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1.

Lepingu üldmõisted

Aruande vorm on rahandusministri poolt kinnitatud aruandevorm, millel tuleb esitada Aruanne.
Aruanne on Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt Statistikaametile
esitamisele kuuluv dokument, mis sisaldab Kliendi poolt Tolliagentuurile esitatud informatsiooni alusel Tolliagentuuri poolt
koostatud Kliendi Intrastat aruandlust.
Esileht on Lepingu osa, kus on ära märgitud Poolte andmed, Kliendile osutatavad teenused ja muud olulised tingimused.
Hinnakiri on Lepingu osa, kus on ära märgitud Tolliagentuuri poolt Kliendile osutatavate teenuste hinnad.
Intrastat on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubavahetuse statistika koostamiseks loodud statistiliste andmete kogumise
süsteem.
Kaup on õigusaktides sätestatud kaup või kaubad, millega seoses korraldatakse Tollivormistust või mille liikumise kohta
Euroopa Liidu liikmesriigist teise koostatakse Aruanne.
Klient (Pool või koos Tolliagentuuriga Pooled) on esilehel märgitud füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Tolliagentuuri poolt
pakutavaid teenuseid Lepingu alusel.
Kolmas isik on Lepingu kohaselt iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pooleks.
Leping on kirjalik kokkulepe, mis koosneb Esilehest, käesolevatest Lepingu tingimustest, Kliendile osutatavate Teenuste
tingimustest, Hinnakirjast ning muudest Lepingu lahutamatutest lisadest.
Maksetähtaeg on kindlaks määratud tähtpäev, hiljemalt milleks peab olema laekunud Tolliagentuuri poolt välja antud arvel
osutatud summad Tolliagentuuri arveldusarvele või kassasse.
Pooled on Tolliagentuur ja Klient, kes on sõlminud Lepingu.
Tagatis on Tolliagentuuri poolt Tollile antav tagatis, millega tagatakse Kliendi võimalikku tollivõlga.
Teenuste tingimused on Lepingu Esilehel nimetatud Kliendile osutatavate teenuste tingimused, mis on Lepingu lisaks.
Toll on Maksu- ja Tolliamet, kui ei ole määratletud, millise Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksusega on tegemist.
Tolliagentuur (Pool või koos Kliendiga Pooled) on AMV Logistics OÜ, kes osutab Kliendile Esilehel loetletud teenuseid
Lepinguga sätestatud tingimustel.
Tollideklaratsioon on Tolli poolt nõutavaid üksikasju sisaldav dokument, mis esitatakse kirjalikult või automaatse
andmetöötluse süsteemi sidevahendite kaudu kauba tollivormistuseks.
Tollieeskirjad on tollikorraldust reguleerivad Eesti Vabariigi ja Euroopa Ühenduse õigusaktid.
Tollivormistus on tolliformaalsuste teostamine, tollikontroll ja teised toimingud, mida tuleb asjaomasel isikul või Tollil
Tollieeskirjade täitmiseks teha või läbida.
Tolli järelvalve on Tolli poolt rakendatavad meetmed tollikontrolli alla kuuluva kauba või transpordivahendi liikumise ja
hoidmise arvestamiseks.
Transiit on Euroopa Ühenduse sisetransiit, Euroopa Ühenduse välistransiit ja üleminekusätetest seoses Eesti liitumisega
Euroopa Liiduga tulenevad transiidiprotseduurid.
Volitatud esindaja on Poole esindaja Lepingust tulenevate õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
2.

Lepingu üldsätted

2.1.

Lepingu objektiks on Tolliagentuuri poolt Kliendile Lepingu Esilehe lahtris “Lepingu objekt” nimetatud teenuste osutamine.

2.2. Lepingu osade ja punktide pealkirjad kannavad üksnes Lepingu käsitlemise hõlbustamise eesmärke ning ei mõjuta seega
ühegi Lepingu sätte tõlgendamist.
2.3. Lepingus, kus kontekst nõuab võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi.
Juhul, kui esinevad vastuolud Lepingu tingimuste ja Lepingu lisade vahel, lähtutakse tõlgendamisel Lepingu lisadest.
2.4. Lepingule allakirjutamisega annab Klient Tolliagentuurile kõik Lepingu Esilehel nimetatud teenuste osutamiseks ja Kliendi
esindamiseks vajalikud volitused.
3.

