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Sissejuhatus

Käesolev dokument kirjeldab süsteemi SADHES aktsiisisaatedokumentide töötlemise
mooduli (edaspidi selles dokumendis lihtsalt süsteem SADHES) talitlusreegleid.
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2

Talitlusreeglid

2.1 Üldosa
Käivitatakse: esitamisel (mitte asendustoimingu sisestamisel ja profiilide A4 ja T6
kasutamisel), lähetamise kellaaja muutmisel


V010 - Lähetamise aeg ei tohi olla minevikus



V010 - Lähetamine peab toimuma hiljemalt 7ndal päeval pärast saatelehe esitamist

Käivitatakse: asendustoimingu sisestamisel ja profiilide A4 ja T6 kasutamisel


V011 - Lähetamise aeg ei tohi olla tulevikus



V061 - Saatelehele peab olema märgitud eelneva dokumendi viide, kui vähemalt ühe
kauba juures puudub viide eelnevale dokumendile

Käivitatakse: esitamisel (ka asendustoimingu sisestamisel ja profiilide A4 ja T6
kasutamisel)


V001 - Sellise kliendi viitenumbriga saateleht on sellel saatjal juba olemas (viitenumber
peab olema unikaalne)



V013 - Kui lähetamise põhjenduseks (28) on liikumine seotud müügiga (1), siis on
kohustuslik sisestada kaubaarvel märgitud hind või kaubanduslik väärtus (29) (profiil
SAAD1)



V013 - Kui lähetamise põhjenduseks (28) on liikumine seotud müügiga (1), siis on
kohustuslik sisestada valuuta tähis (30) (profiil SAAD1)



V014 - Kaubaarve kuupäev ei tohi olla hilisem lähetamise kuupäevast



V055 - Eelnevaks dokumendiks võib olla JVIS taotlus, eSL, ekspordideklaratsioon või
muu

Hoiatus:


H001 - Aktsiisivabastuse loa number (6E) peab olema sisestatud, kui kaupa lähetatakse
aktsiisivabastuse loa alusel (profiil A1)

Käivitatakse: esitamisel A1 profiiliga, sihtkoha muutmisel


V038 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu või AVL omanik peab arve number täidetud
olema



V038 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu või AVL omanik peab arve kuupäev täidetud
olema



V049 - Kui lähtekohaliigiks on AVL omanik peab kauba asukoha aktsiisivabastuse loa
number sisestatud olema

Käivitatakse: sihtkoha muutmisel


V015 - Kaubaarve kuupäev ei tohi olla hilisem hetke kuupäevast



V015 - Kaubaarve kuupäev ei tohi olla hilisem lähetamise kuupäevast

2.2 Saaja/Saatja
Käivitatakse: esitamisel ja sihtkoha muutmisel


V036 – Kaubasaatjaks peab olema aktsiisilaopidaja
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V036 – Kaubasaatjal peab olema kehtiv aktsiisilaopidaja luba



V036 – Kaubasaatjaks peab olema kliendi poolt esindatav firma



V036 – Lähtekoha aktsiisilao number ei ole vastavuses kaubasaatja aktsiisiloapidaja
numbriga



V036 – Kaubasaajaks peab olema aktsiisilaopidaja



V036 – Lahtrisse 5A tohib sisestada ainult kaubasaaja registrikoodi



V036 – Sihtkoha aktsiisilao number ei ole vastavuses kaubasaaja aktsiisilaopidaja
numbriga



V036 - Kui lähtekoha liigiks on aktsiisiladu, peavad aktsiisilao andmed täidetud olema



V036 - Kui lähtekoha liigiks on AVL, peab kaubasaaja olema sama kui kaubasaatja



V036 - Kui tegemist on impordiga, peab kaubasaaja olema sama kui kaubasaatja



V036 - Kaubasaatjal ei ole õigust lähetada seda kaupa



V036 - Kaubasaajal ei ole õigust seda kaupa vastu võtta



V054 - Aktsiisilaopidaja number või ettevõtte reg kood peab sisestatud olema (SAAD1)



V054 - Aktsiisilao andmed peavad sisestatud olema, kui kauba lähetajaks on
aktsiisilaopidaja (SAAD1)



V054 - Kaubasaaja nimi peab sisestatud olema (SAAD1)



