
Esemete loetelu, mis on kultuuriväärtuseks tunnistatud Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) 

nr 116/2009 lisa 1 alusel 

Artikliga 1 hõlmatud kultuuriväärtuste liigid 

1. Rohkem kui 100 aastat vanad arheoloogilise väärtusega esemed, mis 

pärinevad: 
 Tollikood 

— maapealsete või veealuste arheoloogiliste kaevamiste või leidude 

hulgast 
 

9705 00 00 

— arheoloogilistest asulakohtadest 
 

9706 00 00 

— arheoloogilistest kollektsioonidest 
 

2. Rohkem kui 100 aastat vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise 

elemendid, mis moodustavad mälestise olulise osa, aga on sellest eraldatud 

9705 00 00 

9706 00 00 

3. Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi teostatud 

joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil (1) 
9701 

4. Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed mis 

tahes materjalil (1) 
9701 

5. Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, mis ei kuulu 

kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud joonistused mis tahes 

materjalist ja mis tahes materjalil (1) 

6914 

9701 

6. Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate originaalid koos 

vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid (1) 
Peatükk 49 

9702 00 00 

8442 50 99 

7. Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil valmistatud 

koopiad, (1) mis ei kuulu liigi 1 alla 
9703 00 00 

8. Fotod, filmid ja nende negatiivid (1) 3704 

3705 

3706 

4911 91 80 

9. Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ning partituurid, üksikult 

või kollektsioonidena (1) 
9702 00 00 

9706 00 00 

4901 10 00 

4901 99 00 

4904 00 00 

4905 91 00 

4905 99 00 

4906 00 00 

10. Rohkem kui 100 aastat vanad raamatud, üksikult või kollektsioonidena 9705 00 00 

9706 00 00 

11. Rohkem kui 200 aastat vanad trükitud maakaardid 9706 00 00 
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12. Rohkem kui 50 aastat vanad mis tahes liiki või mis tahes vormis arhiivid 

ning nende arhivaalid 

3704 

3705 

3706 

4901 

4906 

9705 00 00 

9706 00 00 

13. a) 
Kollektsioonid (2) ja kollektsiooniobjektid zooloogia-, botaanika-, 

mineraloogia- või anatoomiakollektsioonidest; 
 

9705 00 00 

b) 
Kollektsioonid (2) ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või 

numismaatika valdkonnast 
 

9705 00 00 

14. Rohkem kui 75 aastat vanad transpordivahendid 9705 00 00 

Peatükid 86–89 

15. Mis tahes antiikesemed, mida ei sisalda liigid A.1–A.14   

a) 50–100 aastat vanad: 
 

  

mänguasjad, mängud Peatükk 95 

klaasitooted 7013 

hõbe- ja kullassepatooted 7114 

mööbel Peatükk 94 

optilised, foto- ja kinematograafiaaparaadid Peatükk 90 

muusikariistad Peatükk 92 

kellad ja nende osad Peatükk 91 

puittooted Peatükk 44 

keraamikatooted Peatükk 69 

seinavaibad 5805 00 00 

vaibad Peatükk 57 

tapeedid 4814 

relvad Peatükk 93 

b) Rohkem kui 100 aastat vanad esemed 
 

9706 00 00 

Liikidesse A.1–A.15 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev väärtus üksnes neid, mille 

väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud väärtuslävele või ületab selle. 

 

B.   Mõne määruse lisa A osas esitatud kultuuriväärtuse liigi puhul kohaldatavad väärtusläved 

(eurodes) 

 

Väärtus: 
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  mis tahes väärtus 

— 1 (arheoloogilise väärtusega esemed) 

— 2 (mälestistest eraldatud osad) 

— 9 (inkunaablid ja käsikirjad) 

— 12 (arhiivid) 
 

  
15 000 

— 5 (mosaiigid ja joonistused) 

— 6 (gravüürid) 

— 8 (fotod) 

— 11 (trükitud maakaardid) 
 

  
30 000 

— 4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed) 
 

  
50 000 

— 7 (skulptuurid) 

— 10 (raamatud) 

— 13 (kollektsioonid) 

— 14 (transpordivahendid) 

— 15 (mis tahes muud esemed) 
 

  
150 000 

— 3 (pildid) 
 

 


