  kodakondsuseta isikute poolt piiri ületam ise aluseks ü ld juhul 
Eesti V abariig i konsulaaresinduste poolt vä ljaan tu d  sissesõiduviisad. 
Pärast konsulaaresinduste avam ist vorm istatakse teiste riikide kodanikele 
ja  kodakondsuseta isikutele v iisad p iiripunktides vaid  erandina. V älja 
sõiduviisad antakse isikutele, kellel Eesti V abariig is asudes ei ole sisse
sõiduviisat ning soovivad Eesti V abariig ist lahkuda.

4. Teiste riikide laevade, lennukite ja  rongide ning kindlal m arsruu-: 
dil liikuvate re isija teveo  autobusside m eeskondade liikm ed üle tavad  piiri 
isikut tõendava dokum endi ning nim ekirja  (munsterrolli) või teekonnalehe 
alusel, mis kinnitavad n im etatud isikute kuulum ist p iiri ü letava transpo r
d ivahendi m eeskonna koosseisu.

5. Kuni 16-aastased lapsed, kui nad on kan tud  oma vanem ate või 
teise seadusliku esindaja  passi, ü le tavad  p iiri koos oma vanem a või 
teise seadusliku esindajaga ja  neile vorm istatakse ühine viisa. Kui alla, 
16-aastane laps sõidab Eesti V abariik i ilma vanem a või teise seadusliku : 
esindajata, vorm istatakse talle  isikut tõendava dokum endi alusel eraldi 
viisa.

6. M ajanduspiiril viisarežiim i rakendam ine NSV Liidu või tema 
endiste liiduvabariik ide ning Läti V abariig i ja  Leedu V abariig i kodanike 
Eesti V abariik i sissesõidul toim ub etapiviisiliselt:

1) esim esel etapil võivad käesolevas punktis nim etatud  isikud Eesti 
V abariik i sisse sõita või vabariig ist lahkuda isikut loendava dokum endi 
alusel ilma sisse- või väljasõiduviisata;
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2) teisel e tapil võivad  nim etatud  isikud saada piirikontro lli punktist 
sissesõiduviisa täh ta jag a  kuni üks kuu, m is kan takse passi juurde  an ta
vale vahelehele. V iisa taotlem ine ei ole v a ja lik  juhul, kui isikul on Eesti 
V abariigis elam ise luba;

3) kolm andal etapil an takse piirikontro lli punktides sissesõiduviisad 
ü ldjuhul täh ta jag a  kuni üks kuu vaid  isikutele, kellel on kutse Eesti 
V abariigi riigivalitsem isorganitelt, kohaliku om avalitsuse organitelt, 
ju riid ilistelt isikutelt võ i Eesti V abariig i alaliste lt elanikelt.

Kutsed peavad olem a originaalis. Eesti V abariig i e lanike poolt saa
detud kutsed  peavad olem a notariaalselt tõestatud. Kutsel peab olema 
m ärgitud  ku tsu tava  isiku nimi, sünniaeg ja  elukoh t ning ku tsu ja  nimi 
ja  elukoht. Samuti peab see sisaldam a ku tsu ja  kohustuse tagada ku tsu 
tava  heaolu  Eesti V abariig i territoorium il viibim ise ajal,

7. Isikud, kellel on keh tiv  sissesõiduviisa kolm andasse riiki ja  kes 
soovivad sinna sõitm iseks läbida Eesti V abariig i territoorium i, saavad 
transiitv iisa täh ta jaga  kuni 3 päeva.

8. Turism igruppide koosseisus Eesti V abariik i sõitvatele teiste  rii
kide kodanikele võidakse n im ekirja  alusel ja  isikut tõendavate  dokum en
tide esitam isel anda kogu g rupi kohta  keh tiv  viisa.

9. Eesti V abariik i sissesõidu kutse, sam uti kolm andasse riiki sisse
sõidu viisa ei anna au tom aatselt õ igust sissesõiduviisale Eesti V abariiki.

V iisat väljaandval asutusel on õigus Eesti V abariig i seadusandlu
sega keh testa tud  korras keelduda viisa väljastam isest.

Eesti V abariig i Riigi- ja  P iirikaitseam eti p iiripunkti ülem al on sea
dusega keh testa tud  korras õigus keelata  piiri ületam ine, olenem ata viisa 
olemasolust.

10. K äesolevas aju tises korras sätesta tud  viisarežiim i Eesti V abariik i 
sissesõidul ja  vabariig ist vä ljasõ idul ei rakendata  nende riikide kodanike

suhtes, kellega Eesti V abariik  on sõlm inud kokkulepped v iisavaba sisse
sõidu kohta.

11. V ene NFSV ja  Läti V abariig iga sõ lm itavate vastastikuste k okku
lepete alusel võidakse kehtestada n im etatud  riikide p iirialade elanike n a a 
berriig i p iiriäärsetele  aladele lih tsustatud  sissesõidu kord.

12. K äesolev a ju tine  kord  e i keh ti välisriik ide nende valitsusdele
gatsioonide Eesti V abariik i sissesõidul või vabariig ist väljasõidul, kelle 
v astuvõttu  ja  ärasaatm ist korraldab  Eesti V abariig i Ü lem nõukogu või 
Eesti V abariig i Valitsus.

13. Eesti V abariig i ja  V ene NFSV ning Eesti V abariig i ja  Läti V aba
riig i’vahelise p iiri ületam isel tekk ivad  probleem id, mis ei ole regu leeri
tud  käesolevas aju tises korras, lahendab Eesti V abariig i Riigi- ja  Piiri-j 
kaitseam eti p iiripunk ti ülem  koostöös kohaliku  politse iprefektuuri ja  
nim etatud  riikide piiriteenistustega. Piirikom issaride institutsiooni sisse
seadm isel lahendatakse nim etatud  küsim used naaberriik ide piirikomissa-1 
ride vahel. Kui piirikom issarid  e i suuda saavu tada kokkulepet, lahenda
takse vaidlusalused küsim used diplom aatilisi kanaleid  kasutades.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse

31. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 220

Eesti Vabariiki sissesõiduks või vabariigist väljasõiduks vajalike 
isikut tõendavate dokumentide 

a j u t i n e  l o e t e l u

1. Eesti V abariig i alalistel e lanikel tu leb  esitada:
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1) Eesti V abariigi m ajanduspiiri ületam isel üks järgm istest doku
m entidest:

NSV Liidu sisepass s issekirjutusega Eesti V abariig i territoorium il; 
NSV Liidu välispass, mille on v ä lja  andnud Eesti V abariig i või 

Eesti NSV vastavad riigivalitsem isorganid;
sünnitunnistus või õpilaspilet kun i 16-aastastel isikutel, kes sõidavad 

ilma vanem ateta  või teiste seaduslike esindajateta;
p iirialade elaniku isikutunnistus m ajanduspiiri ületam iseks lihtsus

ta tud  korras vastastikusel kokkuleppel naaberriig iga;
2) Eesti V abariig i riigipiiri ületam isel NSV Liidu välispass, m ille on 

v ä lja  andnud Eesti V abariig i või Eesti NSV vastavad  riigivalitsem isorga
nid.

2. Eesti V abariigi kodanikel tu leb  Eesti V abariig i riig ip iiri ü letam i
sel esitada Eesti V abariigi kodaniku pass, m ille on v ä lja  andnud Eesti 
V abariig i konsulaat N ew  Yorgis.

3. Iskutel, kellel on Eesti V abariig i R iikliku M igratsiooniam eti 
poolt v ä lja  an tud  Eesti V abariig is elam ise luba:

1) tu leb  Eesti V abariig i m ajanduspiiri ületam isel esitada:
NSV Liidu sisepass koos sissekirju tusega Eesti V abariig is ning Eesti 

V abariigis elam ise luba
või mõne teise riigi välispass koos Eesti V abariig is elam ise loaga;
2) tu leb  Eesti V abariig i riig ip iiri ületam isel esitada:
NSV Liidu välispass koos Eesti V abariig is elam ise loaga 
või mõne teise riigi välispass koos Eešti V abariig is elam ise loaga.
4. Teiste riikide kodanikel, kellel pole Eesti V abariig is elam ise luba, 

tuleb esitada:
välispass koos sissesõiduviisaga Eesti V abariik i või väljasõ iduv ii

saga Eesti V abariigist
või välispass koos sissesõiduviisaga NSV Liitu või tem a endistesse 

liiduvabariikidesse ning Eesti V abariig i transiitv iisaga võ i ilm a selleta.
5. Eesti V abariig i m ajanduspiiril viisarežiim i rakendam ise esim esel 

e tapil on NSV Liidu ja  tem a endiste liiduvabariik ide kodanikel Eesti 
V abariik i sissesõiduks ja  vabariig ist väljasõ iduks v a ja lik  NSV Liidu pass 
või n im etatud  riikide poolt seadusandlikus korras keh testa tud  m õni muu 
passi asendav isikut tõendav dokum ent, m ille juu rde  viisarežiim i rakenda
mise teisel ja  kolm andal e tap il an takse Eesti V abariig i m ajanduspiiril 
vaheleh t sissesõiduviisaga Eesti V abariiki.

6. T eiste riikide kodanikele, kes on kaotanud isikut tõendavad doku
m endid Eesti V abariigis viibim ise a ja l ning  kellel e i ole võim alik uusi 
dokum ente saada Eesti V abariig i territoorium il, an takse Eesti V abariig i 
Riikliku Politseiam eti poolt v ä lja  Eesti V abariig i riigi- või m ajanduspiiri 
ületam ise luba.

7. Eesti V abariigi Riigi- ja  P iirikaitseam eti, Eesti V abariig i R iikliku 
M igratsiooniam eti ja  Eesti V abariig i R iikliku Politseiam eti pead irek to ri
tel on õigus teha ühise käskk irjaga  m uudatusi käesolevas a ju tises loete
lus, kusjuures n im etatud  m uudatused- peavad  o lem a ühe kuu jooksul esi
ta tud  kinnitam iseks Eesti V abariig i V alitsusele.
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ÜKSIKISIKUTE TOLLIEESKIRJADE KOIITA

Eesti Vabariigi Valitsuse 5- detsembri 
1991. a. määrus nr. 257 // Riigi 
Teataja. - 1991. - Nr. 45. - Art. 572.

Eesti V abariigi V alitsus määrab:
1. Kinnitada «Eesti V abariigi to llieeskirjad  üksikisikutele» ning keh

testada need 15. detsem brist 1991. a.
Eesti V abariigi m ajanduspiiril rakendada nim etatud eeskirjade kohast 

deklareerim ist ja  tollim aksude võtm ist h iljem alt 15. jaanuarist 1992. a.
2. Kehtestada, e t tollikontrollita  ü letavad Eesti V abariigi riigipiiri 

diplom aatilist passi om avad isikud.
3. Eesti V abariigi V alitsuse 12. septem bri 1991. a. m ääruse nr. 180 

«Tollikorralduse kohta Eesti Vabariigis» (RT 1991, nr. 32, art. 398) osa
liseks muutmiseks:

1) kehtestada m ääruse punkt 4 ala tes 15. detsem brist 1991. a. jä rg 
mises sõnastuses:

«4. Sõiduautode Eesti V abariiki sissetoom ine ja  Eesti V abariigist 
väljaviim ine on tollim aksuvaba, v ä lja  a rva tud  an tikvaarse  väärtusega 
sõiduautode (väljalaskeaasta kuni 1950) väljaviim ine. Üksikisikute poolt 
Eesti V abariik i sissetoodavaid sõiduautosid m aksustatakse Eesti V aba
riigi V alitsuse poolt keh testa tavas korras.»;

2) tunnistada keh tetuks m ääruse punkt 3;
3) täiendada m äärusega k innita tud  «Rahvusvaheliste postisaadetiste 

vorm istam ise a ju tis t korda» järgm ise lausega: «üksikisikute poolt saade
tavate ja  üksikisikutele saadetud rahvusvaheliste  postisaadetiste to lli
kontrollil rakendada «Eesti V abariigi to llieeskirju  üksikisikutele».

3. Tunnistada kehtetuks Eesti V abariig i V alitsuse 31. oktoobri 1990. a. 
m ääruse nr. 218 ««Eesti V abariigist kaupade vä ljaveo  korraldam ise ja  
kontrollim ise juhendi» kinnitam ise kohta» (RT 1990, nr. 16, art. 186) 
punk t 3.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

5. detsembri 1991. a. määrusega nr. 257

Eesti Vabariigi tollieeskirjad üksikisikutele

I. Üldosa

Käesolevad eesk irjad  m ääratlevad üksikisiku õigused ja  kohustused 
v a ra  ja  kauba, va luu ta  ja  va iuu taväärtuste  sissetoomisel ja  väljaviim isel 
üle Eesti V abariigi riigipiiri.
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Eeskirjades kasutatakse järgmisi, mõisteid järgm ises tähenduses: 
«üksikisik» — isik või isikud, kes üle tavad Eesti V abariig i riigipiiri, 

sõltum ata selle eesm ärgist;
«kaup» — üle Eesti V abariig i riigipiiri veetavad  üksikisikutele kuu

luvad esemed, m aterjalid , toiduained  ja  toore, m is on m üügi teel või 
mõnel m uul viisil võõrandam ise objektiks;

«vara» — üle  Eesti V abariigi riigipiiri veetavad  üksikisikutele kuu lu
vad esemed, m aterjalid , toiduained ja  toore, mis e i ole m üügi teel või 
m õnel m uul viisil võõrandam ise objektiks;

«mootorsõiduk» — sõiduauto, väikebuss, au tcbusj, veoauto, m ootor
ratas;

«sõiduauto» — sõiduauto, sõ iduauto baasil valm istatud universaal- ja  
pikapauto;

«deklareerim ine» — kaupade ja  va ra  kohta k irjalike  andm ete esita 
mine tollideklaratsiooni vormis;

«valuuta» — Eesti V abariigis ja  välisriikides käibel olev raha; 
«valuutaväärtused» — rahalist väärtu st om avad väärtpaberid .

II. Kauba ja vara, valuuta ja valuutaväärtuste Eesti Vabariiki 
sissetoomine ja Eesti Vabariigist väljaviimine

1. Ü ksikisikutel on lubatud Eesti V abariik i kaasa tuua seaduslikul 
teel om andatud (ost, kink, pärandus jne.) kaupu, vara, va luu ta t ja  valuuta- 
väärtusi p iiram ata koguses.

Tollim aksuta on lubatud kaasa tuua va ra  ja  kaupa, v ä lja  arvatud  
käesolevate eeskirjade punktis 6 e ttenäh tud  juhtudel.

2. A jutiselt Eesti V abariigis v iib iv  üksikisik võib riigist tollim aksuta 
vä lja  viia vara, mis ta l oli kaasas sissesõidul, sam uti va ra  või kaupa 
koguväärtusega kuni 1000 rubla, m is on ohtetud või saadud k ingituseks 
Eesti V abariigis viibides.

A ju tise lt Eesti V abariig ist välism aale’ sõitev üksikisik võib peale isik
like tarbeesem ete tollim aksuta v ä lja  v iia  va ra  või kaupu koguväärtu 
sega kuni 1000 rubla.

V ara või kauba koguväärtuse piirnorm i korrigeerib  kord kvarta lis 
Eesti V abariigi Rahandusm inisteerium  sõltuvalt rubla ostujõu m uutum i
sest.

V ara ja  kauba väljaveo l Eesti V abariig ist üle eelnim etatud kogu
väärtuse tuleb tasuda tollim aksu 100 protsendi ulatuses va ra  või kauba 
sellest maksum usest, mis ületab  koguväärtuse  piirnorm i. Kaupade puhul, 
mille väljavedu Eesti V abariigist on kvoteeritud, on va ja lik  kaubalitsentsi 
olemasolu. K ultuuriväärtuste  väljaviim isel on tollim aksu m ääram ise a lu
seks Eesti V abariig i K ultuurim inisteerium i poolt volitatud  asutuse eks
perthinnang.

Alaliselt välisriiki elam a asuv üksikisik võib  tollim aksuvabad üle 
riigipiiri v iia talie kuuluva vara, valuu ta  ja  valuutaväärtused , kui Eesti 
V abariigi norm atiivaktidega ei ole sätestatud  teisiti.

Pärandusvara on üksikisikutel lubatud Eesti V abariig ist tollim aksu
vabad  välja  viia vastava pärim isõigust tõendava dokum endi ja  pärandiks 
saadud esem ete notariaalselt tõesUvud loetelu esitamise korral.

3. V aluuta ja  valuutaväärtuste  Eesti V abariigist väljaveo  p iirnor
mid kehtestab  Eesti Pank.

4. A lkohoolseid jooke võib Eesti V abariiki tuua ja  Eesti V abariigist
välja viia:
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üle 21 aasta vanune üksikisik:
1 liiter kangeid alkohoolseid jooke kuni  58-protscndilise a lkoholi

sisaldusega ja
1 liiter kuni 21-protsendilise alkoholisisaldusega jooke
või 2 liitr it kuni 21-protsendilise alkoholisialdusega jooke ja 10 liitrit

Õlut.
18 kuni 21 aasta vanune üksikisik:
2 liitr it kuni 21-protsendilise alkoholisisaldusega jooke ja  10 liitrit

õlut.
5. 16-aastane ja  vanem  üksikisik võib Eesti V abariik i tuuä4 ja Eesti 

V abariig ist v ä lja  viia:
200 sigaretti või 20 sigarit või 250 g tubakat.

6. Sissetoodud v a ra lt ja  kaubalt, m ille kogus ü letab käesolevate 
eeskirjade punktides 4 ja  5 m ärgitud  koguseid, võetakse tollim aksu v asta 
valt käesolevate eesk irjade lisas 1 e ttenäh tud  m ääradele, mis kehtivad 
kuni tollim aksum äärasid reguleeriva  Eesti V abariig i V alitsuse otsuse vas
tuvõtm iseni.

III. Mõnede kaupade ja vara Eesti Vabariiki sissetoomise ja 
Eesti Vabariigist väljaviimise eritingimused

7. Elusloomi võib sisse tuua a inult loom a senise asukoha järgse riigi 
riikliku ve te rinaarasu tuse  tõendi alusel.

8. Sissetoodavaid loom akasvatussaadusi, toornahku  ja  naturaalset 
villa kontro llib  riiklik  ve te rinaaneen istus.

9. Seemneid, taimi, köögi- ja  puuv ilju  võib  sisse tuua  ainult riikliku 
taim ekarantiin iteenistuse loal,

10. Ravim ite sissetoom ine toim ub Eesti V abariig i Tervishoium inis
teerium i poolt keh testa tud  korras.

11. U ute looduslike taim e- ja  loom aliikide toom iseks Eesti V abariik i 
introdutseerim ise eesm ärgil annab loa Eesti V abariig i K eskkonnam inis
teerium.

