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Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“,
Sisekaitseakadeemia õppekava statuut, kõrgharidusseadus ja toetuskiri
Maksu- ja Tolliametilt (04.03.2020 nr 6.1-17/654-1).
Õppekava õpiväljundid
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis
võimaldavad töötada tollivaldkonnas tolliinspektorina.
Õppekava läbimisel õpilane:
1.Teab tolliformaalsusi ja teostab tollitoiminguid.
2.Rakendab töös valdkonnapõhiseid regulatsioone, e-MTA rakendusi jm
vajalikke infosüsteeme.
3.Kasutab tollikontrollis erivahendeid.
4.Tunneb keeldude ja piirangutega seotud kaupu.
5.Rakendab riskianalüüsi ja profileerimise põhimõtteid töös.
6.Viib läbi menetlustoiminguid.
7.Nõustab kliente tollialastes küsimustes.
8.Kontrollib isikute ja sõidukite dokumente.
Õppekava rakendamine: Õppekava on koostatud statsionaarsele töökohapõhisele õppevormile ning
sisaldab 20 EKAP mahus praktikat. Õppekava ei sisalda valikõpinguid.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppekavale võib kandideerida isik, kellel on:
1.keskharidus
2.EV kodakondsus
3.kehtiv töösuhe Maksu- ja Tolliametiga
4.väga hea eesti keele oskus (C1- tase)
5.vene keele oskus suhtlustasemel (A2- tase)
6.vastavus avaliku teenistuse seaduses esitatud nõuetele
Õppekavale õppima asumise tingimused on kirjeldatud Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimustes
ja korras.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Õpiväljundi saavutamist kontrollitakse lõpueksamil.
Õpingute läbimisel omandatav: kvalifikatsiooni ei omistata, kuna õppekava aluseks ei ole kutsestandard.
Õppekava maht (EKAP)
Õppekava koostamise alus

kutsekvalifikatsioon:
valitav kompetents:
osakutse:
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ÕPPEKAVA STRUKTUUR
I Põhiõpingud

Maht

1. Tolliinspektori töökorraldus ja tollipoliitika
5 EKAP, sh 3 EKAP praktika töökohal
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud tolliinspektori
töövaldkonnas.
Mooduli läbimisel õpilane:
1.1. Teab Maksu- ja Tolliameti struktuuri ja ülesandeid, tööalase karjääri võimalusi ning mõistab kutseala
käitumisnorme ja tolli valdkonda reguleerivaid õigusakte.
1.2. Kasutab iseseisvalt arvutit ja otsingumootoreid ning haldab failisüsteeme.
1.3. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel ning hindab enda tööalast
toimetulekut.
1.4. Mõistab tollipoliitika rahvusvahelisi regulatsioone.
1.5. Lahendab vene keeles lihtsaid tööalaseid suhtlusolukordi/kaasuseid.
1.6. Selgitab lühidalt vene keeles oma seisukohti ja otsuseid, sealhulgas erialaga seotud teemadel.
2. Ühine tollitariifistik ja tolliformaalsused
8 EKAP, sh 5,5 EKAP praktika töökohal
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja rakendab tolli pädevusse kuuluvaid õigusakte,
kasutab tolliformaalsuste täitmiseks vajalikke infosüsteeme Euroopa Liitu siseneva või väljuva reisija ning
temaga kaasas oleva kauba ja sularaha tolliformaalsuste teostamisel ja tollikontrolli läbiviimisel.
Mooduli läbimisel õpilane:
2.1.Määrab kaubakoodi ja kauba päritolu ning tolliväärtuse.
2.2.Mõistab kaubanduspoliitilisi meetmeid.
2.3.Teab tolliformaalsusi kaupade sisenemisel Euroliitu ja väljumisel Euroliidust.
2.4.Mõistab tolliprotseduure, arvutab tollimaksu, kasutades Eesti tollitariifistikku.
2.5.Kasutab oma töös tollisüsteeme ning teab asendustoiminguid nende katkestuse korral.
2.6.Loeb informatsiooni kauba tolli- ja saatedokumentidelt ja analüüsib võimalikke riske.
2.7.Vormistab reisija ja sularaha deklaratsiooni, teab TAX FREE ostu/müügi põhimõtteid ning vormistab TAX
FREE kviitungeid.
2.8.Teab tollimaksuvabastusi ja nõustab vajadusel kliente.
3. Riskianalüüs ja tollikontroll ning keeldude ja piirangutega
10 EKAP, sh 7,5 EKAP praktika töökohal
kaubad
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja rakendab kaupadele kehtestatud keeldude ja
piirangute põhimõtteid, kasutab profileerimise ja riskianalüüsi esmaseid võtteid, viib läbi tollikontrolli
erivahenditega.
Mooduli läbimisel õpilane:
3.1.Mõistab ja selgitab kliendile kaupade keeldude ja piirangute põhjuseid ning normatiivakte.
3.2.Tuvastab keeldude ja piirangutega kaubad, vormistab nõuetekohased sisse ja -väljaveoload.
3.3.Oskab valida ja kasutada olukorrale vastavat tolli kontrollivahendit.
3.4.Teab töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, nende mõju töötaja tervisele ja täidab töökeskkonna
ohutusnõudeid.
3.5.Teab ja rakendab riskianalüüsiks ja profileerimiseks esmaseid meetodeid ja vahendeid.
3.6.Märkab rikkumisele viitavaid signaale ning lähtudes olemasolevast infost viib läbi vastava astme
tollikontrolli.
3.7.Võtab kontrollitavast kaubast piisava mahu ja kvaliteediga proove ning näidiseid.
3.8.Täidab korrektselt tollikontrolli dokumentatsiooni ja teeb sissekanded infosüsteemidesse.
4. Dokumentide kontroll ja süüteomenetlus
6 EKAP, sh 4 EKAP praktika töökohal
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused kontrollida isikute ja
sõidukite dokumentide õigsust ning viia läbi menetlustoiminguid.
Mooduli läbimisel õpilane:
4.1.Kontrollib isikute ja sõidukite dokumentide õigsust ning tuvastab nende lihtsamaid võltsinguid.
4.2.Kirjeldab isiku samasuse tuvastamise lähtekohti ning hindab isiku vastavust dokumentidele ja
andmebaaside andmetele.
4.3.Koostab nõuetekohaselt riikliku järelevalve menetluse meetmete protokolle ja haldusakte.
4.4.Teab karistusõiguse üldpõhimõtteid ja eristab haldusmenetlust süüteomenetlusest.
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4.5.Teab erinevaid tollialaseid süüteokoosseise ja oskab kvalifitseerida süüteo.
4.6.Oskab rakendada asjakohast väärteomenetluse liiki ning koostada vajalikud menetlusdokumendid.
II Lõpueksam
5. Lõpueksam
1 EKAP
Mooduli eesmärk on hinnata tolliinspektori tööks vajalike kohustuslike kompetentside omandamist.
Lõpueksam on eriala lõpueksam.
Õppekava kontaktisik:
ees- ja perenimi: Hannes Udde
ametikoht: Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja-lektor
telefon: 52 66 876
e-post: hannes.udde@sisekaitse.ee
Märkused: https://www.sisekaitse.ee/sites/default/files/inlinefiles/Tolliinspektori%20%C3%B5ppekava%20moodulite%20rakenduskava.pdf
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