Tolliagentuuri kohustused

3.1. Tolliagentuuri kohustused tulenevad õigusaktidest, Lepingu tingimustest ja Lepingu osaks olevatest Teenuste
tingimustest.
3.2. Tolliagentuur on kohustatud täitma Teenuste tingimustes sätestatud kohustusi parimal võimalikul viisil, arvestades
õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning Kliendi huvisid.
3.3. Kui Teenuste tingimustes on ette nähtud teenuste osutamine Kliendilt saadavate andmete, dokumentide ja juhiste alusel,
on Tolliagentuur kohustatud teenuseid osutama ainult siis, kui Klient on täitnud omapoolsed kohustused andmete ja juhiste
esitamisel.
3.4. Tolliagentuur on kohustatud hoidma Kliendi ärisaladust, mis talle on seoses teenuste osutamisega teatavaks saanud.
Tolliagentuur ei kanna Kliendi ärisaladuse hoidmise kohustust sellises mahus, kui on vajalik Kliendile teenuste osutamiseks.
3.5. Tolliagentuur on kohustatud Kliendile Lepingu alusel arve esitamisel arvestama Kliendile osutatud teenuste hulka,
Lepingu lisaks olevat hinnakirja ning õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
3.6.

Tolliagentuur kohustub omama kehtivat tolliagentuuri tunnistust.
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3.7.

Printsipaali teenuse osutamisel Tolliagentuur kohustub omama vastavat Tagatist Tolli ees.

4.

Kliendi kohustused

4.1.

Kliendi kohustused tulenevad õigusaktidest, Lepingu tingimustest ja Lepingu osaks olevatest Teenuste tingimustest.

4.2. Klient kohustub täitma kohaselt oma Teenuste tingimustest tulenevaid kohustusi, mis muuhulgas seisneb teenuse
osutamiseks vajaliku tõepärase ja ammendava informatsiooni ja dokumentide esitamises Tolliagentuurile.
4.3. Klient kohustub tasuma Tolliagentuurile teenuse osutamise eest Tolliagentuuri poolt väljastatud arve alusel selles
märgitud summas ja tähtajaks.
4.4. Klient kohustub tasuma Tolliagentuurile Kliendi poolt süüliselt põhjustatud tollieeskirjade ja/või teiste õigusaktide
rikkumise eest riiklike organite, s.h. Tolli määratud trahvid ja ettekirjutused, mida esitatakse Tolliagentuuri nimele. Samuti
kohustub Klient tasuma Tolliagentuurile määratud trahvidelt, intressidelt ja sunnirahadelt maksukohustused (ettevõtlusega
mitteseotud kulutused).
5.

Teenuse hind ja arvelduste kord

5.1. Klient tasub Tolliagentuurile Lepingu alusel osutatud teenuse eest Hinnakirja alusel. Tolliagentuuril on õigus kehtestada
uus Hinnakiri, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt 1 kuu ette enne uue hinnakirja kehtima hakkamist. Kui Klient ei ole
uue hinnakirja saamisest 20 päeva jooksul teatanud Tolliagentuurile hinnakirjaga mittenõustumisest, loetakse uus hinnakiri
kehtestatuks. Kui Tolliagentuur osutab Kliendile Kliendi soovil lisateenuseid, mis ei ole Hinnakirjas sätestatud, siis teistsuguse
kokkuleppe puudumisel loetakse selliste lisateenuste hindade aluseks Tolliagentuuri üldhinnakiri.
5.2. Osutatud teenuste eest tasumine toimub pangaülekandega Tolliagentuuri arvelduskontole või sularahas Tolliagentuuri
kassasse arvel näidatud tähtajaks.
5.3. Makse loetakse tasutuks tähtajaliselt, kui maksmisele kuuluvad summad on laekunud Tolliagentuuri pangakontole või
makstud sularahas Tolliagentuuri kassasse hiljemalt arvel märgitud kuupäeval.
5.4. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, loetakse juhul, kui Klient tasub arve osaliselt, esimesena tasutuks trahvid, sunnirahad ja
nendelt arvestatud viivised ning muud maksud, seejärel Lepingu alusel arvestatud leppetrahvid ja viivised ning seejärel muud
tasumisele kuuluvad summad vastavalt tekkimise järjekorrale.
5.5. Kui Klient on maksekohustuse täitmisega viivitanud üle 10 (kümne) kalendripäeva, on Tolliagentuuril õigus võlanõue
loovutada kolmandale isikule, millest informeeritakse Klienti 5 (viie) kalendripäeva jooksul võlanõude loovutamisest.
6.