^2. Jah itro feesid  (sarved, kihvad, koljud  ning karu-, hundi- ja  ilvese- 
nahad) on  lubatud  a ju tise lt Eesti V abariigis viib ival üksikisikul v ä lja  viia 
jahipro tokollis m ärgitud  koguses. M uudel juh tudel annab jahitrofeede 
väljaviim ise loa Eesti V abariig i K eskkonnam inisteerium .

13. Eesti V abariig i riik likult kaitstavatesse liikidesse kuuluvate  
taim e- ja  loom aeksem plaride ning taim e- ja  loom akollektsioonide v ä lja 
viim iseks annab loa Eesti V abariig i Keskkonnam inisteerium .

14. K õrgsagedussignaale k iirgavate  seadm ete Eesti V abariik i sisse
vedu toim ub Eesti V abariig i Eleterside Inspektsiooni poolt kehtestatud  
korras. ->

15. K arantiinikontrollile  alluva va fa  ja  kauba väljaviim isel üle Eesti 
V abariig i riig ip iiri on kohustuslik  karantiin iteenistuse  poolt esitatavate  
nõuete täitm ine.

16. V älisvaluuta ja  va luu taväärtuste , välisvaluutas m aksedokum en
tide ja  fondiväärtuste, sealhulgas NSV Liidu va luu ta  ja  selles valuutas 
m aksedokum entide Eesti V abariig ist v ä ljaveo  ja  Eesti V abariik i sisseveo 
ko rra  keh testab  Eesti Pank.

17. V äärism etallide, väärisk iv ide ning nendest valm istatud juvee l
toodete Eesti V abariig ist väljaveo  ja  Eesti V abariik i sisseveo ko rra  k eh 
testab  Eesti V abariig i Rahandusm inisteerium .

18. K ultuuriväärtuste  Eesti V abariig ist väljaveo  korra  kehtestab  Eesti 
V abariig i Kultuurim inisteerium .

19. Enne 12. septem brit 1991. a. Eesti V abariik i toodud sõiduautode 
m üümise või kinkim ise korral enne kahe aasta m öödum ist sissetoomisest 
ei nõuta juurdem aksu sissetoom isel tasu tud tollim aksu osale.
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IV. Tollikontroll ]a -vormistus

20. Eesti V abariik i sissesõidul või Eesti V abariig ist vä ljasõ idul läb i
vad üksikisikud tollikontrolli.

21. Statsionaarses to llipunktis läbib üksikisik  kas punase (kohustus
lik  tollikontroll) või rohelise (valikuline tollikontroll) koridori ning tä i
dab vajadusel tollideklaratsiooni. M ittestatsionaarses to llipunktis raken 
datakse kohustusliku tollikontrolli režiimi.

22. Ü ksikisik on kohustatud  läbim a punase koridori ja  täitm a to lli
deklaratsiooni, kui tal on kaasas või tem ast lahus liikuvas pagasis:

üle riig ip iiri toim etam iseks keelatud  või selleks eriluba v a jav a t vara  
või kaupu vastava lt käesolevate eesk irjade lisale 2;

käesolevate eesk irjade punktides 7— 18 loetletud va ra  või kaupu;
va ra  või kaupa, m is kuulub  m aksustam isele tollim aksuga;
deklareerim ist v a jav a t v a luu ta t ja  valuutaväärtusi.
23. V ara  ja  kauba avastam isel, m is kuulub  tollim aksuga m aksusta

misele, kuid  e i olnud selleks esitatud  ega deklareeritud, võetakse to lli
m aksu 3-kordses ulatuses.

24. V ara  ja  kaup, m ille sissetoom ine või väljav iim ine on keelatud 
või nõuab eriluba, konfiskeeritakse avastam isel kui salakaup. Salakauba 
konfiskeerim ise koh ta  koostab tolliam eti töö ta ja  protokolli n ing süüdlane 
võetakse vastu tusele  seadusega keh testa tud  korras.

25. Kui üksikisikul e i ole kaasas või tem ast lahus liikuvas pagasis 
■ deklareerim ist v a jav a t va ra  või kaupa, va luu ta t ja  valuutaväärtusi, võib 
üksikisik, tollipunktides, kus kasuta takse rohelise ja . punase koridori süs
teemi, läbida rohelise koridori.

26. Isiklike autodega saabuvad  üksikisikud kinnitavad auto  esik laa
sile vastava lt rohelise või punase lipiku, m ille tolliam eti töö ta ja  annab 
enne tollikontrolli.

Ž7. Rohelises koridoris võib toim uda üksikisikute valikuline  kon t
roll. S issetoodav või vä ljav iidav  va ra  ja  kaup, va luu ta  ja  va luu taväärtused  
või nende kogused, mis on vastuolus käesolevate eesk irjade nõuetega, 
loetakse salakaubaks ja  konfiskeeritakse.

28. Tollikontrolliks esitatavad  käsipakid  ja  pagasi avab ja  suleb 
kon tro llitav  isik ise. Tal o n  õigus nõuda käsipakkide ja  pagasi avam ist 
kaasreisija test era ldatud  kohas, v iibides nende tollikontrolli juures, ning 
saada inform atsiooni tollieeskirjade ja  to llikontrolli läbiviim ise korra  
kohta.

29. Eesti V abariig i territoorium i läb ivad transiitre is ijad  tä idavad 
tollideklaratsiooni vastava lt riik idevahelistes lepetes e ttenäh tud  korrale.

30. Ju h u l kui tolliam eti töö ta ja  kahtlustab , e t üksikisik v a rjab  enda 
juures salakaupa, võib tollipunkti ü lem a võ i teda asendava isiku otsusel 
läbi v iia  üksikisiku läbivaatuse. Enne läbivaatust on tolliam eti töö ta ja  
kohustatud  kon tro llitavat üksikisikut tu tvustam a läbivaatuse korraga. 
Läbivaatus toim ub era ld i ruum is ning seda teeb  kontro llitava isikuga 

: sam asooline to lliam eti töötaja .

31. K aebused tolliam eti töö ta ja te  eesk irjade vastase tegevuse peale 
to llikontrolli teostam isel või tollim aksu m ääram isel esitatakse vastava  
tollipunkti ülem ale või kohalikule to lliinspektuurile. Kaebus vaadatakse 
läbi ja  otsus selle koh ta  tehakse h iljem alt 5 päeva jooksul kaebuse laeku
mise päevast arvates. O tsuse peale võib  ühe kuu  jooksul pärast selle k ä tte 
saam ist edasi k aeva ta  Eesti Tolliam etisse, Eesti Tolliam eti otsuse peale aga 
10 päeva jooksul pärast selle kättesaam ist vastavasse  linna- või m aakoh
tusse.
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L i t a  1
«Eesti Vabariigi tollieeskirjad üksik

isikutele» Juurde
Tollimaksumäärad

Tollimaksumäärad 
protsentides ostuhinnast

konverteeritava mittekonvertee-
valuuta eest ritava valuuta 

ostetud eest ostetud

ö lu
1. Kange (üle 4,7%) õlu 60 67
2. Lahja (kuni 4,7%) õlu 77 67

Alkohoolsed joogid
1. N aturaalvein id  30 30
2. Sam panjad, vahuvein id  50 45
3. K onjakid, brändid, a rm anjak id  90 55
4. Viinad, džinnid, viskid, rum m id 100 55
5. Liköörid, aperitiiv id , punšid 80 55
6. Serrid, veinid, verm utid  50 55

Tubakas ja tubakatooted
1. T oortubakas 40 80
2. S igaretid  40 80
3. Sigarid, piibu-, põse-,

nuusk- ja  närim istubakas 40 80
4. Sigarillod 40 80

M ärkus.
Tollim aksu võib  tasuda Eesti V abariig i territoorium il käib ivas v a luu 

tas või ükskõik m illises konverteeritavas va luu tas ku rsi alusel, mis vastab  
käiberub la  Eesti Panga ostuhinna noteeringule  v a ra  ja  kauba  sissetoomise

P ÜeV al- L i s а 2
«Eesti Vabariigi tollieeskirjad üksik

isikutele* juurde

Vara või kaupade loetelu, mida üksikisikutel on keelatud 
toimetada üle Eesti Vabariigi riigipiiri

Ü ksikisikutel on keelatud  tuua  Eesti V abariik i ja  v iia  Eesti V aba
riigist välja :

tu lirelv i ja  laskem oona ilm a Eesti Politseiam eti loata; 
politseile ja  e ri teenistustele v a ja lik k e  e rivahendeid  ilm a Eesti Politsei

am eti loata;
gaasipüstoleid, nende padruneid  ja  balloone pisar- ning närvigaasiga 

ilma Eesti Politseiam eti loata;
külm relv i vastava lt Eesti Politseiam eti m ääratlusele; 
lõhkeaineid;
narkootilisi ja  psühhotroopseid  a ine id1; 
m ürka ine id1;
tugevatoim elisi a ine id1 ilm a Eesti V abariig i Tervishoium inisteerium i 

loata;
horm oon- ja  v e rep re p a raa te1; 
kaubam ärke ja  etikette .
2. ü ksik isiku te l on keelatud  v iia  Eesti V abariig ist valja : 
kustu tam ata  postim aksevahendeid, käibelt kõ rva lda tud  raha täh ti ja  

m itteväärism etallist m ünte, v ä lja  a rva tud  üksikud eksem plarid  ; 
num ism aatilise väärtu sega  m ünte*;
Eesti V abariig is am etlikult kasutusel o levatelt vorm irõ ivaste lt e ra lda 

tud  tunnus- ja  eraldusm ärke.
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EESTI NSV RIIKLIKU KAUBALITSENTSIAMETI 
P Õ H I M Ä Ä R U S

Kinnitatud Eeati NSV Valitauae 30. mfirtai 
1990. a. määrusega nr. 70 // ENSV ÜVT. - 

1990. - Nr. 11. - Art. 169.

I. Üldsätted

1. Eesti NSV Riiklik K aubalitsentsiam et (lühendnim etus Eesti Kau- 
balitsenlsiam et) on Eesti NSV  V alitsusele  a lluv  riigivalitsem isorgan, kes 
korraldab kaupade (põllum ajandussaadused tarbekaup, toolm istehnilise 
o tstarbega toodang, m itm esugused tööd  ja  teenused) sisse- ja  v ä ljaveo  
riik likku reguleerim ist Eesti NSV m ajandusm inistri valitsem isalas.

2. Eesti K aubalitsentsiam et (edaspidi litsentsiam et) läh tub  om a te g e 
vuses Eesti NSV konstitutsioonist, te istest Eesti N SV seadustes, Eesti 
NSV V alitsuse otsustest, Eesti N SV ja  te is te  riik ide vahelistest ko k k u 
lepetest ja  käesolevast põhim äärusest.

3. Litsentsiam et keh testab  kõig ile  ettevõtlus- ja  om andivorm idele 
ning kõik idele  m ajandussub jek tidele  üh tsed  tingim used kaupade  sisse- ja  
vä ljaveost osavõtuks ning  tagab  om a tegevuse avalikkuse.

4. Litsentsiam et on  ju riid iline  isik. Tal on Eesti N SV riig ivap i k u ju 
tise ja  om a nim ega p itsa t ning iseseisev arve ldusarve  pankades.

II. Tegevusala ja põhiülesanded

5. Litsentsiam eti tegevusalasse  kuulub:
1) osalem ine vabariig i sise tu ru  kaitse  te rv ik liku  regulaatoritesüs- 

teem i loomises ja  realiseerim ises;'
2) kaasaaitam ine ettevõ tluse  edendam isele, regioonide- ja  rahvus

vahelise kaubavahetuse  aktiv iseerim isele ning  Eesti loodusvarade sääst
likule ja  keskkonnahoidlikule  kasutam isele;

3) Eesti N SV V alitsuse poolt kavandatud  m ajanduspo liitika  rea li
seerim ine kaupade  sisse- ja  v ä ljaveo  reguleerim ise osas.

6. Litsentsiam eti põhiü lesanded on:
1) litsentsiavalduste  vastuvõtm ise ning litsentside väljaandm ise, 

m uutm ise ja  tühistam ise korraldam ine vastava lt keh testa tud  kvootidele 
ja  Eesti NSV m ajandusm inistri poolt k inn ita tud  juhendile;

2) kaupade sisse- ja  vä ljaveo  riik liku  reguleerim isega seotud  infor
m atsiooni kogum ine, analüüs ja  edastam ine riigivalitsem is- ja  m ajandus- 
asutuste le  n ing  sisse- ja  vä ljaveoga  tegeleja te le ;

3) kaupade sisse- ja  vä ljaveoga  tege le ja te  ju riid iline  nõustam ine 
sisse- ja  vä ljav eo  riik liku  reguleerim ise küsim ustes;

4) kaupade sisse- ja  v ä ljavedu  regu leeriva te  õigusaktide p ro jek tide  
e ttevalm istam ine ;
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5) kontroll koos Eesti NSV tolliorganite, piirikontrolliteenistuste ja 
pangaasutustega kaupade sisse- ja väljaveo riikliku reguleerimise korra 
järgimise tile;

6) sanktsioonide rakendamine kaupade sisse- ja  väljaveo riikliku 
reguleerimise korra vastu eksinute suhtes;

7) keh testa tud  sisse- ja  vä ljaveokvootide arvestuse  pidam ise ning 
nende kasutam ise korraldam ine;

8) kaupade sisse- ja  väljaveo litsen tside  reg istri p idam ine ning lit
sentside kasutam ist hõlm ava andm epanga loom ine ja  haldam ine;

9) om a pädevuse p iires inform atsiooni- ja  m ajandusalase koostöö 
korraldam ine teiste  liiduvabariikide, välisriikide, m aakonna- ja  linna
valitsuste, Eesti NSV tolliorganite, p iirikontro lliteenistuste  ja  pangaasu
tustega.

7. L itsentsiam et tä idab  om a põhiülesandeid koostöös. Eesti NSV 
m inisteerium ide, riik like  am etite, m aakonna- ja  linnavalitsuste, too tja te  
ja  e ttevõ tja te  ühenduste  ning pangaasutustega.

Ш. Litsentsiameti õigused ja vastutus

8. L itsentsiam etil on õigus:
1) saada Eesti NSV m inisteerium idelt, riik likelt am etitelt, inspek t

sioonidelt. kohaliku  om avalitsuse tä itevorgan ite lt, e ttevõtetelt, asu tus
te lt ja  organisatsioonidelt ning üksik isikutelt om a tööks va ja likku  infor
m atsiooni tootm ism ahtude, kaupade sisse- ja  väljaveooperatsioon ide ning 
vastava te  a rvelduste  kohta;

2) peatada kaubateh ingu id  ja  nendega seotud  arveldusi, kui rik u 
takse kauba sisse- ja  v ä ljaveo  reguleerim ise korda;

3) kontro llida  kõig i ju riid ilis te  ja  üksik isikute sisse- ja  väljaveoope- 
ratsioonidealast dokum entatsiooni;

4) m oodustada a ju tis i kom isjone ja  töögruppe, kaasata  lepingu alu 
sel om a töösse inspektoreid  ja  eksperte;

5) esitada kauba sisse- ja  v ä ljaveo  reguleerim ise korda  rikkunu tele  
kahju tasu- ja  trahvinõudeid  kas otse võ i Eesti NSV Riikliku A rb itraaü  
või koh tu  kaudu.

9. Litsentsiam et vastu tab:
1) kaupade sisse- ja  v ä ljaveo  riik liku  reguleerim ise süsteem i o ts

tarbeka korraldam ise eest;
2) Eesti NSV seadusandlike ak tide  ja  Eesti NSV  V alitsuse  o tsuste  

ellurakendam ise eest;
3) kaupade sisse- ja  v ä ljaveo  riik liku  reguleerim isega seotud infor

m atsiooni säilimise, usaldusväärsuse ja  õ igeaegse avalikustam ise eest;
4) tem a käsutuses o leva ju riid ilis te  ja  üksik isikute ä ria lase  infor

m atsiooni konfidentsiaalsuse tagam ise eest.

IV. Litsentsiameti eelarve

10. Litsentsiam eti aparaad i ü lalpidam iskulud kaetakse  Eesti NSV 
riig ieelarvest. N ende kulude iga-aastase piirsum m a k innitab  Eesti N SV 
Valitsus.
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V. Litsentsiameti juhtimine

11. L itsentsiam etit juh ib  peadirektor. Peadirektori nim etab  am etisse 
Eesti NSV V alitsuse esim ees Eesti NSV m ajandusm inistri e ttepanekul.

12. Peadirektor kannab  vastu tu st litsentsiam eti tegevuse ja  jooksva 
töö korraldam ise, tem a finants- ja  m ajandustegevuse n ing  käeso leva 
põhim ääruse täitm ise eest.

13. Pead irek to r k inn itab  litsentsiam eti aparaad i s truk tuuri, töö ta ja te  
koosseisu ja  palgam äärad  Eesti N SV V alitsuse poolt k indlaksm ääratud  
töötasustam isfondi p iires ning lähtudes am etipalkade skeem ist.

14. Oma ü lesannete  täitm isel annab pead irek to r käsk k irju  ja  ju h en 
deid, kom plekteerib  kaadrit, m äärab  töö jao tuse  ning otsustab  litsen tsi
am eti tegevusse ekspertide  ja  koosseisuväliste spetsialistide kaasam ise 
n ing .nende töötasustam ise.

VI. Aruandlus

15. L itsentsiam et esitab  om a tegevuse vorm ikohase a ruande  Eesti 
NSV V alitsuse poolt keh testa tud  korras.

VII. Pretensioonide läbivaatamine

16.' V aidlused ja  pretensioonid  litsentsiam eti tegevuse suhtes ning 
m uud kaebused, m is e i le ia  lahendust litsentsiam etis ega kuu lu  Eesti NSV 
R iikliku A rbitraaži võ i koh tu  pädevusse, lahendab Eesti NSV  m ajandus
m inister.

V in. Litsentsiameti reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

17. Litsentsiam eti reorganiseerim ise ja  tem a tegevuse lõpetam ise 
o tsustab Eesti NSV Valitsus.

EESTI VABARIIGI RIIKLIKU VÄLISMAJANDUSAMETI 
P Õ H I M Ä Ä R U S  

Kinnitatud Eesti Vabariigi Valitsuse 18. mai 
1990. a. määrusega nr. 97 // ENSV ÜVT. - 

1990. - Nr. 16. - Art. 263.

I. D ldsätted

! E»»sti V abariig i R iiklik V älism ajandusam et (edaspidi Eesti V älis- 
m djandusam et) on Eesti V abariig i V alitsusele alluv  riigivalitsem isorgan. 
ki;s töötab v ä lja  ja  viib  ellu  Eesti V abariig i vä lism ajanduspoliitikat ning 
tegutseb Eesti V abariig i m ajandusm inistri valitsem isalas.