V054 - Kaubasaaja tänav peab sisestatud olema (SAAD1)



V054 - Kaubasaaja linn peab sisestatud olema (SAAD1)



V054 - Kaubasaaja riik peab sisestatud olema (SAAD1)



V054 - Kaubasaatja nimi peab sisestatud olema (SAAD2)



V054 - Kaubasaatja tänav peab sisestatud olema (SAAD2)



V054 - Kaubasaatja linn peab sisestatud olema (SAAD2)



V054 - Kaubasaatja riik peab sisestatud olema (SAAD2)



V054 - Aktsiisilao andmed peavad sisestatud olema, kui kauba saajaks on
aktsiisilaopidaja (SAAD2)
Hoiatus:
H036 - Sisestatud KMKR number ei ole kehtiv või ei ole süsteem VIES kättesaadav
(SAAD)



V036 - Kui tegemist on impordiga, peab kaubasaaja olema sama kui kaubasaatja

2.3 Transport
Käivitatakse: esitamisel , lähetamisel ametnikupoolsel korrigeerimisel enne kauba
vabastamist ja transpordivahendi muutmisel


V016 - Kui veovahendiks on sõiduk (2), haagis (3) või veduk (4), peab
registreerimisnumber olema sisestatud ainult tähtede ja numbritega ilma tühikut
kasutamata (registreerimisnumbri pikkus saab olla kuni 9 märki)



V016 - Kui veovahendiks on konteiner (1), siis peab registreerimisnumber algama nelja
tähega ning sisestatud ainult tähtede ja numbritega



V058 - Veovahendi reg number peab olema täidetud, kui veovahendi liigiks on
konteiner, sõiduk, haagis või veduk



V058 - Veovahendi riiklik kuuluvus peab olema täidetud, kui veovahendi liigiks on
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konteiner, sõiduk, haagis või veduk


V039- Veovahendi kohta andmed puudulikud



V039 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu, peab veovahendi liik täidetud olema

V039 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu, peab veovahendi reg number täidetud
olema


V039 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu, peab veovahendi riiklik kuuluvus täidetud
olema juhul, kui veovahendi liik ei ole Muu
 V039 - Kui lähtekohaliigiks on aktsiisiladu, peab vedaja liik täidetud olema




V043 - Kui vedaja liigiks on Muu, peavad vedaja andmed täidetud olema



V043 - Kui vedaja liigiks on Muu, peab vedaja nimi täidetud olema



V043 - Kui vedaja liigiks on Muu, peab vedaja tänava nimi täidetud olema



V043 - Kui vedaja liigiks on Muu, peab vedaja postiindeks täidetud olema



V043 - Kui vedaja liigiks on Muu, peab vedaja linn täidetud olema



V059- Vähemalt ühe transpordivahendi andmed peavad olema sisestatud

Käivitatakse: transpordivahendi muutmisel


V017 - Veovahendi muutmise korral on kohustuslik sisestada veovahendi muutmise
põhjus

2.4 Kaubad
Käivitatakse: esitamisel


V200 - Kui aktsiisikauba liigiks on alkohol, siis peab ka aktsiisikaubaks olema alkohol



V200 - Kui aktsiisikauba liigiks on tubakas, siis peab ka aktsiisikaubaks olema tubakas



V200 - Kui aktsiisikauba liigiks on kütus, siis peab ka aktsiisikaubaks olema kütus



V200 - Kauba KN kood ei ole vastavuses aktsiisikauba liigiga



V041 - Kui tegemist on kütuse lähetamisega (profiil T6), siis peab kaubaks olema kütus

Hoiatus:
 V200 – Kauba KN kood ei ole vastavuses aktsiisikauba liigiga
Käivitatakse: esitamisel, lähetamisel korrigeerimisel, saatja- ja ametnikupoolsel
vastuvõtuteate sisestamisel


V018 - Alkoholi koguse ühikuks peab olema liiter



V018 - Sigarettide koguse ühikuks peab olema 1000 tükki



V018 - Sigarite ja sigarillode koguse ühikuks peab olema tükk



V018 - Sigarite ja sigarillode koguse ühik peab olema tükk või kilogramm (SAAD)