Poolte vastutus

6.1. Tolliagentuur kohustub Kliendile hüvitama Lepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse süülise (hooletus, raske
hooletus, tahtlus) täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Kliendile tekitatud otsese varalise kahju.
6.2. Klient kohustub Tolliagentuurile hüvitama Lepingust või õigusaktidest tulenevate kohustuste mittetäitmisega või
mittenõuetekohase täitmisega Tolliagentuurile tekitatud otsese kahju.
6.3. Lepingust tuleneva maksekohustuse täitmata jätmise korral kohustub Klient tasuma Tolliagentuurile viivist 0,06% (kuus
sajandikku protsenti) tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
7.

Vääramatu jõud

7.1. Pooled on vabastatud vastutusest Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju eest, kui
Lepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine on tingitud Pooltest sõltumatutel asjaoludel nagu üleujutus, maavärin,
tulekahju või muud loodusõnnetused, sõda või sõjalised operatsioonid, streik, riigivõimu- või valitsemisorganite aktid, mis
muudavad Lepingu täitmise võimatuks, samuti muud asjaolud, mida tavapäraselt või Poolte kokkuleppel käsitletakse vääramatu
jõuna (edaspidi “Vääramatu jõud”).
7.2. Kui Vääramatu jõud takistab Lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist, pikeneb aeg perioodi võrra, millal kohustuse
täitmine oli takistatud Vääramatu jõu tõttu.
7.3. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest
koheselt, kuid mitte hiljem kui 5 ööpäeva jooksul kirjalikult teatama sellistest asjaoludest teisele Poolele.
7.4. Vääramatu jõud ei vabasta Pooli kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud Lepingu mittetäitmisega või
mittenõuetekohase täitmisega tekitatava kahju vältimiseks või vähendamiseks.
8.

Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine

8.1. Käesolev Leping jõustub allakirjutamise hetkest ning on sõlmitud määramata tähtajaks, kui Teenuste tingimustes ei ole
teisiti sätestatud.
8.2. Lepingut võib lõpetada ühe Poole kirjaliku taotluse alusel 30 (kolmekümne) päevase etteteatamistähtajaga, välja arvatud
Laopinna üürimise ja tollilao teenuse osutamise puhul;
8.3.

Lepingut võib lõpetada ilma etteteatamise tähtajata:
Poolte kokkuleppel;
ühe Poole poolt Lepingutingimuste olulise mittetäitmise korral teise Poole algatusel.

•
•

8.4. Lepingu lõpetamisel ühe Poole algatusel kohustuvad Pooled täitma Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tulenevalt tekkinud
kohustused ka pärast Lepingu lõpetamise etteteatamistähtaja saabumist.
9.

Lepingu täiendused ja muudatused

9.1. Täiendused ja muudatused Lepingule vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla mõlema Poole poolt ning need
jõustuvad pärast allakirjutamist Poolte poolt määratud tähtajal.
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9.2. Juhul, kui muudetakse Lepingu täitmist reguleerivaid õigusakte selliselt, et Lepingu säte (sätted) satub (satuvad)
vastuollu kehtiva seadusandlusega, kohustuvad Pooled viima vastava(d) Lepingu sätte(d) kooskõlla kehtiva seadusandlusega.
10.

Muud tingimused

10.1. Leping tühistab kõik varasemad Poolte vahelised suulised ja kirjalikud kokkulepped, mis käsitlevad Lepingu esilehel
nimetatud teenuste osutamist.
10.2. Käesolevat Lepingut sõlmides kinnitavad Pooled, et nad on õigus- ja teovõimelised Lepingut sõlmima (sealhulgas
Tolliagentuur omab vastavat tegevusluba), Poolte nimel allakirjutavad isikud omavad selleks vajalikke volitusi ning et Pooled
kannavad täielikku varalist vastutust, kui eelpool sätestatu ei vasta tegelikkusele ning seetõttu Leping on kehtetu või
tunnistatakse tühiseks.
10.3. Lepingust tulenevad lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse
vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras Tallinna Linnakohtus.
10.4. Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse
Tolliagentuurile ja teine Kliendile.

Tolliagentuur:

Klient:
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