2. Eesti Välismajandusamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi 
seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest ja  käesolevast põhimääru
sest.

Rahvusvahelise majanduskoostöö küsimusi lahendab Eesti Välisma
jandusamet koostöös Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga.

3. Eesti Välismajandusamet on juriidiline isik, kellel on Eesti Vaba
riigi riigivapi kujutise ja  oma nimega pitsat.

П. Eesti Vällsmajandusametl põhiülesanded

4. Eesti Välismajandusameti põhiülesanded on:
1) Eesti Vabariigi välismajandustegevuse riiklik reguleerimine 

majanduse tasakaalustatud arengu tagamise ning vabariigi väliskauban
duse häireteta funktsioneerimise eesmärgil;

2) Eesti Vabariigi välismajandustegevuse põhisuundade ja  nende 
elluviimiseks vajalike normatiivaktide projektide väljatöötamine ning 
välismajandusalase seadusandluse rakendamise praktika üldistamine 
vabariigis;

3) Eesti Vabariigi ja  välisriikide vahel sõlmitavate majanduskoostöö 
Ш kokkulepete projektide ettevalmistamine ning sõlmitud lepete täitmise

korraldamine;
4) Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide 

koostöö arendamine;
5) välisriikide ettevõtete ja  rahvusvaheliste majandusorganisatsioo

nide tegevusega Eesti Vabariigis seonduvate küsimuste lahendamine oma 
pädevuse piires;

6) ekspordi ja  rahvusvahelise kooperatsiooni arengule kaasaaita
mine ning väliskapitali abil realiseeritavate vabariigi majandusele olu
liste projektide ettevalmistamise koordineerimine;

7) vabariigi spetsialistide välismajandusalase koolituse suunamine 
välisriikidega sõlmitavate kokkulepete alusel;

8) osalemine Eesti Vabariigi tollirežiimi kehtestamisega seotud küsi
muste läbivaatamises;

9) ettepanekute tegemine vahendite eraldamiseks Eesti Vabariigi 
Valitsuse valuutafondist ja  nende vahendite kasutamise kontrollimine;

10) osalemine Eesti Vabariigi majanduse arengu programmide väl
jatöötamises;

11) Eesti Vabariigi välismajandustegevuse tulemuste analüüsimine 
ja arenguprognooside koostamine;

12) Eesti Vabariigi teaduslik-tehniliste välissidemete arengu suuna
mine;

13) Eesti Vabariigi välisnäitustes osalemise korraldamine;
14) Eesti Vabariigi majandusalase esinduse korraldamine välisriiki

des.
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5. Temale pandud ülesannete täitmiseks on Eesti Välismajandusame- 
til õigus:

1) saada Eesti Vabariigi ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt ja 
inspektsioonidelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt ning ettevõtetelt, 
asutustelt ja  organisatsioonidelt oma tööks vajalikke andmeid;

2) pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi ning 
sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid Eesti Vabariigi, NSV Liidu ja  välis
riikide juriidiliste isikute ja  üksikisikutega;

3) moodustada, reorganiseerida ja  likvideerida kehtestatud korras 
oma halduses olevaid riiklikke ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone;

4) kontrollida Eesti Vabariigi seaduste ja Eesti' Vabariigi Valitsuse 
otsuste täitmist, anda välja määrusi, käskkirju ja  juhendeid ning kont
rollida nende täitmist oma tegevusalal;

5) moodustada alatisi ja  ajutisi komisjone ning töögruppe, kaasata 
lepingute alusel oma töösse spetsialiste;

6) peatada seadusega ettenähtud juhtudel ja  korras juriidiliste isi
kute ja  üksikisikute välismajandustegevust.

6. Eesti Välismajandusamet annab Eesti Vabariigi Majandusministee
riumi poolt kehtestatud korras välja barter- ja  kompensatsioontehingute 
teostamise lubasid ja  välismajandusalase tegevuse litsentse ning osaleb 
kaupade sisse- ja  väljaveo kvootide kehtestamises.

IV. Eesti Välismajandusameti jahtimine
7. Eesti Välismajandusametit juhib peadirektor, kelle nimetab Eesti 

Vabariigi majandusministri esildisel ametisse Eesti Vabariigi Valitsuse esi
mees. Peadirektoril on asetäitjad, kelle nimetab amefisse peadirektor.

8. Eesti Välismajandusameti peadirektor:
1) juhib ameti tegevust;
2) vastutab Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud ning käesolevast 

põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise eest;
3) annab Eesti Välismajandusameti tegevusalal määrusi, käskkirju ja 

juhendeid;
4) võtab tööle ja  vabastab Eesti Välismajandusameti töötajaid ning 

ettevõtete ja  organisatsioonide juhte, kellele amet on kõrgemalseisvaks 
organisatsiooniks;

5) kinnitab Eesti Välismajandusameti struktuuri, töötajate koosseisu 
ja palgamäärad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud töötasufondi 
piires ning lähtudes kehtestatud ametipalkade skeemist;

6) kinnitab ameti eelarve.
9. Eesti Välismajandusameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vaba

riigi riigieelarvest. Nende kulude iga-aastase piirsumma kinnitab Eesti 
Vabariigi Valitsus.

10. Eesti Välismajandusameti reorganiseerimine või tema tegevuse 
lõpetamine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse otsusel.

Ш. Eesti Välismajandusameti õigused



"EESTI VABARIIGI RIIKLIKU TOLLIAMETI 
PÕHIMÄÄRUSE" KINNITAMISE KOHTA

Eesti Vabariigi Valitsuse 6. detsembri 
1991* a. määrus nr. 259 // Riigi 
Teataja. - 1991. - Nr. 4-5. - Art. 574.

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti Vabariigi Riikliku Tolliameti põhi

määrus».
2. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse 19. septembri 

1990. a. määrus nr. 192 ««Eesti Vabariigi Riikliku Tolliameti põhimääruse» 
kinnitamise kohta» (RT 1990, nr. 9, art. 112).

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Valitsuse 

6. detsembri 1991. a. määrusega nr. 259

Eesti Vabariigi Riikliku Tolliameti 
p õ h i m ä ä r u s

I. Üldsätted

1. Eesti Vabariigi Riiklik Tolliamet (edaspidi Eesti Tolliamet) on 
Eesti Vabariigi Valitsusele alluv riigivalitsemisorgan, kes teostab Eesti 
Vabariigi tollipoliitikat ning tegutseb Eesti Vabariigi rahandusministri
valitsemisalas.

2. Oma tegevuses juhindub Eesti Tolliamet Eesti Vabariigi seadus
test, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest, käesolevast põhimäärusest, rii
kidevahelistest kokkulepetest ja muudest normatiivaktidest.

3. Eesti Tolliamet täidab temale pandud ülesandeid koostöös Eesti 
Vabariigi ministeeriumide, riiklike ametite ja kohaliku omavalitsuse orga
nite ning teiste riikide tolliorganitega.

4. Riigivalitšemis- ja kohaliku omavalitsuse organid ning ametiisi
kud on kohustatud osutama Eesti Tolliametile igakülgset abi tema üles
annete täitmisel.

5. Eesti Tolliamet on juriidiline isik, kellel on Eesti Vabariigi riigi
vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

II. Eesti Tolliameti põhifunktsioonid

6. Eesti Tolliameti põhifunktsioonid on:
1) tollitegevuse juhtimine ja korraldamine Eesti Vabariigis;
2) tolliseadusandluse ja  -eeskirjade n:ng muude tolli tööd käsitlevate 

normatiivaktide väljatöötamine ja kehtestatud korras läbivaatamiseks esi
tamine;
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3) kodumaise tootmise ja  siseturu kaitsmine oma pädevuse piires;
4) isikute, transpordivahendite, vara ja kauba üle piiri liikumise kor

raldamine tollipunktide kaudu koostöös Eesti Vabariigi Riigi- ja Piiri- 
kaitse ametiga;

5) tollikontrolli teostamine vara ja kauba, transpordivahendite, isik
like esemete, raha, väärtpaberite, valuuta ning muude väärtuste toimeta
misel üle Eesti Vabariigi piiri;

6) selliste esemete ja ainete (lõhke-, mürk-, radioaktiivsed ja narkoo
tilised ained, relvad, laskemoon jne), mille ilma vastava loata sisse- ja 
väljavedu on keelatud, üle Eesti Vabariigi piiri toimetamise tõkestamine;

7) tollimaksude ja -tasude sissenõudmine;
8) tollieeskirjade rikkumise ja salakaubaveo tõkestamine ning vasta

vate sanktsioonide rakendamine;
9) tollistatistika pidamine ja tolli tegevuse analüüsimine;
10) tollitöötajate erialane väljaõpetamine ja  täienduskoolitus;
11) rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste täitmine;
12) Eesti Vabariigi esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides 

vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud volitustele;
13) Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud muude ülesannete täitmine.

III. Eesti Tolliameti õigused

7. Eesti Tolliametil on oma põhifunktsioonide täitmiseks õigus:
1) korraldada tollikontrolli teedel, raudtee- ja lennujaamades ning 

sadamates paiknevates tollikontrollipunktides, rongides, merel ning piiri
jõgedel ja -järvedel; kontrollimise käigus peatada transpordivahendeid, 
nõuda kauba saatedokumentide ja transpordivahendi kuuluvust tõenda
vate dokumentide esitamist, teostada transpordivahendite, vara ja kauba 
läbivaatust, avada kontrollimiseks transpordivahendeid, konteinereid, 
laadungiruume, kauba taarat ja pakendeid;

2) Eesti Vabariigi seaduste ja teiste normatiivaktidega kehtestatud 
korras tõkestada kauba ebaseaduslikku sisse- ja väljavedu, pidada kinni 
materiaalseid väärtusi, mille üle piiri toimetamisel rikutakse kehtestatud 
korda; vastava loa puudumisel ära võtta üle piiri toimetatavaid esemeid, 
aineid ja materiaalseid väärtusi, mida võib soetada, hoida, kaasas kanda 
või transportida vaid eriloa olemasolu korral;

3) rakendada vara ning kauba sisse- ja väljaveo reguleerimise korda 
rikkunute suhtes seadusandlusega ettenähtud sanktsioone;

4) võtta osa uute piiripunktide avamise planeerimisest ning leha 
ettepanekuid uute tollikontrollipunktide avamise või olemasolevate sul
gemise kohta;

5) saada Eesti Vabariigi juriidilistelt isikutelt ja üksikisikutelt onid 
tööks vajalikku informatsiooni vara ja kauba sisse- ja väljaveo operat
sioonide ning nendega seotud arvelduste kohta;

6) anda tolliteenistuse korraldamiseks kehtiva seadusandluse koha
selt välja ametkondlikke normatiivakte;

7) moodustada tähtsamate küsimuste läbivaatamiseks ja ettepanekute 
väijatöötamiseks komisjone ja töögruppe ning kaasata oma tegevusse 
lepingu alusel eksperte ja spetsialiste;

8) moodustada, reorganiseerida ja likvideerida kehtestatud korras 
oma halduses olevaid asutusi ja organisatsioone.
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IV. Eesti Tolliameti juhtimine

8. Eesti Tolliametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja 
vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees Eesti Vabariigi rahan
dusministri ettepanekul.

Peadirektor vastutab Eesti Tolliameti töökorralduse, finants- ja m ajan
dustegevuse ning käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täit
mise eest.

9. Eesti Tolliameti peadirektor:
1) juhib Eesti Tolliameti ning Eesti Tolliameti halduses olevate asu

tuste ja organisatsioonide tööd;
2) kinnitab Eesti Tolliameti struktuuri, töötajate koosseisu ja  palga

määrad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kindlaksmääratud töötasustamis
fondi piires ning lähtudes ametipalkade skeemist;

3) annab oma pädevuse piires välja normatiivakte, mida Eesti Vaba
riigi territooriumil on kohustatud täitma kõik ettevõtted, asutused, orga
nisatsioonid ja üksikisikud, ning kontrollib nende täitmist;

4) võtab tööle ning vabastab töölt Eesti Tolliameti töötajaid ning 
otsustab Eesti Tolliameti tegevusse ekspertide ja  koosseisuväliste spet
sialistide kaasamise küsimusi;

5) kinnitab Eesti Tolliameti töötajate ametikohustused ning Eesti Tolli
ameti halduses olevate asutuste ja  organisatsioonide põhimäärused;

6) nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Tolliameti halduses ole
vate asutuste ja organisatsioonide juhte, kinnitab nende ametipalgad ning 
vajaduse korral määrab nendele distsiplinaarkaristusi.

10. Eesti Tolliameti halduses olevate asutuste ja organisatsioonide 
töötajate koosseisu ja  palgamäärad kinnitab vastava asutuse või organi
satsiooni juht, lähtudes ametipalkade skeemist ning Eesti Tolliameti pea
direktori poolt kinnitatud töötasustamisfondist.

11. Eesti Tolliameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigi
eelarvest.

V. Aruandlus ja tegevuse lõpetamine

12. Eesti Tolliamet annab oma tegevusest aru Eesti Vabariigi Valit
susele.

13. Eesti Tolliamet koostab ja esitab ettenähtud korras raamatupida- 
mis- ija statistilisi aruandeid.

14. Eesti Tolliameti reorganiseerimine või tema tegevuse lõpetamine 
iolmub Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega.
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Eesti Vabariigi Rahareformi Komitee 24. 
detsembri 1991. a. etsus nr.015 // Riigi 
Teataja. - 1992. - Nr. 3. - Art. 56

AJUTISTE VALUUTAEEEGLITE KINNITAMISE KOHTA

Eesti Vabariigi Rahareformi Komitee otsustab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Ajutised valuutareeglid» ja kehtestada 

need 10. jaanuarist 1992. a.
2. Panna kontroll käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud valuuta- 

reeglite täitmise üie Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumile, Eesti Vaba
riigi Siseministeeriumile, Eesti Pangale, Eesti Vabariigi Riiklikule Maksu
ametile ja Eesti Vabariigi Riiklikule Välismajandusametile.

3. Kehtestada, et residendid — juriidilised isikud on kohustatud
1. veebruariks 1992. a. teatama Eesti Panga valuutaosakonnale oma kon
todest välismaa pankades.

Eesti Pangal esitada 10. veebruariks 1992. a. Eesti Vabariigi Raha
reformi Komiteele informatsioon selle nõude täitmise kohta.

4. Avaldada käesolev otsus vabariiklikes ajalehtedes ja  Riigi Tea
tajas.

K i n n i t a t u d  
Eesti Vabariigi Rahareformi Komitee 

24. detsembri 1991. a. otsusega nr. 015

A j u t i s e d  v a l u u t a r e e g l i d

Seoses rahareformi ettevalmistamisega ning vajadusega kindlustada 
Eesti Vabariigi maksevõimet välismaal ja korrastada Eesti valuutaturgu 
kehtestatakse käesolevad ajutised valuutareeglid.

Ajutised valuutareeglid määratlevad Eesti Vabariigis valuutatehin
gute sooritamise korra ning õiguslikud alused ja tingimused.

Eesti Pangal on õigus konkreetsete valuutatehingute puhul vastavalt 
vajadusele kehtestada lisatingimusi ja piiranguid.

Eesti Vabariigis valuutatehingute sooritamisel tuleb järgida Eesti 
Panga poolt kehtestatud valuutakursse.

I. Terminid ja nende tähendus

1. Valuutaväärtused:
1.1. välisvaluuta — välismaa rahatähed (pangatähed, riigikassa- 

tähed, mündid) ja muud välismaa rahaga võrdsed maksevahendid, mis on 
seaduslikeks maksevahenditeks vastava välisriigi territooriumil, samuti 
ringlusest kõrvaldatud (või kõrvaldatavad), kuid käibelolevate rahatäh
tede vastu väljavahetamisele kuuluvad rahatähed;

1.2. väärtpaberid — aktsiad, obligatsioonid, tšekid, pangavekslid, 
samuti dividendide, osakasu- ning intressikupongid välisvaluutas;

13. maksekohustused välisvaluutas — võlakirjad, vekslid, pandi- 
kohustused ja teised analoogilised võladokumendid;

1.4. väärismetallidest (välja arvatud juveeltooted) — kuld, hõbe, 
plaatina ja plaatina rühma kuuluvad metallid;

1.5. looduslikud ja töödeldud vääriskivid (välja arvatud juveeltoo
ted).

2. Eestis käibelolev valuuta — rublad NSV Lttdu Riigipanga tähte
dena, riigikassatähtedena ja müntidena ning panga- ja hoiukontodel ole
vad rahasummad.

3. Resident:
3.1. üksikisik, kes on alaliselt sisse kirjutatud Eesti Vabariiki;
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3.2. juriidiline isik, kes on registreeritud Eestis ja asub Eesti Vaba
riigi territooriumil;

3.3. immuniteeti ja  diplomaatilisi privileege kasutavad Eesti Vaba
riigi diplomaatilised, konsulaar- ja teised ametlikud esindused, samuti 
muud majandus- ja kommertstegevusega mittetegelevad Eesti firmade ja 
organisatsioonide esindused välismaal.

4. Mitteresident:
4.1. üksikisik, kellel ei ole alalist sissekirjutust Eesti Vabariigis (aju

tiselt Eestis viibiv üksikisik);
4.2. juriidiline isik, kes on registreeritud ja paikneb välismaal (seal

hulgas Eesti ettevõtete osalusega);

4.3. immuniteeti ja  diplomaatilisi privileege kasutavad välisriikide 
diplomaatilised, konsulaar- ja  teised ametlikud esindused, samuti muud 
majandus- ja kommertstegevusega mittetegelevad välisriikide firmade ja 
organisatsioonide esindused Eestis.

