
Reisija deklaratsioon 
Traveller`s declaration 

 
A Täidab reisija/To be filled in by traveller 

 
1. Isikuandmed/Personal data 

1.1 Ees- ja perekonnanimi/ 
First name and surname 

      

1.2 Isikukood/  
Social security number 

      

1.3 Isikut tõendava dokumendi number/ ID 
number 

      

1.4 Dokumendi välja andnud riik/ Issuing 
country 

      

 
2. Deklaratsiooni liik/Type of declaration 

Sisenemine/Entry                Väljumine/Exit               
 
3. Kaubad/Goods 

3.1 Kauba kirjeldus/ 
Descriptiom of the goods 

3.2 Kogus, 
kaal/ Quantity, 
weight 

3.3 Kauba 
maksumus, 
valuuta 
tähtkood/ 
Value, currency 
unit 

3.4 Dokumendi väljaandnud 
asutus, nr ja kuupäev/ Issuing 
agency, document number and date  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
4. Esitamise kuupäev ja deklarandi allkiri/Filling date and signature of declarant 

Kuupäev/ Date       
Allkiri/ Signature  

 
B Täidab tolliametnik/To be filled in by the customs 
 
 
Deklaratsiooni number/          
Declaration number 
 

NB! Lahter 3.4 täidetakse juhul, kui piirangutega seotud kauba korral on nõutav riikliku 
registri kanne või kohustuslik dokument. Box 3.4 is to be filled in, when goods are declared 
which are subject to restrictions and state registry entry or mandatory document is required. 
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