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Piiriülene e-kaubandus ja keeldude ning piirangutega kaubad 
 
 
 
1. Euroopa Liidu piire mitte ületav e-kaubandus – piiranguid, mis kaupade liikumisele kehtib 

on vähe v.a relvad, narkootikumid, retseptiravimid. Piirangute vähesus tingitud sellest, et EL 
siseturul on kaupade vaba liikumine ning tollikontrolli teostatakse üksnes piiratud 
kaubagruppidele. 

2. Kolmandast riigist saadetud kaubad – kehtivad mitmed piirangud 
1) Käibemaksu tasumine alates 22 EUR väärtuseliselt saadetiselt 
2) Tollimaksu tasumine alates 150 EUR 
3) Isik, kes tellib kolmandast riigist keeldude ja piirangute alla kuuluvaid saadetisi vastutab 
ise kõikide vajalike nõudmiste täitmise eest, nt kui kaupadele kehtivad EL teatavad 
tehnilised nõudmised 
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Seadusandlus 

 Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega on paika pandud, kuidas toimub keeldude ja 
piirangutega kaupade import. 

 Nt Ravimiseadus seab ravimite piiriülese kaugmüügi piirangud ehk ebaseaduslikust 
internetiapteegist soetatud ravimid ei pruugi tellijana jõuda ning võivad olla ohtlikud 
tarbijale. 

 Tolliseadus, selle ja erialaseaduse (nt Ravimiseadus) alusel võivad tolliametnikud saadetist 
mitte maale lubada või selle konfiskeerida/riigi omandisse määrata. 
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Kolmandate riikidega e-kaubandus ja keeldude või piirangutega kaupade 
tellimine (1) 
 Rõivad ja aksessuaarid – kaubamärgi võltsinguga ja piraattooted  
 Toidulisandid – teatud toidulisandid võivad vajada Ravimiameti luba 
 Ravimid – kaugmüügi korras ravimite ostmine on lubatud ainult nõuetele vastavatest e-

apteekidest  
 Tubakatooted – tubakatoodete kaugmüük on keelatud, 18.a või vanem isik võib saada 

kingitusena teatud piirmääradeni tubakatooteid nt 50 sigaretti või sigarillot 
 Alkohol – alkoholitooteid võib kaugüügi teel tellida, kuid nende kaupade puhul eeldatakse 

maksude tasumist. 
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Kolmandate riikidega e-kaubandus ja keeldude või piirangutega kaupade 
tellimine (2) 

 Tehnika – tooteohutus ehk CE märgistuse olemasolu tootel - CE-märgistus on tootja või 
importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuetele. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda müüa 
ei tohi. CE-märgistus seondub ainult ohutusega, sealjuures ei kajasta märk toote kvaliteeti, 
töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist. 
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CE märgistuseta toote tellimine Hiina veebikaubamajast 
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Tuntud kaubamärgiga toote ostmine Hiina veebikaubamajast 
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Nt: ebaseaduslik interneti apteek ja seaduslik 
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Tellija õigused ja kohustused (1) 

 Postisaadetistega ei tohi saata paljusid keelatud või piiratud kaupu nt narkootilised ained, 
ravimid, võltsitud või piraatesemeid 

 Kui tollikontrolli käigus leitakse posti- ja kullersaadetisest keeldude ja piirangutega kaupa, 
siis peate olema valmis vastavalt vajadusele esitama selgitusi. 

 Enne kaupade tellimist kontrollida, kas tuntud kaubamärgiga müüdava toote madal hind on 
usutav. 

 Kontrollida müüja tausta ning kauba ehtsuse või korrektsuse osas suhelda müüjaga 
(nt Hiina suurtest veebipoodidest ostetud käekott võib Eestisse saabudes osutuda võltsitud 
kaubamärgiga tooteks ning ostja ei pruugi sellest teadagi) 
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Tellija õigused ja kohustused (2) 

 Kui Omniva postisaadetiste jälgimissüsteem näitab, paki seisma jäämist, siis võtta ühendust 
Omniva klienditeenindusega selgituste saamiseks. Pakk võib seisma jääda selle kontrollimise 
tõttu tollis. 

 Tolliinfosse tel 880 0814 või tolliinfo@emta.ee võib pöörduda, kui pakk on pidama jäänud 
tolli või paki vedajal ei ole infot teostatud tollikontrollide kohta. 
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Suured tänud kuulamast! 
Küsimused? 
Andreas Sõlg 
Andreas.sõlg@emta.ee 