5. Valuutatehingud on tegevus, mille käigus:
5 1. valuutaväärtused vahetavad omanikku;
5.2. tehakse rahvusvahelisi arveldusi;
5 3. toimub va-uutaväärtuste Eesti Vabariiki sisse- ja siit väljavedu;
5 4. majandustegevuses kasutatakse maksevahendina välisvaluutat.
Valuutatehingud jagunevad jooksvateks valuutatehinguteks ja kapi

tali siirdamisega seotud valuutatehinguteks.
6. Jooksvad valuutatehingud on tegevus, mille käigus toimub:
6.1. valuutaväärtuste ost ja müük;
6.2. kaupade ja teenuste ost ja müük välisvaluuta eest;
6 3. deposiitidelt, krediitidelt, investeeringutelt ja  muudelt finants

tehingutelt saadavate tulude (intressid, dividendid) ülekandmine välismaalt 
ja välismaale;

6.4. intellektuaalse omandi müük;
6 5. kommertstegevusega mitteseotud väälisvaluuta: töötasu, hono

rari, pensioni, alimentide, päranduse, liikmemaksude jne. ülekandmine.
7. Kapitali siirdamisega seotud valuutatehingud:
7.1. finantstehingud, mille tulemusena teatud aja möödudes nähakse 

ette valuutaväärtuse omaniku vahetus;
7.2. investeeringud, sealhulgas väärtpaberite ost ja müük;
7.3. krediitide andmine ja saamine;
7.4. valuutaväärtuste kaasamine ja paigutamine deposiitidesse.
8. Volitatud pangad — valuutatehinguteks Eesti Pangalt litsentsi saa

nud pangad.
II. Üldosa

1. Välisvaluuta sisse- ja väljaveo eeskirjad kehtestab Eesti Pank.
2. Valuutatehinguid sooritatakse Eesti Panga poolt volitatud pan

kade kaudu Eesti Panga poolt kehtestatud korras.
3. Selliste valuutatehingute sooritamiseks, mis vajavad Eesti Panga 

luba või litsentsi, tuleb volitatud pangale esitada Eesti Panga poolt välja
antud loa või litsentsi ärakiri.

4. Välisvaluutat võivad üksikisikutelt osta j a  üksikisikutele müüa 
ainult Eesti Panga poolt volitatud pangad ja rahavahetuskontorid. Välis
valuuta ostu-müügi eeskirjad kehtestab Lesti Pank.

5. Residendid — juriidilised isikud arvlevad nende käsutuses oleva 
seaduslikult saadud välisvaiuuta ulatuses.

6. Välisvaluuta seaduslikeks allikateks on:
61. Eesti Vabariigi Valitsuse ja kohalike omavalitsuste valuuta

fondid;
6 2. ettevõtete majandustegevuse tulem välisvaluutas;
6.3. sissemaksed põhikapitali;
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6.4. volitatud pankadelt ja Eesti Panga loal välispankadelt ning teis
telt välisriikide juriidilistelt isikutelt saadud krediidid;

6.5. oksjon või valuutabörs;
6.6. ost volitatud või välispangalt;
6 7. annetused, tagastamatu abi;
6 8. pärandused.
7. Volitatud pangad võivad anda valuutatagatise alusel kokkuleppe

lise kursiga krediiti rublades.

III. Residentide — juriidiliste isikute ja
mitteresidentide — juriidiliste isikute vahelised valuutatehingud
1. Kõik välismajandustegevusega seotud pangatehingud residen

tide — juriidiliste isikute ning mitteresidentide — juriidiliste isikute vahel 
tuleb sooritada välisvaluutas, kui Eesti Vabariigi normatiivaktidest või 
Eesti Vabariigi poolt sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest ei tulene tei
siti; rub'atsooni mitteresidentidega võib pangatehinguid sooritada ka rub
lades.

2. Välisvaluuta, mis on saadud välismajandustegevuse tulemu
sena või kaupade ja teenuste müügist mitteresidendile — juriidilisele 
isikule ning laekunud residendi — juriidilise isiku (Eesti Panga 
loal avatud) kontodele valispangas, tufeb residentidel — juriidilistel 
isikutel kanda valuutakontodele volitatud pankades 30 päeva jooksul 
pärast makse sooritamist mitteresidendi — juriidilise isiku panga poolt.

IV. Residentide — juriidiliste isikute omavahelised ja nende 
muud valuutatehingud Eesti Vabariigis

1. Residendid — juriidilised isikud võivad välispankades kontosid 
avada ainult Eesti Panga loa’.

2. Eesti Vabariigis võivad välisvaluuta eest teenuseid osutada ja 
kaupu müüa ainult need residendid — juriidilised isikud, kellele Eesti 
Pank on väljastanud vastava loa.

3. Residendid — juriidilised isikud võivad kaupade ja teenuste eest 
üksteisele valuutas tasuda ainult sularahata arvelduse teel volitatud pan
kade kaudu residentide — juriidiliste isikute vahel sõimitud ostu-müügi- 
lepingute alusel.

4. Residendid — juriidilised isikud võivad maksta residentidele-üksik- 
isikute'e ja mitteresidentidele-üksikisikutele töötasu, preemiat ja toetust 
välisvaluutas.

V. Mitteresidentide valuutakontod
1. Mitteresidendid võivad volitatud pankades avada valuutakontosid, 

kuhu laekuv välisvaluuta on:
1.1. üle kantud, saadetud või toodud välismaalt;
1.2. laekunud residentidelt ja mitteresidentidelt neile müüdud kau

pade ning osutatud teenuste eest;
1.3. laekunud kohustiste katteks konto valdajale;
1.4. intressid volitatud pankadelt;
1.5. Eestis tehtud investeeringutelt laekunud dividendid;
1.6. laekunud muude mitteresidentide kontodelt.

2. Mitteresidendid võivad oma välisvaluutat kasutada:
2.1. ülekandmiseks, saatmiseks ja viimiseks välismaa'e;
2.2. investeeringuteks (sissemakseteks ettevõtte põhikapitali) Eesti 

Vabariigis;
2 3. väärtpaberite ostmiseks;
2.4. kaupade ja teenuste eest tasumiseks;
2.5. tasumiseks kohustiste eest residentidele ja mitteresidentidele;
2.6. tähtajalisteks hoiusteles;
2.7. müügiks volitatud pankadele rublade eest Eesti Panga noteeringu

järgi;
2 8. oma töötajatele palkade preemiate ja toetuste maksmiseks.
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3. Välisfirmade esindused võivad avada volitatud pankades valuuta- 
kontosid, kuhu laekuv valuuta on:

3.1. ülek antud, saadetud või toodud välismaalt;
3.2. saadud volitatud pankadelt intressidena.
4. Välisfirmade esindused võivad oma välisvaluutat:
4.1. üle kanda, saata või viia välismaale;
4.2. müüa volitatud pankadele rublade eest Eesti Panga noteeringu 

järgi.
5. Välisfirmade esindused ei või saada tulu kommertstegevusest. 

Muud valuutatehingud võivad toimuda Eesti Panga loal ja tema poolt 
kehtestatud korras.

VI. Mitteresidentide rublakontod
1. Mitteresidentidele võidakse avada rublakontod, kuhu rublad või

vad laekuda:
1.1. dividendidena ühisettevõtlusest (ka 100% väliskapitaliga ette

võtetelt) selle kasumi jaotamist tõendava dokumendi (audiitori poolt kin
nitatud bilanss, aktsiaseltsi peakoosoleku protokoll dividendide jaotamise 
kohta) esitamisel;

1.2. tuluna väärtpaberitelt;
1.3. väärtpaberite realiseerimisest saadud tuluna.
2. Mitteresidendid võivad rublasid kasutada:
2.1. investeeringuteks Eesti Vabariigis (välja arvatud sissemaksed 

ettevõtte põhikapitali), kui raha on saadud kasumina välisinvesteeringu
test Eesti Vabariigis või on vahetatud välisvaluuta vastu Eesti Vabariigi 
selleks volitatud pangas;

2.2. väärtpaberite ostmiseks;
2.3. välisvaluuta ostmiseks oksjonil ja valuutabörsil;
2.4. makseteks kaupade ja teenuste eest.
3. Immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutavate välisriikide 

diplomaatiliste, konsulaar- ja  teiste ametlike esinduste, samuti välisriikide 
firmade ning organisatsioonide majandus- ja kommertstegevusega mitte- 
tegelevate muude esinduste rublakontodele võivad rublad laekuda konsu- 
laar- ja teistest maksudest ning neid võib kasutada oma töötajatele pal
kade, preemiate ja toetuste maksmiseks ning esinduse ülalapidamiseks 
vajalike muude kulutuste katteks.

4. Eesti Pank võib punktis 3 nimetatud esindustele kehtestada ka teisi 
arveldusrežiime.

VII. Residentide-üksikisikute valuutakontod
1. Residendid-üksikisikud võivad volitatud pankades avada valuu- 

takontosid, kuhu välisvaluuta võib laekuda:
1.1. üiekannetena teiste riikide pankadest;
1.2. tooduna väüsmaait, mida kinniteb tollideklaratsioon;
1.3. töötasuna, honorarina, alimentidena, kingitusena, pärandusena, 

mida kinnitab väljamakset tõendav dokument.
2. Residentide-üksikisikute kontodel olevat välisvaluutat võib üle 

kanda, saata ja viia välismaale ning kasutada Eesti Vabariigis kaupade ja 
teenuste eest tasumiseks nii sularahas kui ka sularahata arveldustes.

3. Kui res:dendil-üksikisikul puuduvad dokumendid valuuta pärit
olu kohta, avatakse talle valüutakonto, millel olevat välisvaluutat ei saa 
üle kanda ega viia välismaale 6 kuu jooksul pärast konto avamist. Küll 
aga võib neid vahendeid kasutada 6 kuu jooksul Eestis kaupade ja 
teenuste eest tasumiseks sularahata arvelduste teel.

VIII. Sanktsioonid
Käesolevate ajutiste valuutareeglite rikkujaid karistatakse vastavalt 

Eesti Vabariigis kehtivaie seadusandlusele (kriminaalkoodeks ja administ
ratiivõiguserikkumiste koodeks).
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V Ä L I S M A J A N D U S T E R M I N O L O O G I A  

S Õ N A S T I K ,  

e e s t i - i n g l i s e - v e n e  k e e l e s



1. AKTSIA(share,stock) 
väärtpaber,mis tõendab,et 
selle omanikule kuulub osa 
aktsiaseltsi aktsiakapita
list. Aktsia annab välja 
aktsiaselts ja see peab 
olema vormistatud seadus
andluses ettenähtud korras. 
Aktsiaselts võib välja las
ta erineva nominaalväärtu
sega ja häältearvuga aktsi
aid. Aktsiate nominaalväär
tuste summa moodustab 
aktsiaseltsi aktsiakapitali

2. AKTSIASELTS (joint-stock 
company,shareho1ders compa
ny; incorporated company) - 
ettevõte, mille põhikirja
fond on jagatud aktsiateks 
ja moodustab aktsiakapita
li. Aktsiaseltsi majanduslik 
alus võib põhineda kõigil 
seadusandlusega lubatud 
omandivormidel (s. h. välis
riikide juriidiliste ja 
füüsiliste isikute 
omand il).
3. AKTSIONÄR (shareholder, 
stockholder) - aktsiate 
omanik aktsiaseltsis, kes 
saab kasutada kõiki aktsio
närile kuuluvaid õigusi 
pärast aktsia" omandamise 
registreerimist aktsiaraa
matus. Aktsionäril on õigus 
saada tema aktsiatega pro
portsionaalne osa kasumist 
(dividendid), mis aktsia
seltsi põhikirja järgi kuu
lub jaotamisele aktsionä
ride vahel.
4. ASSOTSIATS100N (assoc i a- 
tion) - vabatahtlik ette
võtete ühendus, mis luua-
•kse ühe või mitme toot.mis - 
majandusliku funktsiooni 
ühise teostamise eesmärgil.

АКЦИЯ (share.stock) - цен
ная бумага, подтверждающая, 
что ее владельцу (акционе
ру) принадлежит часть акци
онерного капитала акционер
ного общества. Акция вы
пускается акционерным об
ществом и должна быть 
оформлена в установленном 
законодательством порядке. 
Акционерное общество может 
выпускать акции с различной 
номинальной стоимостью и 
количеством голосов. Сумма 
номинальных стоимостей всех 
акций составляет акционер
ный капитал акционерного 
общества.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(joint-ctock company,
shareholders company;
incorporated company) 
предприятие, уставной фонд 
которого разделен на акции 
и составляет акционерный 
капитал. Экономическая база 
акционерного общества может 
основываться на всех формах 
собственности (в том числе 
юридических и частных лиц).

АКЦИОНЕР (shareholder, 
.stockholder) - собственник 
акций акционерного общест
ва, который наделяется пра
вами акционера после ре
гистрации приобретения ак
ций в книге акций. Акционер 
имеет право получать про
порциональную с его акциями 
долю прибыли (дивиденды), 
подлежащую в соответствии с 
уставом акционерного об
щества распределению между 
акционерами.
АССОЦИАЦИЯ (assoc i at i on) 
добровольное объединение 
предприятий, которое созда
ется с целью совместного 
осуществления одной или 
нескольких производственно
хозяйственных функций.
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5. BARTER, BARTERTEHING
(barter transaction) - va- 
luutavaba,kuid ekvivalentne 
kaubavahetuse vorm. Barter- 
tehingu korral lepivad le
pingu osalised kokku vahe- 
tetevate kaupade koguses 
(naturaalses väljenduses) 
ning vahetuskauba hinna 
fikseerimine kontrahtis ei 
ole kohustuslik. Barter- 
tehing vormistatakse ühe 
lepinguga.
6. BÖRS (exchange) - ette
võte, kes oma ruumide, ga
rantiide, makse- ja infor
matsiooni alaste teenuste 
osutamisega vahendab teatud 
tasu eest tehingute sõlmi- 
mi st. Kaubabörs (commod i ty 
exchange) - kommertsettevõ
te, milline regulaarselt 
tegeleb kaupade pakkumise 
(ostu-müügi) vahendamisega 
hulgikaubanduse korras vas
tavate kaubanäidiste ja 
kvaliteedi garantiide alu
sel. Tööbörs (labor exchan
ge) - spetsialiseeritud 
ettevõte tööjõu kui kauba 
ostu-müügi tehingute va
hendamiseks. Fondibörs 
(stock exchange)- ettevõte, 
milline tegeleb väärtpabe
rite, kulla ja valuuta os- 
tu-müügi tehingute vahenda
misega

7.C&F ("kulud ja lasti- ehk 
prahiraha") (C&F - Cost & 
Freight) - "Incotermsi" 
klausel, mille kohaselt 
müüja on kohustatud tasuma 
kulud ja lastiraha, mis on 
vajalikud kauba sihtkohta 
toimetamiseks, kuid kauba

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА (barter
transaction) - безвалютный, 
но оценненый и эквивалент
ный обмен товарами, при ко
тором определяется коли
чество товаров (в натураль
ном выражении). Фиксация 
цены в контракте не обяза
тельна. Бартерная сделка 
оформляется единым контрак
том.

БИРЖА (exchange) - органи
зация , предоставляющая по
мещение, определенные га
рантии, расчетные и инфор
мационные услуги для сделок 
с ценными бумагами или то
варами, получающая за это 
комиссионные от сделок и 
накладывающая определенные 
ограничения на торговлю. 
Товарная биржа (comodity 
exchange) - коммерческое 
предприятие, регулярно 
функционирующий рынок одно
родных товаров с определен
ными характеристиками. Бир
жа труда (labor exchange) - 
специализированное учрежде
ние, деятельность которого 
заключается в регистрации и 
признании незанятого рабо- 
тоискателя безработным, 
назначения и выплаты ему 
пособия по безработице, 
трудовом посредничестве для 
безработных. Фондовая биржа 
(•stock exchange) - органи
зация, занимающаяся посред
ничеством при купле-продаже 
ценных бумаг, золота, валю
ты.
КАФ ("цена и фрахт") (C&F - 
Cost & Freight) - базисные 
условия "Инкотермс". Они 
обязывают продавца (экспор
тера) изготовить и испытать 
товар, приложить документы, 
подтверждающие его соот
ветствие требованиям конт-



kaotsimineku või riknemise 
risk läheb üle müüjalt 
(eksportijalt) ostjale (im
portijale) hetkel, mil kaup 
ületab lähtesadamas laeva 
reelingu.

8. СIF ("hind, kindlustus ja 
praht") (CIF - Cost, 
Insurance, Freight)- "Inko- 
termsi" klausel, mille ko
haselt müüja peab kandma 
kulud ja prahiraha lepingus 
nimetatud sihtsadamani. Li
saks sellele lasub müüja 
kohustus tagada vedamisel 
merek i nd1ustus kauba kao- 
tusmineku või riski eest.

9. "DELIVERED EX SHIP" 
("tarnitud laevalt") - "In
coterms!" klausel, mis tä
hendab, et müüja on täitnud 
oma tarnekohustuse,kui kaup 
on tolli läbimata tehtud 
ostjale kättesaadavaks lae
va pardal lepingus nimeta
tud sihtsadamas. Müüja peab 
kandma kõik kaubaga 
seonduvad kulud ja riskid 
kuni sihtsadamani.
10. "DELIVERED EX WORKS" 
(hangitud tehasest") 
"Incotermsi" klausel, mis 
tähendab, et müüja on tar- 
nekohustuse täitnud, kui ta 
on võimaldanud ostjal kauba 
kätte saada oma territoo- 
r i umi1 (tehases, laos). 
Müüja ei ole vastutav kauba 
pealelaadimise eest ostja 
transpordi vahendiie ega ka 
ekspordi tolliformaalsuste 
•täitmise eest juhul, kui

ракта, упаковать товар в 
морскую упаковку, зафрахто
вать судно до порта назна
чения, доставить товар в 
порт, выполнить таможенные 
формальности, предваритель
но получив лицензию, погру
зить товар на судно, уведо
мить покупателя (импортера)
о погрузке и передать ему 
комплект документов, вклю
чая морской коносамент.
СИФ ("стоимость, страховка, 
фрахт") (CIF - Cost, 
Insurance, Freight) - усло
вия "Инкотермо". Предусмат
ривают практически те же 
самые обязанности продавцов 
(экспортеров) и покупателей 
(импортеров), что и КАФ, 
но, кроме того продавцы 
(экспортеры) должны еще 
застраховать груз до порта 
назначения и представить 
покупателям (импортерам) 
соответствующие страховые 
свидетельства.
"DELIVERED EX SHIP"
("поставлено на судно") - 
условия "Йнкотермс", озна
чающие, что продавец пере
дает товар в пользование 
покупателя на борту судна в 
порту назначения, названном 
в договоре. Продавец несет 
все расходы и риск по 
доставке товара в названный 
порт.

"DELIVERED EX WORKS" ("с 
заводов, фабрик, плантаций, 
хранилищ") - условия "Инко- 
термс", означающие, что 
единственная обязанность 
продавца - передать товар 
на территории, находящиеся 
в его пользовании (на заво
де, фабрике). Он не отвеча
ет за погрузку на посланный 
покупателем транспорт, если 
нет специальной договорен
ности.



teisiti ei ole kokku le
pitud.
11. DEVALVATSIOON 
(devaluation) - rahvusliku 
valuuta kullasisalduse 
ametlik vähendamine või 
rahvusliku valuuta ametliku 
kursi alandamine välisva
luutade suhtes. Deval
vatsiooni kasutatakse riigi 
maksebilansi puudujäägi 
korral. Devalveerimine muu
dab antud riigi kaubad 
suhteliselt odavamaks tei
ste riikide turgudel ja 
tõstab nende konkurentsi
võimet. Seega peaneb ka 
kaubakäibe saldo ja makse- 
bilanss.
12. DIVERSIFIKATSIOON 
(diversification) 
marketingistrateegia, mis 
seisneb ettevõtte tegevuse 
laiendamises uutele tege
vusvaldkondadele. Diversifi- 
katsiooni puhul ettevõte 
kindlustab ennast turu 
konjuktuuri muutuste vastu 
ja tegutseb mitme erineva 
toote valmistamise või 
mitme teenuse pakkumise 
alal.
13. DIVIDEND (dividend)
osa aktsiaseltsi puhaska
sumist, mis kuulub jaotami
sele aktsionäridele vasta
valt nende omanduses ole
vatele aktsiatele.

14. DUMPING (dumping) 
kaupade realiseerimine vä
listurgudel hindadega, mis 
on märksa madalamad sise- 
ja maailmaturul kehtivatest 
hindadest ja tihtipeale ma
dalamad tootmiskuludest. 
Dumpingut kasutavad ette
võtted ekspordi laiendami
seks, konkurentide kõrval
damiseks ja väi isturgude 
haaramiseks.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (devaluation) - 
официальное уменьшение зо
лотого содержания нацио
нальной валюты или пониже
ние курса национальной ва
люты по отношению к валютам 
других стран. Девальвация 
используется в случае дефи
цита государственного пла
тежного баланса. Она делает 
товары данного государства 
относительно дешевле на 
рынках других государств и 
повышает их конкурен
тоспособность.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (diversi
fication) - стратегия мар
кетинга, направленная на 
расширение числа сфер дея
тельности предприятия на 
рынках услуг и продуктов, 
производство которых не 
связано с основным произ
водством.

ДИВИДЕНД (dividend) - часть 
прибыли акционерного об
щества, ежегодно распреде
ляемая между акционерами в 
соответствии с количеством 
(суммой) и видом акций, на
ходящихся в их собствен
ности.
ДЕМПИНГ (dumping) - экспорт 
товаров по заниженным це
нам, т. е. ниже цен внутрен
него и мирового рынков. Яв
ляется одним из видов огра
ниченной деловой практики, 
в отдельных случаях может 
квалифицироваться как не
добросовестная практика 
(конкуренция). К демпингу 
прибегают экспортеры, чтобы 
внедриться на рынок, расши-
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15. EKSPORT (export) - kau
pade, kapitalide ja teenus
te väljavedu välisturule.

16. EKSPORT - IMPORT PANGAD 
(export-import banks) 
riiklikud või osaliselt 
riigistatud asutused, mis 
tegelevad ekspordi pikaaja
lise krediteerimise, era- 
pankade finanseerimis^ ja 
nende krediitide taga
misega
17. EKSPORTÖÖR (exporter) - 
juriidiline või füüsiline 
isik, kes tegeleb kaupade 
välisturule viimisega
18. EMBARGO (embargo)
riigi poolt kehtestatud 
keeld asukohamaalt kulla, 
valuuta, kaupade jm. 
väärtuse väljavedamiseks 
või kolmandatesse riiki
desse sisseveoks; välisrii
gile kuuluvate kaupade 
(vara) kinnipidamine; keeld 
kolmandate riikide laevade
le siseneda embargo kuulu
tanud riigi sadamasse või 
väljuda sealt.
19. ENGINEERING (enginee
ring) - sisaldab endas 
kompleksuuringuid tootmise 
organiseerimiseks, tehni- 
1 is-majandusi ikke põhjen
dusi, projektdokumentat
sioone, soovitusi tootmis
tegevuse organiseerimiseks 
ja ettevõtte juhtimiseks, 
sisseseade ekspluateerimi
seks ning valmistoodangu 
turustamiseks.

рить объем продаж, вы
теснить потенциальных кон
курентов , установить 
господствующее положение на 
рынке.
ЭКСПОРТ (export) - вывоз за 
границу товаров, услуг и 
капитала для реализации на 
внешних рынках.
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ БАНКИ 
(export-import banks) 
государственные или с госу
дарственным участием учреж
дения для долгосрочного 
кредитования экспорта, фи
нансирования и гарантирова
ния страховых кредитов 
частных банков.
ЭСПОРТЕР (exporter) - лицо 
или организация, экспорти
рующая товар на внешний ры
нок.
ЭМБАРГО (embargo) - запре
щение государственной 
властью перевоза по суше, 
морю и воздуху товаров, 
услуг, валютных или иных 
ценностей или запрещение на 
торговлю между двумя стра
нами или группой стран; 
запрет на вхождение судов 
третьих стран в порты госу
дарств, объявивших эмбарго, 
или выход из них.

ИНЖИНИРИНГ (engineering) - 
инженерно-консультационные 
услуги по созданию произ
водственных предприятий, 
объединений, сельскохо
зяйственных и других объек
тов. Включает в себя комп
лекс работ коммерческого 
характера по проведению 
предварительных исследова
ний, подготовке техни
ко-экономического обоснова-
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20. ETTEVÕTTE VALUUTAARVE 
(currency account of enter
prise) - ettevõttele kuulu
vad valuutavahendid 
konkreetses pangaasutuses.
21. ETTEVÕTTE VALUUTAFOND 
(currency fund of enter- 
prise) - ettevõtte rahali
sed vahendid välisvaluutas, 
mida kasutatakse eksport- 
i mportoperats i oon i de 
teostamisel.

22. ETTEVÕTTE VÄLISMAJANDUS
TEGEVUS (foreign trade 
activity of enterprise) - 
ettevõtte majandustegevuse 
valdkond, mis hõlmab nii 
tootmis-, teadus-, ja teh- 
nikaalaseid otsesidemeid, 
kuituuri-spordialast koos
tööd, kaubavahetusope- 
ratsioone, välisturismi 
ning tööjõu migratsiooni.
23. EUROOPA INVESTEERIMIS
PANK (European 'Investment 
Bank, EIВ) - Euroopa Majan
dusühenduse 1i i kmesr i i к i de 
vaii tsuste vahe1i ne kre- 
d i i d i organ i sats i oon, asuta
tud 1958.a., liikmeid on
12, peakontor asub Luxem
bourg’ is. Pank annab laenu 
tööstuse, energeetika ja 
infrastruktuuri arendami
seks, aitab kaasa liikmes
maade majanduse arengule, 
soodustab ettevõtete 
modern i seer i mi st.

ния, комплекта проектных 
документов, а также разра
ботке рекомендаций по орга
низации производства и упра
вления, эсплуатации обору
дования и реализации гото
вой продукции.
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(currency assount of 
enterprise) - счет предпри
ятия (объединения) в ино
странной валюте в банке.
ВАЛЮТНЫЙ ЗОНД ПРЕДПРИЯТИЯ 
(currency fund of enter
prise) - совокупность де
нежных средств в иностран
ной валюте, находящихся в 
распоряжении предприятий и 
используемых последними для 
финансирования экспорт
но- импортных операций.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(foreign trade activity of 
enterprise) - одна из сфер 
хозяйственной деятельности 
предприятия* связанная с 
международной произ
водственной и научно-техни
ческой кооперацией, выходом 
на внешний рынок, экспортом 
и импортом продукции.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БАНК (European Investment 
Bank, EIВ) - специализиро
ванная финансово-кредитная 
организация ЕЭС, созданная 
в 1958 г. Банк предоставля
ет кредиты на сооружение и 
реконструкцию объектов, 
имеющих интерес для 
стран-членов ЕЭС и ассоции
рованных членов. Местона
хождение ЕИБ - Люксембург.
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24. EUROOPA ÜHENDUS
(European Community, EC) - 
Lääne-Euroopa tööstuslikult 
arenenumate riikide kinnine 
organ i sats i oon; asutat i 
1957.a. Roomas sõlmitud 
kokkuleppega, tegevust 
alustati 1958. a. , peakor
ter asub Brüsselis. Organi
satsiooni ülesandeks on 
liikmesriikide majanduse 
kooskõlastatud arendamine, 
ühisturu moodustamine ja 
muudest rahvusvahelist tur
gudest osavõtu koordi
neerimine. Liikmesriikide 
arv - 12.

25. EUROOPA VALUUTASÜSTEEM 
(European Monetary System, 
EM3) - Euroopa Ühenduse or- 
an; asutatud 1978. a. 
lesandeks on kooskõlastada 
liikmesmaade valuutapolii- 
tikat, stabiliseerida nende 
valuutade vahetuskursse ja 
tõkestada suurte rahvusva
heliste valuutakõikumiste 
mõju liikmesmaade majandu
sele. Euroopa valuutasUs- 
teemi kuuluvad kõik 12 
Euroopa Ühendus liiget, 
kuid Suurbritannia, Kreeka, 
Portugal ja Hispaania ei 
osale veel kindlalt mää
ratletud valuutakursi 
kõikumise süsteemis.

26. EUROOPA VALUUTAÜHIК 
(European Currency Unit, 
ECU) - Euroopa valuuta- 
süsteemi arveldusühik,
kehtestati 1979.a. ECU on 
reaalselt eksisteeriv raha, 
milles võib sooritada üks
kõik millist tehingut.

27. FAS ("franko laeva kõr
val") (Fas-Free Alongside

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО,ЕС 
(European Community,ЕС) - 
образовано на основе 
Римского договора 1957 г.; 
организация включает в себя 
12 западноевропейских госу
дарств. Договор предусмат
ривал устранение ограниче
ний в торговле между стра
нами- участницами, введение 
общего таможенного тарифа в 
торговле с третьими страна
ми, ликвидацию препятствий 
для свободного передвижения 
капиталов и рабочей силы, 
создания экономического и 
валютного союза, разработку 
принципов согласованной 
экономической политики.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕ
МА, ЕВС (European Monetary 
System, EMS) - организаци
онно-экономическая форма 
отношений стран ЕС 
(European Community) в ва
лютной сфере, направленная 
на стимулирование интегра
ционных процессов,уменьше
ние колебания курсов нацио
нальных валют этих стран. 
Задача ЕВС - постепенное 
превращение ЕС в зону ва
лютной стабильности. Созда
на в 1978 г. В ЕВС участву
ют все 12 членов ЕС, но Ве
ликобритания, Греция, Пор
тугалия и Испания участия в 
системе колебания валютных 
курсов не принимают.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИ
ЦА (ЭКЮ) (European Currency 
Unit, ECU) - условная ва
лютная единица, расчитывае
мая на базе "корзины" из 
национальных валют
стран-членов ЕС и представ
ляющая собой одну из форм 
международных кредитных де
нег. Официально ЭКЮ введена 
.в марте 1979 г.
ФАС ("свободно вдоль борта 
судна") (Fas-Free Alongside



Ship) - "Incotermsi" klau
sel, mis tähendab et müüja 
on oma kohustused täitnud, 
kui kaup on paigutatud 
lastmissadama kail või 
lihteril laevaparda vahe
tusse lähendusse. Sellest 
hetkest peab kõik kulud 
ning kauba kaotamise riski 
kandma ostja.

28. FIKTIIVNE KAPITAL (fic
titious capital) - kapital, 
mis eksisteerib tema omani
kule tulu toovate väärtpa
berite näol. Väärtpaberi
tel aktsiatel, ettevõtete 
obligatsioonidel ja riigi
laenu obligatsioonidel ning 
hüpoteegipankade pantlehte
del ei ole otsest väärtust. 
Need paberid annavad 
tunnistust raha väljalaena
misest või raha andmisest 
ettevõtte loomiseks, mis
tõttu nad annavad tema val
dajale õiguse saada regu
laarselt lisaväärtust,mis 
luuakse tootmiseprotsessis.
29. FINANSIКАРITAL(financial 
capital) - panga- ja 
tööstuskoondiste kokku
kasvanud kapital turumajan
dusega riikides.
30. FOB ("franko laeva par
dal") (FOB - Free on Board)
- "Incotermsi" klausel, mis 
tähendab, et müüja paigutab 
kauba laeva pardale lepin
gus kindlaksmääratud lähte
sadamas. Kauba kaotsimineku 
või riknemise risk läheb 
müüjalt ostjale hetkest, 
millal kaup on ületanud 
laeva reelingu nimetatud 
lastimissadamas. Müüja peab 
täitma ekspordi tolli formaalsused.

Ship) - условия "Инко-
термс". В соответствии с 
этими условиями, экспортер 
обязан за свой счет изгото
вить и испытать товар, упа
ковать товар для транспор
тировки, доставить товар в 
порт и складировать его на 
причале вдоль борта судна, 
уведомить покупателя о раз
мещении товара на причале и 
передать расписку порта о 
принятии груза.
ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ (ficti
tious capital) - капитал, 
который существует в виде 
ценных бумаг, приносящих 
доход их владельцу. Ценные 
бумаги - акции, облигации 
предприятий и государствен
ных заемов, закладные листы 
ипотечных банков - свиде
тельствуют о предоставлении 
денег в ссуду или на созда
ние различных предприятий. 
В связи с этим они дают 
право на получение установ
ленного дохода, источником 
которого является прибавоч
ная стоимость.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ
(financial capital) - сра
щивание кредитно-финансовых 
объединений в странах с ры
ночной экономикой.
ФОБ ("свободно на борту 
судна") (FOB - Free on 
Board) - коммерческие усло
вия поставки и оплаты това
ров, при которых в цене то
вара учитываются обязан
ности и ответственность продавца (экспортера) по 
доставке и погрузке товара 
на борт судна. При куп
ле- продаже на условиях ФОБ 
в цену реализации товара 
включается цена самого то
вара, транспортные расходы 
по его доставке и погрузке

11*
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31. GARANT 11TÄHTAEG (guaran
tee) - ajaperiood, mille 
kestel tootja, hankija või 
tööettvõtja kannab vastu
tust üleantud asja, toote, 
kauba või töö kvaliteedi 
eest.

32. GATT (Üldine Tolli- ja 
Kaubanduskokkuleppe) (Gene
ral agreement on Tariffs 
and Trade) - asutatud 
1. jaanuaril 1948.a Genfis, 
URO spetsialiseeritud asu
tus. GATT on mitmepoolne 
kokkuleppe, mis arvestab 
maailmakaubanduse arendami
se üldtunnustatud printsii
pe. Eesmargiks on järk-jär
gult likvideerida regio
naalsed piirangud ja soo
dustused omavahelises kau
bavahetuses; kaotada impor
di koguselised. kitsendused 
ning tollitariifid riikide
vahelises kaubanduses.
33. HANKIJA (supplier) - or- 
anisatsioon, kellel hanke- 
epingu järgi lasub kohus
tus anda toodang (kaup) üle 
teisele organisatsioonile. 
Hankijaks voib olla tootja- 
ettevote (maj anduskoond i s) 
või varustus- või hulgi- 
kaubandusorgan i sats i oon.
34. HIND (price) - raha
summa, mida toote või tee
nuse eest nõutakse või mida 
tarbijad selle omandamise 
või tarbimise eest pakuvad.
35. IMPORT (import) - välis
riigist seal toodetud kau-

его на борт судна. При этом 
продавец (экспортер) несет 
также все расходы за пов
реждения и потери товара в 
пути до момента доставки на 
борт судна.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
(guarantee) - период, в те
чение которого действует 
поручительство продавца за 
соответствие поставляемого 
им товара требованиям дого
вора при соблюдении покупа
телем правил его эксплуата
ции и хранения.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 
ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (General 
Agreement on Tariffs and 
Trade) - многостороннее 
международное соглашение, 
которое учитывает общеприз
нанные принципы развития 
мирового хозяйства. Целью 
его является постепенная 
ликвидация региональных ог
раничений и введения режима 
наибольшего благоприятство
вания во взаимной торговле; 
уничтожение ограничений в 
объеме импорта, а также та-. 
моженных тарифов в межгосу
дарственной торговле.

ПОСТАВЩИК (supplier) 
предприятие (фирма) или фи
зическое лицо, осуществля
ющее поставку нужных услуг 
и ресурсов предприятию для 
производства товара.

ЦЕНА (price) - стоимость 
товара, выраженная в денеж
ных единицах.

ИМПОРТ (import) - закупка и 
ввоз иностранных товаров,
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40. JURIIDILINE ISIK (body 
corporate, legal, entity, 
corporate person, juridical 
person) -organisatsioon, 
kes omab eraldatud vara, 
võib oma nimel omandada 
varalisi ja isiklikke 
mittevaralisi õigusi ning 
kanda kohustusi, olla hage
jaks ja kostjaks kohtus, 
arbitraazis või vahekohtus.

41. KAUPADE DEKLAREERIMINE 
(customs declaration of the 
goods) - kohustuslik 
protseduur, mis seisneb üle 
riigipiiri toimetava kauba 
kohta kirjalike andmete 
ešitamises tollidekla
ratsiooni vormis.
42. KAUBAMAJA (departament 
store) - väliskaubandusor- 
ganisatsioon, mis teostab 
eksport-i mportoperats i oone 
laia nomenklatuuriga kau
pade ja teenuste osas,aren
dab krediitilist ja fi- 
nantsmaj andus1i kku tege vust 
ning osaleb välismajandus- 
sidemete arendamisel.
43. KAUBAMÄRK (trade mark), 
TEENINDUSMÄRK (service 
mark) - reklaami iseloomu
ga erimärk kaupadel, mille 
ülesandeks on eri'stada ühe 
ettevõtte, kui tootja või 
teenuste osutaja kaupu ja 
teenuseid ettevõtete sama
liigilistest kaupadest ja 
teenustusest.
44. KAUBANDUSAGENT (trade 
agent) - hulgikaubandus- 
ettevõte või üksikisik, kes 
esindab pikaajalise lepingu 
alusel ostjat või müüjat 
või osutab vaid mõningaid 
kaubandusteenu- seid. Ei 
ole vahendatavate- kaupade 
omanik.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (body,
corporate, legal entity, 
corporate person, juridical 
person) - организация, фир
ма, корпорация, которая об
ладает обособленным иму
ществом, может от своего 
имени приобретать имущест
венные и личные неимущест
венные права и нести обя
занности, быть истцом и от
ветчиком в суде, арбитраже 
или в третейском суде.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 
(customs declaration of the 
goods) осуществляется
экспортером путем пре
доставления органам госу
дарственного таможенного 
контроля грузовой таможен
ной декларации.
ТОРГОВЫЙ ДОМ (departament 
store) - тип внешнеторговой 
организации, осуществляющей 
экспортно-импортные опера
ции по широкой номенклатуре 
товаров и услуг, участвую
щей в кредитно-финансовых 
операциях и .в других формах 
внешнеэкономических связей.

ТОРГОВЫЙ ЗНАК (trade mark), 
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ (service 
mark) - зарегистрированное 
в установленном порядке 
обозначение, проставляемое 
на товаре или его упаковке 
и служащее для индивидуали
зации однородных товаров 
или услуг и их производите
лей.
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ (trade
agent) - посредник между 
производителем и различными 
потребителями продукции, 
нередко выступающей посто
янным представителем своей 
фирмы в определенном регио
не. Основная задача - поиск 
потенциальных покупателей 
продукции.



45. KAUBANDUSLEPINGUD JA 
KOKKULEPPED С trade' 
(commercial) treaties and 
agreements) - rahvusvahe
liste lepingute liik, mis 
korraldavad riikidevahelisi 
väii skaubandusli kke 
suhteid.
46. KAUBANDUSLIK VAHENDAJA 
(i ntermed i ary; agent, 
go-between) - juriidiline 
või üksikisik, kes rahvus
vahelises kaubanduse te
gutseb lepingu alusel sõl
mides ostu-müügi tehinguid 
konkreetsete ostjale ja 
müüjate nimel ning arvel 
või osutab neile kaasabi 
vastavate lepingute sõl
mimisel.
47. KAUBANDUSLIKUD 
VAHENDUSOPERATSI00NID
(trade (commerc i al)
intermediatorv ope-
•ratsions) - eksportööride 
või importööride ülesandel 
ja arvel iseseisvate vahen
dusfirmade poolt teostata
vad väliskaubandus- 
operatsioonid.

48. KLIIRING (clearing) vastast i kkune valuutavaba 
tasaarvlemise süsteem kau
pade, teenuste ja väärtpa
berite omandamisel.

49. "KNOW-HOW", OSKUSTEAVE 
(know-how) - tootmissala- 
dus, millegi tootmiseks 
vajalikud tehnilised tead
mised ja tootmisoskused.

ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛА
ШЕНИЯ (trade(commercial) 
treaties and agreements) 
-вид международных догово-. 
ров и соглашений, определя
ющий торгово-экономические 
отношения между странами.

ПОСРЕДНИК (intermediary; 
agent, go-between) - лица, 
торговые фирмы, компании, 
выполняющие по поручению 
производителей и экспорте
ров товаров функции посред
ников на международных рын
ках на основе заключенного 
между ними соглашения или 
отдельного поручения.

ТОРГОВО - ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ (trade
(commercial) itermediatory 
operations) - действия, со
вершаемые по поручению 
экспортера или импортера 
независимыми от них торго
выми посредниками-фирмами 
на основе заключенного сог
лашения илй отдельного по
ручения.
КЛИРИНГ (clearing) - систе
ма безналичных оасчетов за 
товары, оказанные услуги, 
ценные бумаги, основанная 
на взаимном зачете встреч
ных требований и обяза
тельств.
НОУ-ХАУ, ("знаю как")
(know-how) - совокупность 
технических, коммерческих и 
др. знаний, оформленных в 
виде технической документа
ции, навыков и произ
водственного опыта, необхо
димых для организации того 
или иного вида производства 
и не обеспеченных патентной 
защитой.



50. KOLLISIOONINORM 
(collision norm) - seaduses 
või rahvusvahelises lepin
gus sisalduv õigusnorm, mis 
määrab, millise riigi sea
dust peab kohaldama õigus- 
suhtele juhul, kui on või
malik rakendada mitme riigi 
seadust. Oigussuhe omab 
rahvusvahelist iseloomu, 
kui üheks selle subjekti
dest on välismaise pärit
oluga juriidiline isik, kui 
õigussühte objektiks on 
välismaal asuv ese või kui 
juriidilised faktid, 
millega seadus seostab an
tud õigussuhte tekkimmise, 
muutmise või lõppetamise 
leidsid eset välismaal.
51. KOMPENSATSIOONI 
KOKKULEPPE (compensatory 
agreement) - vahetuskau- 
banduslepingute alaliik, 
mille kohaselt üks lepingu
pooltest annab kokkulepi- 
tatud tähtajaks teise poole 
kasutusse seadmed, toodangu 
valmistamiseks vajaliku 
informatsiooni ims. , teine 
pool aga tasub selle eest 
hiljem valmistoodanguga.

52. KONKURENTS MAAILMATURUL 
(competition on the world 
market) - kaubatootiate 
võistlus kaupade tootmise 
ja realiseerimise kõige ka
sulikumate tingimuste, suu
rima turu osakaalu, suurima 
käibe saavutamise eefet ine.

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА (Colli
sion norm) - норма (прави
ло), которая указывает, 
право какого государства 
должно быть применено к 
гражданскому (имущественно
му) , трудовому и иному пра
воотношению международного 
характера. Правоотношение 
носит международный харак
тер, если его участником 
является иностранное юриди
ческое лицо, если объектом 
правоотношения является 
вешь, находящаяся за грани
цей. если юридические фак
ты. с которыми связаны воз
никновение. изменение или 
прекращение правоотношений, 
имели место за границей.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
(compensatory agreement) - 
вид обменно-торговых согла
шений, при заключении кото
рых одна из соглашающихся 
сторон дает на согласован
ное время в пользование 
другой стороне оборудова
ние. информацию, необходи
мую для производства про
дукции и т. п. с оплатой то 
варами, произведенными на 
этом объекте (или валютными 
средствами, полученными от 
их продажи).

КОНКУРЕНЦИЯ НА МИРОВОМ РЫН
КЕ (c o m p e titio n  on th e  
world m arket) - экономи
ческий процесс взаймо 
действия. взаимосвязи и 
борьбы производителей и 
поставщиков при реализации 
продукции. сопеш ичество 
между отдельными производи 
телями или поставщиками т -  
ваоов и услуг з а  наиболее 
выгодные условия произ
водства и сбыта.
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53. KONKURENTSI REEGLID 
(competition rules) 
rahvusvahe1i se11 kooskõ1as- 
tatud kommertstegevuse 
piirangute, kontrolli ja 
konkurentsi kaitset kä
sitlevale reeglite süsteem, 
mida kokkulepetega ühinenud 
riikide organisatsioonid on 
kohustatud igapäevases 
majandustegevuses järgima.
54. KONSORTSIUM (consort i um)

ettevõtete vabatahtlik 
ajutise iseloomuga
ühendus koordineerimaks 
ühendusse kuuluvate
ettevõtete tegevust laial
daste sihtprogrammide või 
projektide elluviimisel.

55. KONOSSEMENT (bill of 
lading) - veokiri, mille 
annab välja vedaja või siis 
antakse see välja vedaja 
ülesandel ning ta on nii 
veolepingu kui ka kauba 
laevale laadimise tõend.
56. KONTRAHTI (LEPINGU) 
TINGIMUSED (conditions of 
contract) - osapoolte vahel 
kooskõlastatud ja 
fikseeritud lepingu oluli
sed punktid, mis kajastavad 
poolte kokkuleppet, kauba 
iseloomu, hinna tähtaega 
ning poolte õiguste ja ko
hustuste suhtes.
57. KONTSERN (concern) 
ettevõtete koondis, kes 
teostab ühist majandus
tegevust. teadusii k-tehn i- 
lise, tootmise arendamise, 
i nvesti tsi oon i, keskkonna- 
kaitse, välismajandustege
vuse alaste ims. funkt-
3 i oon i de vabataht. 1 i ku 
andmise t.̂ el kontsernile.

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ
(competition rules) - меж
дународные согласованные 
нормы по контролю за огра
ничительной деловой практи
кой и защите конкуренции. 
Согласование проводится в 
рамках международных орга
низаций: ЕС, ОЭСР, ГАТТ, ООН

КОНСОРЦИУМ (consortium) 
временный союз хозяйственно 
независимых фирм или орга
низаций, целью которого мо
гут быть разные виды их 
скоординированной предпри
нимательской деятельности 
(реализация крупных целевых 
программ и проектов, в том 
числе научно-технимй.екщ 
строительных, природоохран
ных и др.)
КОНОСАМЕНТ (bill of lading)
- накладная, оформленная 
органом транспортировки, 
свидетельствующая о догово
ре перевозки и о погрузке 
груза на судно.

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (condi
tions of contract) - сог
ласованные сторонами и за
фиксированный в контракте 
предмет сделки, характе
ристики товара, цены, сроки 
исполнения обязательств, а 
также сами взаимные права и 
обязанности сторон.

КОНЦЕРН (concern) -объеди
нение фирм или организаций, 
осуществляющие совместную 
деятельность на основе доб
ровольной централизации 
функций научно-технического 
и производственного разви
тия, инвестиционной, фи
нансовой. природоохранной, 
внешнеэкономической и иной 
деятельности.
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58. KONVERTEERITAV VALUUTA 
(freely convertible
currency) - rahvuslik 
valuuta, mida on võimalik 
vabalt ja piiranguteta va
hetada teiste valuutede 
vastu.
59. KVOOT (quota) - seadus- 
andlikult või ettevõtete 
omavahelise kokkuleppega 
sätestatud kaupade ekspordi- impordi mahuline piirang 
teatud perioodiks kas natu
raalses või rahalises 
väljenduses.

60. KÕLVATU KONKURENTS 
(unfai r compet i t i on) 
konkurents, mille käigus 
rikutakse üldtunnustatud 
turumajanduse tõekspida
misi ja põhimõtteid.
61. LAENUKAPITAL (loan 
capital) - rahakapital, 
mille omanik laenab teatud 
tähtajaks teistele majan
dustegevuse subjektidele, 
saades selle eest tasu 
• 1aenuprotsent i des.

62. LEPINGU SÕLMIMINE 
(conclusion of a contract 
or an agreement) - kokku
leppe saavutamine lepingu 
poolte vahel, vastavatel 
juhtudel ka nõutavas vor
mis, kõigis lepingu olu
listes punktides, mis on 
sellisteks tunnistatud sea
dusega, tulenevad antud 
liiki lepingu eripärast või 
ühe poole tahteaval
dusest.
63. LIISING (leasing) 
rendilepingu kohaselt üks 
pool (liisinguandja) sõl-

СВ0Б0ДН0 КОНВЕРТИРУЕМАЯ BA 
ЛЮТА (freely convertible 
currency) - валюта, свобод 
ной неограниченно обменива 
емая на другие иностранные 
валюты.

КВОТА (quota) - ' доля 
участия в общем произ
водстве, сбыте, экспорте и 
импорте продукции в нату
ральном или количественном 
финансовом выражении, уста
навливаемая для предприятий 
или их объединений законо
дательством или соглашением 
между ними.
КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТ
НАЯ (unfair competition) 
методы конкурентной борьбы, 
связанные с нарушением при
нятых на рынке норм и пра
вил конкуренции.
ССУДНЫЙ КАПИТАЛ (loan capi
tal) - денежный капитал, 
собственник которого пре
доставляет его другим лицам 
на установленный срок на 
условиях возвратности и за 
определенную плату в виде 
процента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
(conclusion of a contract 
or an agreement) - достиже
ния соглашения между сторо
нами, в требуемой законода
тельством форме, по всем 
существующим его пунктам. 
Существенными являются те 
пункты договора, которые 
признаны такими по закону, 
исходят мз вида данного до
говора или из заявления од
ной из сторон.
ЛИЗИНГ (leasing) - дол
госрочная аренда машин и 
оборудования. способ Фи-



niib teise poole (liisingu- 
saaja) käsul hankelepingu 
kolmanda isikuga (tootja
ga), mille kohaselt liisin
guandja soetab tootmisva- 
hendeid, masinaid jne. 1ii- 
singusaaja poolt määratud 
tingimustel ja huvides, mis 
on fikseeritud ka liisingu 
lepingus. Vastavalt sellele 
on liisingusaajal õigus 
kasutada hangitud vara, ta- 
sumaks liisinguandjale nen
de soetamise eest rahas või 
valmis toodanguga.
64. LITSENSIAAR (licensor)
- üks 1itsensilepingu pool
test, juriidiline- või 
üksikisik, kes annab 
1itsensi taotlejale loa- 
1itsensi teatud tehno
loogia, tootmis- või 
kommertsteadmiste kasuta
miseks.

65. LITSENSIAAT (licensee)
- 1itsensilepingu pool, kes 
taotleb 1itsensi tea- tud 
tootmistehnoloogia, pa
tendi, kommertsteadmiste 
vms. kasutami iseks.

66. LITSENS (license) 
seadusanduses ettenähtud 
korras väljaantud luba kau
pade (teenuste) sisse- või 
väljaveoks;, luba kasutada 
leiutist, tööstusnäidiste kaubamärki, know-how jms.

нансирования инвестиций и 
активизации сбыта, основан
ная на сохранении права 
собственности на товар за 
арендодателем.

ЛИЦЕНЗИАР (licensor) - юри
дическое или физическое ли
цо, обладатель патента, 
изобретения, технологи
ческих знаний и т. п. , выда
ющий другому лицу (лицензи
ату) разрешение-лицензию на 
использование этих резуль
татов в определенных преде
лах.
ЛИЦЕНЗИАТ (licensee) - ли
цо, приобретающее у 
Собственника патента, изоб
ретения, производственных и 
коммерческих знаний и т. д. 
разрешение-лицензию на пра
во их использования в опре
деленных пределах.
ЛИЦЕНЗИЯ (license) - разре
шение. В коммерческой прак
тике Встречаются в основном 
два его вида: лицензия на 
экспорт и импорт и патент
ная лицензия. Лицензия на 
экспорт и импорт - разреше
ние на осуществление внеии 
неторговых операций, кото
рое выдается органами госу
дарственного управления. 
Патентная лицензия - разре
шение. выдаваемое владель
цем патента (лицензиаром) 
на использование его изоб
ретения лицензиатом в тече
ние определенного времени. 
Лицензия выдается также на 
использование промышленного 
образца, товарного знака и 
т. п.



67. LITENSILEPING (1icense 
agreement) - kokkuleppe, 
mille alusel leiutise, 
tööstusnäidise või tehno
loogilise informaatsiooni 
omanik annab oma lepingu- 
artnerile õiguse selle 
asutamiseks teatud tingi
mustel ja kindlaks määratud 
tähtaja jooksul.

68. LITSENSIKAUBANDUS 
(license trade) - rahvus
vahelise tehnoloogiavahe
tuse peamine vorm. Litsen- 
sikaubanduse esemeks on 
litsensid leiutuste, tehno
loogiate, tootmissaladuste, 
kaubamärkide jms. kasuta
miseks.

69. MAAKLER (broker) 
juriidiline või üksikisik, 
kes tegeleb vahendustege
vusega tehingute sõlmimisel 
kauba- või fondi börsidel.

70. MAJANDUSÜHENDUS 
(economic community) 
riikide grupp, kes on ühi
nenud teatud eesmärkide 
saavutamiseks rahvusvahe
lises majandustegevuses.
71. MARKET ING (market i ng) - 
firmade tegevüs, mis on 
suunatud tarbijate vaja
duste ja soovide väljasel
gitamisele, tekitamisele ja 
rahuldamisele sobiva mar
ketingi mi xi kasutamisega.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
(license agreement) - дого
вор, в соответствии с кото
рым владелец патента на 
изобретение или технологи
ческих знаний, опыта и сек
ретов производства выдает 
своему контрагенту (лицен
зиату) лицензию на исполь
зование в определенных пре
делах своих изобретений, 
ноу-хау, товарных знаков и 
т. п.
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТОРГОВЛЯ
(license trade) - основная 
форма международной торгов
ли технологией. Предметом 
ее являются лицензии на пе
редачу и использование 
изобретений, технологи
ческого опыта, промышленных 
секретов и коммерческих 
знаний, на использование 
товарных знаков.
БРОКЕР (broker) - физи
ческое лицо или фирма, за
нимающаяся посредничеством 
при заключении сделок на 
фондовой, товарной и валют
ной биржах.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
(economic community) 
группа стран, которые объ
единяются для достижения 
общих целей в международной 
•экономической деятельности.
МАРКЕТИНГ (marketing) - де
ятельность фирм, направлен
ная на выявление, отражение 
и удовлетворение нужд и же 
ланий потребителей с 
использованием подходящих 
комбинаций маркетинговых 
методов.
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7Г. MARKETINGIJUHT, MARKE
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73. MARKET INGI JUHTIMINE 
(marketing management)
se11iste programmide
perspektiivne ia retro
spektiivne analüüs, plaani- 
mine ja teostamine, mis on 
suunatud vahet usprotsess i de 
tulusale korraldamisele 
teatud ettevõtete eesmär
kide saavutamise nimel.
74. MARKETINGIKONTSEPTSIOON(market i ng concept.) juh- 
timisteooria, mis lähtub 
sellest,, et ettevõtte ees
märkide saavutamine sõltub 
s i ht, turgude va j adust.e j a 
soovide arvestamisest ja 
nende rahu1dam isvõi ma1uste 
mõ j i isamas t j a ma j arid us 1 i - 
kult otstarbekamast pakku
misest võrreldes konkuren
tidega.

75. MARKETINGILOGISTIKA
(marke ting-log istik.) - kau
pade f üüs i1i se liikumise 
blaneerimine, teostamine ja 
kontroll tootmiskohast tar
bi jani.
76. MARKETINGMIX (marketing 
mix) - market ingi meet me te 
kombinatsioon, mida ette
võte rakendab tarbija mõ- 
iutarniseks soovitud suunas. 
Mar ke t i ng i m i x i koos.se i sus 
on ootepol i j t. i ka (prodi ict 
DO.l i cv). turustuspol i i t i ka 
(distribution poiicv), hin- 
napo1i i ti ka (pr i сing po-

МАРКЕТИНГ - ДИРЕКТОР
(marketing menager) - лицо, 
которое проводит планирова
ние производства товара, 
анализ рыночной ситуации, 
разрабатывает и реализует 
стратегию и тактику маоке- 
тинга.
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
(marketing menagament) 
программа перспективного и 
ретроспективного анализа, 
планирования и проведения 
мероприятий в сфере дости
жения определенных целей.

КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА
(marketing concept) - тео
рия производства, подчинен
ная условиям и требованиям 
рынка, находящимся в посто
янном динамическом развитии 
под воздействием широкого 
спектра экономических, по
литических, научно-техни
ческих и социальных факто
ров. Это средство для 
достижения целей, фиксиро
ванных на данный временной 
период по каждому конкретному рынку и его сегментам, 
с наивысшей экономической 
эффективностью.
ЛОГИСТИКА МАРКЕТИНГА
(marketing-logistik) - пла
нирование физического дви
жения товара, осуществление 
и контроля от места произ
водства до потребителя.
"MARKETING MIX" - комбина
ция маркетинговых методов, 
которую предприятие приме
няет для влияния на потре
бителя в желаемом направле
нии. "Marketing mix" включа
ет в себя политику изделия 
( product, pol icv), политику 
сбыта (distribution
policv), ценовую политику



licy), toetuspoliitika
(promotion policy).

77. NOMINAALVÄÄRTUS’ (nominal 
value) -väärtpaberitel, pa
berrahal, müntidel märgitud 
rahasumma, mis väljendab 
nende väärtust.
78. OKSJON (auction) - eel
nevalt teatavakstehtud 
reeglite järgi perioodili
selt toimuv kauba ost-müük 
avaliku enampakkumise teel.

79. OTSEINVESTEERINGUD 
(direct investment) - vä
listurule mineku vorm, mis 
seisneb tootmis- või kau
bandusettevõtete asutamises 
või omandamises välismaal.
80. PIIRIKAUBANDUS (border 
trade) - rahvusvahelise 
kaubavahetuse vorm, mis 
toimub ühist piiri omavate 
riikide omavaheliste kokku
lepete alusel piiriäärsete 
kaubandusorgan i sats i oon i de 
või -firmade vahendusel.

81. PRAHT (freight) - tasu- 
vorm mereveolepingu järgi 
wõi merelastiveolepingu 
liik, mis näeb ette laeva 
või selle osa rentimise 
teatavaks tähtajaks.
82. PROTEKTSIONISM
(protect i on i sm) - väii skau- 
banduses kasutatav kõrgete 
tollimaksude kehtestamise 
süsteem eesmärgiga kaitsta 
rahvuslikku majandust vä
li skonkurenti de eest; seis-

(pricing policy), политику 
благоприятствования 
(promot ion■pol icy).
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
(nominal value) - стои
мость, указанная на ценных 
бумагах, бумажных деньгах. 
монетах.
АУКЦИОН (auction) - специ
ально организованный, пери
одически действующий в оп
ределенном месте рынок, на 
котором путем публичных 
торгов в заранее обуслов
ленное время производится 
продажа товаров, переходя
щих в собственность покупа
теля, предложившего наибо
лее высокую цену.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (direct 
investment) - вложение ка
питала фирмой в произ
водство какой-либо продук
ции в другой стране.

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
(border trade) - вид между
народного товарообмена, 
осуществляемого торговыми 
организациями и фирмами 
приграничных районов сопре
дельных государств на осно
ве соглашений о торговле и 
платежах, ежегодных прото
колов и др. документов.
ФРАХТ (freight) - одна из 
форм оплаты морской пере
возки грузов, пассажиров 
либо использования судов на 
протяжении определенного 
времени.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ (protec
tionism) - направление 
внешнеторговой политики с 
целью защиты отраслей наци
ональной экономики от 
иностранных конкурентов, 
заключающееся в использова-
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neb kaupade sisseveo osa
lises või täielikus 
pi iramises.
83. PÕHIKIRI (rules, regu
lations) - juriidilise isi
ku eesmärke, ülesandeid, 
tegevuse valdkondi, vara 
haldamist ning juhtimist 
j ms. küs i mus i sätestav
reeglite kogu.

84. RAHVUSLIK VALUUTA
(native currency, national 
currency) - riigi raha
ühik, mida kasutatakse vä
lismajandustegevuses ja 
rahvusvahelises arvlemises 
teiste riikidega.

85. RAHVUSVAHELINE ARBIT- 
RAAZ (i nternat i onal
arbitration) - rahvusvahe
line vahekohus riikidevahe
liste vaidluste lahendami
seks.

86. RAHVUSVAHELINE KAUBAN
DUS (world trade, inter
nat i onal trade; wor1d 
commerce) - rahvusvahelis
te kaubandus-rahal iste su
hete sfäär, mis kujutab 
endast kõigi maailma rii- 
k i de väii skaubandusli ke 
suhete kogumit. Rahvusva
helise kaubanduse kogumaht 
võrdub riikide eksport- ja 
importtoodangu summaga, 
selle rahalist väärtust 
väi j endatakse tavali se11 
USA dollarites.

нии различных форм прямых и 
косвенных ограничений им
порта.
УСТАВ (rules, regulations)
- свод правил, регулирующих 
все основные стороны дея
тельности организаций, уч
реждений, их взаимоотноше
ния с другими организациями 
и гражданами, их права и 
обязанности в определенной , 
сфере государственного уп
равления или хозяйственной 
деятельности и т. д.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА (native 
currency, national
currency) - денежная едини
ца данной страны, использу
емая во внешнеэкономических 
связях и международных 
расчетах с другими страна
ми.
АРБИТРАЖ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
(international arbitration)
- третейский суд для разре
шения международных споров. 
Третейское разбирательство 
А. М предпринимает с целью 
мирного урегулирования спо
ров и разногласий между 
государствами с применением 
судебной процедуры.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
(world trade, international 
trade; world commerce) - 
сфера международных товар
но-денежных отношений, 
представляющих собой сово
купность внешней торговли 
всех стран мира. Объем меж
дународной торговли равен 
сумме экспортно-импортной 
продукции государств, ее 
денежная стоимость выража
ется обычно в долларах США.
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87. RAHVUSVAHELINE KAUPADE 
OSTU-MÖÜGI VIINI KON
VENTSIOON (Vienne con
vention about pacts of in
ternational trade sale and 
purchase agreements)
1980. aastal sõlmitud ja
1. jaanuaril 1988.a. jõustu
nud . rahvusvaheline majan- 
duskokkulepe. Osaleb üle 20 
riigi. Konventsiooni
eesmärgiks on unifitseeri- 
da liikmesriikide seadus
andlust kaupade ostu-müügi 
küsimustes. Kokkulepe si
saldab 101 artiklit, mis 
jagunevad nelja ossa: 1. üld
sätted- 2.lepingute sõlmi
mine 3. kaupade ost-müük
4. lõppsätted.

88. RAHVUSVAHELINE MAJANDUS
INTEGRATSIOON (integra- 
tional economic) - riikide 
majandussuhtlemise vorm 
suureneva tööjaotuse olu
korras; väljendub majanduse 
struktuuri vastastikkuses 
kohandamises, koostoimivate 
majandusüksuste moodustami
ses ja majanduspoliitika 
ühtlustamises.

89. RAHVUSVAHELINE NAITUS 
(International Fair) - rah
vusvahelise turu spetsii
filine vorm, mille korral
damise eesmärgiks on välis
kaubandustel-! ingute sõlmimi
se lihtsustamine. Kujutab 
endast regulaarselt tegu
tsevat turgu koos kaubanäi- 
diste demonstreerimisega, 
kus teostatakse 1äb i rääk i- 
misi ja sõlmitakse lepin
guid.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (Vienne convention 
about pacts of internatio
nal trade sale and purchase 
agreements) - международное 
экономическое соглашение. 
Обеспечивает широкую унифи
кацию национальных законо
дательств, применяющихся к 
отношениям по договору куп
ли-продажи, когда коммер
ческие предприятия сторон 
договора находятся в разных 
государствах. Принята в 
1980г., вступила в силу с 
1января 1988г. На 1 июня 
1990г. действует в 20 госу
дарствах. Конвенция, вклю
чающая 101 статью, состоит 
из 4 частей: 1)сфера приме
нил и общие положения;
2)заключение договора;
3)купля-продажа товаров;
4)заключительные положения.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ (integrational 
economic) - одна из форм 
интернационализации хо
зяйственной жизни, предпо
лагающая сближение и взаи- 
моприспособление отдельных 
национальных хозяйств. 
Обеспечивается концентраци
ей и переплетением капита
лов, проведением согласо
ванной экономической поли
тики.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА
(International Fair) - спе
цифическая форма междуна
родного рынка, цель которой
- облегчить подготовку 
внешнеторговых сделок. Она 
является важным инструмен
том маркетинговой, торго
во-рекламной и технико-эко
номической деятельности. 
Международная ярмарка - это 
регулярно открытый рынок с 
демонстрацией образцов, на 
котором потенциальные про
давцы и покупатели проводят 
деловые переговоры, уточня-
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90. RAHVUSVAHELINE VALUUTA
FOND (Inte rnat i onal Mo- 
netary Fund) - rahvusvahe
line finantsorganisatsioon, 
mille eesmärgiks on rahvus
vahelise kaubanduse ja va- 
luuta-alase koostöö arenda
mine. IMF kehtestab norme 
valuutakursside reguleeri
miseks ja kontrollib nende 
täitmist, kehtestab va- 
1uutapiiranguid, tegeleb 
oma liikmemaade krediteeri
misega. IMF asutati 
1944-ndal aastal, tegevust 
alustas märtsist 1947. 
1989. aastaks oli organi
satsiooniga liitunud 152 
ri iki.
91. RAHVUSVAHELISED MAJAN
DUSSUHTED (i nternat i onal 
economic relation) - maa
ilma riikide majandussu
hete süsteem. Rahvusvahe
liste majandussuhete pea
misteks vormideks on rah
vusvaheline kaubandus, töö
jõu migratsioon, kapitali 
väljavedu ja rahvusvaheline 
krediteerimine, rahvusvahe
lised arveldussuhted, tea
dus- tehniline koostöö.

92. REKLAAM (advert i s i ng, 
commercial) - kuulutused ja 
teated massikommuni
katsioonivahendites, jm. 
vahendid, mille eesmärgiks 
on midagi laiemalt tutvus
tada, tarbijaid meelitada; 
andmete levitamine kellegi 
või millegi kohta popu
laarsuse või nõudluse 
tõstmise eesmärgil.

: ^  ... 
ют коммерческие позиции и 
подписывают контракты.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(International Monetary 
Fund) - международная ва- 
лютно-финансовая организа
ция, созданная для со
действия развитию междуна
родной торговли и валютного 
сотрудничества путем уста
новления норм регулирования 
валютных курсов и контроля 
за их соблюдением, Мно
госторонней системы плате
жей и устранения валютных 
ограничений. МВФ был создан 
в июле 1944 г., приступил к 
деятельности с марта 1947г. 
В 1989г. в МВФ входило 152 
страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ!!; 
ОТНОШЕНИЯ (i nternat i onal 
economic relations) 
система хозяйственных свя
зей между национальными 
экономиками различных
стран, основанная на между
народном разделении труда. 
Важнейшими формами междуна
родных экономических отно
шений являются: международ
ная торговля, миграция ра
бочей силы, вывоз капитала 
и международное кредитова
ние, международные валютные 
(расчетные) отношения, меж
дународное научно-техни
ческое и производственное 
сотрудничество.
РЕКЛАМА (advertising,
commercial) - коммерческая 
информация, которая за счет 
заказчика, но без его не
посредственного участия по 
различным каналам средств 
массовой информации дово
дится до потребителя с 
целью формирования спроса 
на рекламируемые товары и 
услуги.
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93. REVALVATSIOON (revalu
ation) - kespanga poolt 
antud riigi rahaühiku kursi 
tõstmine teiste valuutade 
või kulla suhtes.

.94. SEGAUHING (mixed com
pany) - ettevõte, mille 
põhikirjafond moodustub 
erinevate riikide inves
teerijate kapitalist.

95. SPOT (spot) - "hetke-te
hing", kuulub täitmisele 
tehingu sõlmimisele järgne
va kahe päeva jooksul.

96. STRATEEGILINE ÄRIÖKSUS 
(strategic business unit) - 
ettevõte tegevusüksus, 
millel on oma otstarve ja 
eesmärgid ning mille plaa- 
nimine võib toimuda sõltu
matult teistest valdkonda
dest. Strateegiline üksus 
võib hõlmata nii toodete 
ruppi "kui ka üksikut 
oodet või marki.

97. SÜNDIKAAT (syndicate) - 
ettevõtete ühendus, mis on 
vahendajaks ühinenud jurii
diliselt ja majanduslikult 
iseseisvate ettevõtete kau
pade müümisel.

98. TEH ING (deal, bus i ness 
transaction, bargain) - ko
danike ja organisatsioonide

РЕВАЛЬВАЦИЯ (revaluation) - 
увеличение золотого содер
жания денежной единицы или 
повышение ее курса по отно
шению к валютам других 
стран, осуществляемое госу
дарством в официальном по
рядке.
СМЕШАННОЕ ОБЩЕСТВО (mixed 
company) - форма организа
ции предприятия. объединяю
щая капиталы партнеров из 
двух или более стран. 
Основная цель смешанных об
ществ - увеличить объем 
экспорта товаров и услуг, 
повысить эффективность 
экспортно-импортных опера
ций.
СПОТ (spot) "мгновенная 
сделка", подлежит исполне
нию в течение двух последу
ющих дней после заключения 
сделки.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА (strategic business 
unit) - сфера деятельности 
предприятия, которая имеет свое назначение и пели, 
планирование которой может 
происходить независимо от 
других сфер. Стратегическая 
единица может охватывать 
как группу продукции, так и 
единичную продукцию или 
знак.
СИНДИКАТ (svnd1ca t e) -объ
единение предприятий, кото
рое берет на себя осущест
вление всей коммерческой 
деятельности при сохранении 
производственной и юриди
ческой самостоятельности 
входящих в него пре'дприя тий.
СДЕЛКА (deal. business
transaction, bargain) 
действие, направленное на



feo<1. mis on suunatud t-si 
vi i lõigust^ või - kohustuste 
tek 1tanii s*?le, iriuuliiuselt- 
või lõpetamisele, s. h. vä- 
1i smajandustegevusesfäär is. 
Tehingud võivad olla ühe
poolsed ja kahe- või mitme
poolsed (lepingud).

99. TOLL (custom) - riiklik 
asutus, mis kontrollib üle 
riigipiiri toimetavate 
kaupade ja muu vara sisse- 
ja väljaveoks kehtestatud 
korra järgmist, kaasa arva
tud reisijate pagas, posti
saadetised ja transiitveo- 
sed.
100. TOLLIDEKLARATSIOON 
(custom declaration) - kau
ba- või pagasiandmeid si
saldav kirjalik dokument, 
mille veose valdaja esitab 
riigipiiri ületamisel 
tolliasutusele.

101.T0LLILL0IV (custom 
duty) - riiklikult kehtestatud rahaline makse, mida 
tasutakse tolliorganitele 
kaupade või muu vara üle 
riirgipiiri sissê - ja 
väljaveol.

102. TOLLITARIIF (custom 
duty, custom tariff) - 
kaupade või rnuu vara üle 
riigipiiri sisse- ja välja
veol kehtestatud tolli lõivu 
määrade süstemat i seeri tud 
koond n i me к i r i.

установление, изменение или 
прекращение правоотношений 
юридических и физических 
лиц, в том числе по хо
зяйственным вопросам и в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности. Сделки могут 
быть односторонними и двух 
или многосторонними (дого
воры) .
ТАМОЖНЯ (custom) -госу
дарственное учреждение, 
контролирующее ввоз и вывоз 
всех товаров, пропускаемых 
через границу страны, вклю
чая багаж, почтовые отправ
ления и все грузы, в том 
числе транзитные.

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(custom declaration) - до
кумент, предусмотренный за
конодательством, представ
ляющий собой заявление вла
дельца перемещаемого через 
границу груза, предъявляе
мого таможне, контролирую
щей соблюдение установлен
ных правил ввоза и вывоза 
через государственную гра
ницу.
ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА (custom 
duty) - денежный сбор 
(налог), взимаемый государ
ством через сеть таможенных 
учреждений с товаров, иму
щества и ценностей при пе
ресечении ими границы стра
ны.

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ (custom 
duty, custom tariff) 
систематизированный свод 
ставок таможенных пошлин, 
которыми облагаются ввози
мые на таможенную террито
рию и вывозимые за пределы 
этой территории товары и 
иные предметы.



103. TRAHV (leppetrahv, 
viivis) (penalty) - seadu
se või lepinguga kindlaks 
määratud rahasumma, mille 
võlgnik on kohustatud ta
suma kreeditorile kohustise 
mittetäitmise või mitte
nõuetekohase täitmise, 
eriti täitmisega viivita
mise korral.
104. TRANSAKTSIOON 
(transaction) - kahepoolne 
vahetustegevus. Eeldab vä
hemalt kahe vahetusobjekti 
olemasolu ning kokkulepet 
vahetuse tingimute, aja ja 
koha osas.
105. TSARTER (charter-party)
- vedaja ja saatja vahel 
sõlmitud erikokkulepe kas 
terve laeva, selle osa 
või teatud laevaruumi 
vedajale lasti vedamiseks 
andmise kohta.

106. VABAMAJANDUSTSOON (free 
economic area) - piirkond, 
mille . territooriumil on 
kehtestatud eriti soodsad 
tingimused majanduste
gevuseks kohalike ja välis
maistel ettevõtjatele.

107. VALUUTA (currency) -
1)rahaühik ja sellel raja
nev riigi rahasüsteem;
2)välisriikide rahamärgid 
ning krediidi- ja makse
dokumendid väljendatuna 
väi i sr i i к i de ja rahvusvahe - 
1 istes arveldustes kasu
tava is rahaühikuis.

ШТРАФ (неустойка, пеня) 
(penalty) - определенная 
законом или договором де
нежная сумма, которую долж
ник обязан уплатить креди
тору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполне
ния обязательства, в част
ности, в случае просрочки 
исполнения.
ТРАНСАКЦИЯ (transaction) 
двусторонний обмен, который 
предполагает два объекта 
обмена и договор об услови
ях, месте и времени обмена.

ЧАРТЕР (charter-party) 
договор фрахтования, заклю
чаемый между фрахтовщиком и 
фрахтователем. Может заклю
чаться на рейс, на несколь
ко последовательных рейсов, 
на определенное время 
(time-chapter).
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗО
НА (free .economic area) - 
ограниченные территории 
государств (въезд через 
пропускные, а провоз това
ров - через таможенные 
пункты), в которых действу
ют особо льготные экономи
ческие условия для иност
ранных и национальных 
предпринимателей.
ВАЛЮТА (currency) - денеж
ная единица, используемая 
для измерения стоимости то
варов. 1. денежная единица 
страны и ее тип (золотая, 
серебряная, бумажная);
2. денежные знаки иностран
ных государств, а также 
кредитные и платежные доку
менты, выраженные в иност
ранных денежных единицах и 
применяемые в международных 
расчетах.



108. VALUUTA ISETASUVUS 
(currency self-repayment) - 
ettevõtte na j arid us tege
vuse vorm, mis näeb ette 
oma valuutakulutuste kat
mise välisturul realisee
ritud toodangult laekunud 
tuludest.

109. VALUUTAKLAUSEL 
(currency provision;
currency clause) - lepingu 
(kontraht i) osapoolte
kokkulepe tasuda kauba 
(tööde, teenuste) eest le
pingus ettenähtud valuutas 
ja kindlaksmääratud kursi 
järgi.

110. VALUUTAKURSS (rate of 
e xchange) - riigi rahaüh i- 
ku hind väljendatuna mõne 
teise riigi valuutas. Va
luutakurss saab olla; 1. va
balt või reguleeritult ujuv 
ja' 2. fikseeritud. Kui on 
tegemist fikseeritud va
luutakursiga, siis on va
luutakursi määramise alu
seks rahaühiku väärisme
tall isisaldus (USA dollar 
Bretton Woodsi süsteemis) 
või fikseeritud kurss (näi
teks USA dollari suhtes). 
Vabalt ujuva valuutakursi 
korral määrab kursi nõudmi- 
se-pakkumise vahekord va
luutaturul. Reguleeritult 
ujuva valuuta korral määrab 
kursi nõudmine-pakkumine 
valuutaturul ja keskpanga 
rahapoli it.ika.
111. VALUUTA PIIRANGUD
(currency restrictions) 
õiguslike, majandusi ike ia 
organisatsiooniliste vahen
dite süsteem, mis reglamen- 
teerib välismajandusope-

ВАЛЮТНАЯ САМООКУПАЕМОСТЬ 
(currency self-repaymentj - 
один из основных хозрасчет
ных принципов внешнеэконо
мической деятельности 
предприятий и организаций, 
предусматривающий возмеще
ние их расходов в валюте за 
счет собственных -в&зпотяых 
доходов.
ВАЛЮТНЫЕ ОГОВОРКИ (currency 
provision; currency clause)
- одно из условий, которые 
согласовываются во внешне
торговых контрактах. Валют
ные оговорки защищают сто
роны от валютных рисков (в 
результате неблагоприятного 
изменения валютного курса 
или падения покупательской 
способности отдельных ва
лют).
ВАЛЮТНЫЙ КУРС (rate of 
exchange) - цена денежной 
единицы одной страны (нац. 
валюты), выраженная в де
нежной единице другой стра
ны. Основой валютного курса 
является количество ценного 
металла (золотое содержа
ние) в денежной единице, 
т. е. валютный паритет, 
курсовая политика госу
дарств и соотношение спроса 
и предложения валюты на 
фондовых биржах.

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
(currency restrictions) 
система экономических, пра
вовых и организационных 
мер, регламентирующих опе
рации с национальной и



ratsioone rahvusliku- ja 
välisvaluutaga. Sisaldavad 
ettekirjutusi maksude osas, 
p ilranguld vaiuuta
toimetamiseks ühest rii
gist teise, samuti keeldu
sid välisvaluuta vabaks 
müümiseks ja ostmiseks.
112.VÄLISINVESTEERING 
(foreign investement) 
igat liiki vaia ja varali
sed õigused, sealhulgas 
i nt el 1ektuaalne omand,
mille välisinvesteerija on 
paigutanud ettevõtesse.

113. VÄLISKAPITALIGA 
ETTEVÕTE (enterprise with 
foreign participation) 
ettevõte, mille vara osa
liselt või täielikult kuu
lub ühele või mitmele vä-
1 isinvesteeri jale.

114. VÄLISKAUBANDUSLEPING 
(foreign trade agreement, 
contract) - kahe- või 
mitmepoolne tsiviilõiguste 
ja -kohustuste tekitamise
le, muutmisele või lõpeta
misele suunatud kokkulepe, 
mille sisuks on kaupade ( 
tööde, teenuste) eksport- 
ja importoperatsioonid.

115. VÄLISPARTNER (fore i gn 
counteragent) - väliskau- 
banduslepingu subjektiks 
olev välisriik, tema ju
riidiline või üksikisik, 
või rahvusvaheline orga
nisatsioon.
116. VÄLISVALUUTA KOTEERING 
(quotation of currency) - 
riigi keskpanga poolt an
tud riigis kasutatav va-

иностранной валютой, золо 
том и т. п. Валютные ограни
чения включают меры по це
левому регулированию плате
жей и переводов за границу 
или полное запрещение куп
ли-продажи иностранной ва
люты.
ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
(foreign investment) - раз
личного рода имущество и 
имущественные права, в том 
числе интеллектуальная 
собственность, которые 
иностранный инвестор вложил 
в предприятия.
ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМ 
КАПИТАЛОМ (enterprise with 
foreign participation) - 
предприятие, имущество ко
торого частично или полно
стью принадлежит одному 
или нескольким иностранным 
инвесторам.
ДОГОВОР ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
(foreign trade agreement, 
contract) - соглашение, в 
котором одной из сторон 
(контрагентов) является 
иностранное юридическое или 
физическое лицо и по- 
редством которого устанав
ливаются определенные права 
и обязанности в области 
экспортно-импортных опера
ций по обмену товарами, 
услугами, лицензиями, тех
нологиями и т. д.
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ 
(foreign counteragent) 
иностранное государство, 
физическое лицо, фирма или 
организация. являющаяся 
противоположной стороной в 
коммерческой сделке.
КОТИРОВКА ИНОСТРАННОЙ ВАЖУ 
ТЫ (quotation of currency)
- установление курсов, про
порции обмена иностранной
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luuta vahetuskursi mää
ratlemine teiste riikide 
valuutade suhtes.

117. ÜHISETTEVÕTLUS (joint 
venturing) - välisturule 
mineku vorm, mis seisneb 
kahe või enama riigi in
vesteerijate poolt ühisel 
kapitalil ja juhtimisel põ- 
inevate ettevõtete asuta
mises mitmesugustes majan
dustegevuse valdkondades.

118. ÖHISETTEVÕTLUSE TSOON 
(zone of joint (со-) 
enterprise) - teatud osa 
rahvusiikriikiikust terri
tooriumist, kus vastavalt 
kehtivale seaduandlusele 
arendatakse ühisettevõtlust 
mi t mesugustes vormi des 
(näiteks vaba majandus- 
tsoon).

валюты на валюту данной 
страны с учетом существую
щих экономических условий, 
действующих законодательных 
норм и сложившейся практи
ки.
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВО (joint venturing)
- широкий диапазон форм 
производственно-хозяйствен
ной деятельности партнеров 
двух или нескольких стран, 
содержанием которой являет
ся кооперация в сферах 
производства и обращения,в 
научно-технической,инвести
ционной и сервисной об
ластях.
ЗОНА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА (zone of joint 
(со-) enterprise) - район 
(часть) национально-госу
дарственной территории, на 
которой осуществляется сов
местное предпринимательство 
в различных формах, сог
ласно принятому законода
тельству. В зонах совмест
ного предпринимательства 
вводятся особые, льготные 
таможенный, арендный, нало
говый, валютный, визовый и 
трудовой режимы, которые 
создают привлекательные 
условия для инвестирования 
иностранного капитала.

/
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Д О Г О В О Р  

Виды договоров

L E P I N G  C O N T R A C T

Lepingute liigid Types of contracts

договор займа 

договор комиссии 

договор купли- 

продажи

договор на выпол
нение проектно
изыскательских 
работ
договор на компен
сационных условиах

договор на оказание
технического
содействия

договор на продажу 
лицензий ’’ноу-хау”

договор перевозки

договор подряда 

договор поручения 

договор поставки

laenuleping 

komisjoni leping

ostu-müügi leping

projekteerimis- ja 
uurimistöö leping

kompensatsi ooni- 
leping

tehnilise kaasabi 
osutamise leping

"know-how" ostu- 
müügi leping

veoleping

tööettevõtuleping 

käsundusleping 

hankeleping

a contract of loan

a contract of com
mission

a contract of sale; 
sales contract

a contract for 
carrying out design 
and survey work(s)

a production 
sharing contract

a contract for 
rendering techni
cal assistance

a contract for the 
sale of know-how

a contract of 
carriage

contractor's 
agreement, 
agency contract

a contract for the 
supplу
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договор хранения

конвенция

двусторонний
договор

действительный
договор

недействительный
договор

договор с заранее
установленной
ценой

долгосрочный
договор

настоящий договор

по настоящей 
договору

основной договор

срочный договор

Заключение
договора

konventsioon 

kahepoolne leping

kehtiv leping

kehtetu leping

eelnevalt kindlaks
määratud hinnaga 
leping

pikaajaline leping

käesolev leping

käesoleva lepingu 
alusel (kohaselt)

põhi leping

tähtajaline leping

Lepingu
sõlmimine

hoiüleping a contract of safe
keeping

convention

a bilateral 
contract

a valid contract

a void contract

a flat fee 
contract

a long-term 
contract; a 
period contract 
(the) present 
contract
under the present 
contract

a prime contract

a fixed-term 
contract

Conclusion of 
contract
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заключать дого
вор

права и обязанности 
сторон по договору

передавать права и 
обязанности 
третьей стороне

принимать на себя 
обязанности по 
договору

переговоры по 
договору

подписание
договора

получение
договора

проект договора

приложение 
(к договору)

срок действия 
договора

lepingut, sõlmima

lepingust tulenevad 
poolte õigused ja 
kohustused

õigusi ja kohustusi 
üle andne kolmandale 
isikule

võtma endale lepin
gust tulenevad 
kohustused

lepinguga seotud 
läbirääkimised

lepingu alla
kirjutamine

lepingu
saamine

lepingu projekt 

(lepingu)lisa

lepingu kehtivuse 
tähtaeg

to make a contract; 
conclude a cont
ract; enter into a 
contract
rights and obliga
tions of the 
parties under 
contract
to transfer one's 
rights and obliga
tions to a third 
person
to assume obliga
tions (responsibi
lities) under 
contract 
negotiations un
der contract; 
talks under 
contract 
signing 
a contract

a receipt of 
a contract

a draft contract

appendix (to a 
contract)

a term of contract
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сторона договора

условия договора

формулировка
договора

цена договора

части договора

неотьемлимая часть 
договора

язык договора 

документ

комплект документов

составлять документ

должник

заемщик

статья договора

lepingu pool

lepingu tingimused

lepingu redakt
sioon

lepingu hind 

lepingu osad

lepingu lahutamatu
osa

lepingu keel

dokument

dokument i'de 
komplekt

dokumenti koostama

võlgnik

laenaja

lepingu paragrahv a contract clause; 
an article of a 
contract
a contract, party; 
a party of cont
ract
conditions (pro
visions) of a 
contract 
a wording of a 
contract

price of contract

contract parts, 
parts of contract 
an integral part 
of a contract

a contract 
language, a 
language of a 
contract

a document

a set of documents

to draw up a 
document

a debtor

a borrower



заимодавец

кредитор

предложение

принятие предло
жения

покупатель

продввеп

лицо

неустойка

выполнять договор

обсуждать договор

подписывать
договор

Выполнение
договора

надлежащее выпол
нение договора

laenuandja,
laenutaja

kreeditor

ettepanek, ofert.

ettepaneku vastu- 
võtmine

ostja

müüja

isik

leppetrahv

lepingut täitma

lepingut arutama

lepingut alla 
kirjutama

Lepingu
täitmine

lepingu nõuete
kohane täitmine

a lender

a creditor

an offer

acceptance of an 
offer, to accept 
an offer 
a buyer

a seller

person

damages

to execute a
contract
to negotiate a
contract
to sign a
contract

Fulfilment of 
contract

a proper perfor
mance of a cont- 
tract
during the perfor-Bo время выполнения lepingu täitmise
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время вступления 
договора в рилу

точное и своевре
менное выполнение 
договора

условия и оговорки 
договора

дополнение к до
говору

договора

изменения в 
договоре

поправки к договору 

нарушение договора

расторжение дого
вора

аннулировать
договор

нарушать договор 

расторгать договор

lepingu jõustumise 
(tähtaeg)

lepingu täpne ja 
tähtaegne täitmine

lepingu tingimused 
ja klauslid

lepingu täiendus

lepingu muudatused

lepingu parandused 

lepingu rikkumine

lepingu lõpetamine 

lepingut tühistama

lepingut rikkuma 

lepingut lõpetama

ajal mance of а 
contract
effective date of 
a contract

faithful and due 
performance of 
a contract

terms (provisions) 
and reservations 
of a contract 
supplement to a 
contract; addendum 
to a contract

alterations to a 
contract

amendments to a 
contract
an infringement of 
contract; a breach 
of a contract

cancellation of a 
contract

to cancel a 
contract

to infringe a 
contract 
to terminate a 
contract
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Рыночная экономика Turumajandus Market economy

рынок

внешний рынок 

внутренний рынок

конъюнктура рынка

конкурент

конкуренция

свободная конку
ренция

конкурировать

издержка

налог (и)

налоговый сбор

прибыль

расход

стоимость

turg

välisturg

siseturg

turu konjunktuur 

konkurent 

konkurents 

vaba konkurents

konkureerima 

kulu 

maksf ud) 

tulumaks 

kasum

kulu, väljaminek 

maksumus,väärtus

market

external market,
foreign market 
domestic market; 
home market*, 
internal market 
market condition

competitor

competition

free competition

compete 

cost 

tax( es) 

income-tax 

profit

cost,expenses, 
expenditure 
cost, value
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банк

вексель

выплата по 
договорам

извещение
уведомление

платеж

гарантия платежа 

платеж по клирингу 

условия платежа 

платежное поручение 

формы расчетов 

подпись 

срок 

сумма

счет (фактура) 

чек

экземпляр .копия 
(оригинала)

pank

veksel

lepingujärgne
väljamaks

teade, teatis, 
teatami ne

makse, maksmine

maksegarantii

maksmine kiiiringu 
alusel
maksetingimused

maksekorraldus

arvelduste vormid

allkiri

tähtaeg

summa

arve

tsekk

eksemplar, koopia, 
ärakiri

bank

a bill,bill of 
exchange, draft, 
promissory note 
a contract 
payment

an advice, notice, 
notification

payment

security for 
payment
clearing payment 

terms of payment 

payment order 

methods of payment 

signature 

term, time 

amount(-s), sum 

invoice 

cheque; bill

a copy
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Валюта Valuuta Currency

деньги 

евровалюта 

валютный рынок 

валютные операции

курс валюты 

курс дня валюты

колебание курса 
валюты

официальный курс

обмен валюты

цена валюты

валютные условия 
договора

валюта договора

валюта кредита

raha

eurovaluuta 

valuutaturg 

vaiuutaoperatsi oon i d

valuuta kurss 

valuuta päevakurss

valuuta kursi 
kõikumine

ametlik kurss

money

Euro-currency(ECU)

currency market

exchange trans
actions, exchange 
business
an exchange rate

daily quotation, 
exchange of day, 
current rate 
exchange rate 
fluctuation s)

official quotation

valuuta vahetus

valuuta hind

lepingu tingimused 
valuuta osas

lepingu valuuta

krediidi valuuta

exchange

currency price

currency condi- 
t i ons(prov i s i ons) 
of contract 
currency of cont
ract
currency of credit



валюта платежа

клиринговая
валюта

единая валюта 

расчетная валюта 

твердая валюта

фонд

переводить валюту

Страхование

авария,
нечастный случай 

груз

имущество

компенсация

обязательство,
обязанности

пеня

makseväi uuta

kliiringu
valuuta

ühtne valuuta

maksevaiuuta

konverteeritav
valuuta

fond

valuutat üle kandma

Kindlustus

avarii

veos,laadung,last 

vara

kompensats i oon 

kohustus,kohust i s

vi ivis

currency of pay
ment
agreement.
currency

common currency

accounting curren 
cy
hard currency, 
sound currency

a fund

to convert 
currency

Insurance

accident

cargo

property

compensation

obligation,
liability

fine
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риск risk r isk

страхователь

страховщик
;

договор страхования

свидетельство о 
страховании, 
страховой документ

страховая гарантия 

страховая сумма 

страховое возмещение

страховое обяза
тельство

условия страхования

убыток,
ущерб

страховать

форс-мажорные

k i nd 1 ustuse v6t j a, 
kindlustaja

кind1ustuseandjа

kindlustusleping

кind1ustustunnistus, 
kindlustusdokument

kindlustusgaranti i

kindlustussumma

kindlustushüvis

kindlustuskohustus

kindlustamistingi-
mused
kahju

kindlustama 

vääramatu jou

insurant, the 
insured

insurer

insurance contract

certificate of in
surance, insurance 
document,insurance 
policy
insurance guaran
tee
insurance sum

insurance compensa
tion, insurance 
indemnity
insurance liabili
ty

terms of insurance 

damage, loss

to insure 

force-majeure
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обстоятельства asjaolud circumstances

Суд и арбитраж

арбитраж

заседание арби
тража

решение арбитража

передавать дело 
на рассмотрение 
в арбитраж

арбитражный орган

закон

законность

законодательство

валютное законо
дательство

жалоба

заявление

Kohus ja arbitraaz

arbi traaz 

arbitrage!istung
s

arbi traaziotsus

andma asja arbi traa- 
ži läbivaatamiseks

arbitraaži organ 

seadus

seaduslikkus

seadusandlus

valuutaseadus-
andlus

kaebus

avaldus

Court and arbi- 
tration

arbitration

a sitting of 
arbitration

decision of arbi
tration, arbitral 
award
refer the setter 
to arbitration

arbitration body 

law

legality,legitima; 
cy.rule of law, 
lawfulness 
legislation

currency legis
lation

a complaint

an application
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иск

истец

ответчик

кассация

обжалование

претензия,
рекламация

дело

разбирательство

решение

санкция

спор

сторона

суд

судопроизводство 

производство (дел)

hagi(hagemine) 

hageja

kostja

kassatsioon

edasikaebamine

pretensi oon,nõue, 
reki amats ioon

asi.vaidlusasi

arutamine

otsus

sanktsioon

vaidlus

pool

kohus

kohtupidamine,
kohtumenetlus

protsess
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an action,claim, 
lawsuit
a claimant,plain
tiff, demandant, 
complainant, 
libelant
respondent,defen
dant
cassation

\

an appeal 

a claim

a case,action, 
matter,plea,pro
ceeding, clause 
proceeding at law, 
action at law; 
examination 
a decision,award, 
judgement 
a sanction

a dispute,diffe
rence, contest 
a party

court,court of 
justice 
proceeding(s), 
procedure

proceedings,

/



судья kohtunik
procedure 
a judge

A

представительство

представитель

представляемый

доверенность

полномочие

доверитель

поверенный

норма

обязательство

право

акт

вина

гарант

гарантия

условия

esindus

esindaja

esindatav

volikiri

vol i tus

voli tajа

volinik

norm

kohustis

oigus

akt

süü 

garant 

garanti i 

tingimus

representation,
mission
a representative

,a principal

power of attorney, 
warrant
authori ty,power, 
proxy
a principal

an agent;attorney; 
proxy
a rule,norm,law

an obligation

a law,right,remedy, 
equity

a report,certi
ficate

a fault

a guarant

a guarantee

a condition
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устранение дефектов

экспертиза

эксперт

экспертная комиссия

заключение экспер
тизы

штраф
суша штрафа

defektide
kõrvaldamine
ekspertiis

ekspert

ekspert i i s i komi s j on 

ekspertiisi arvamus

trahv
trahvi summ

elimination of
defects
examination

expert

commission of 
experts
opinion of a com
mission of experts, 
decision of a com
mission of experts 
fine.penalty 
amount of penalty

штрафовать trahv i ma to fine
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