V018 - Suitsetamistubaka ja närimistubaka koguse ühikuks peab olema kilogramm



V018 - Selle kütuse koguse ühikuks peab olema liiter



V018 - Selle kütuse koguse ühikuks peab olema kilogramm



V018 - Selle kütuse koguse ühikuks peab olema kilogramm või liiter



V018 - Kütuse lähetamisel peab olema täidetud netomass, kui kütuse kogus on
märgitud liitrites, seda reeglit ei käivitata, kui tegemist on profiiliga SAAD1 või SAAD2



V018 - Kütuse lähetamisel ei tohi olla täidetud netomass, kui kütuse kogus on märgitud
kilogrammides
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V018 - Sisestatud KN koodiga aktsiisikauba korral ei tohi olla tegu kütusesarnase toote
kasutamisega



V018 - Denatureeritud alkoholi tüüp peab olema täidetud, kui aktsiisikauba liigiks on
denatureeritud alkohol



V018 - Denatureeritud alkoholi tüüp ei tohi olla täidetud, kui aktsiisikauba liigiks ei ole
denatureeritud alkohol



V019 - Kütuse segu puhul biokütusega peavad olema täidetud biokütuse andmed



V019 - Kütuse segu puhul biokütusega peab olema täidetud lahter biokütus
(komponent) (aktsiiskauba liik - biokütuse ja bensiini segu, diislikütuse ja biokütuse
segu, muu kütuse ja biokütuse segu)



V019 - Kütuse segu puhul biokütusega peab olema täidetud biokütuse KN kood
(aktsiiskauba liik - biokütuse ja bensiini segu, diislikütuse ja biokütuse segu, muu kütuse
ja biokütuse segu)



V019 - Biokütuse kirjelduse lahter peab olema täidetud, kui biokütuse komponendiks on
märgitud Bioetanool või Muu.



V019 - Biokütuse andmed ei tohi olla täidetud, kui aktsiisikaubaks ei ole kütus



V019 - Biokütuse koguste summa ei tohi olla suurem kui kauba kogus



V020 - Alkoholi etanoolisisaldus peab olema täidetud (aktsiisikaubaliik - alkohol)



V020 - Alkoholi etanoolisisaldus ei tohi olla täidetud, kui lähetatavaks kaubaks ei ole
alkohol



V020 - Alkoholi etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 100%



V020 - Alkoholi etanoolisisaldus peab olema suurem nullist



V021 - Kauba kogus peab olema suurem nullist



V021 - Kauba kogus võib sisaldada kokku 15 tüvenumbrit, millest maksimaalset 3
võivad olla pärast koma



V022 - Netomass peab olema suurem nullist



V022 - Netomass võib sisaldada kokku 15 tüvenumbrit, millest maksimaalselt 2 võivad
olla pärast koma



V022 - Brutomass peab olema suurem nullist



V022 - Brutomass võib sisaldada kokku 15 tüvenumbrit, millest maksimaalselt 2 võivad
olla pärast koma



V022 - Netomass ei tohi olla suurem kui brutomass (SAAD)



V022 - Netomass peab olema täidetud, kui tegemist on SAAD saatelehega



V022 - Brutomass peab olema täidetud, kui tegemist on SAAD saatelehega



V023 - Plato kraad peab olema suurem nullist (SAAD)



V023 - Plato kraad võib sisaldada kokku 5 tüvenumbrit, millest maksimaalselt 2 võivad
olla pärast koma (SAAD)



V023 – Plato kraad ei tohi olla sisestatud, kui lähetatavaks kaubaks ei ole õlu



V024 - KN koodiks peab olema 8 numbrit



V025 - Bensiini oktaanarv peab olema sisestatud (aktsiisikauba liik – bensiin)



V025 - Bensiini oktaanarv ei tohi olla sisestatud, kui lähetatavaks kaubaks ei ole bensiin



V025 - Bensiini oktaanarv peab olema väiksem kui 95



V025 - Bensiini oktaanarv ei tohi olla väiksem kui 98
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V025 - Bensiini oktaanarv peab olema vähemalt 95, kuid vähem kui 98



V027 - Kui kaubaks ei ole tubakatoode, siis ei tohi lisada tubaka maksumärke



V028 – Selle kütuse lähetamisel peavad olema sisestatud vastavussertifikaadi andmed
(T-saateleht)
1. Bensiin - 27101241, 27101245, 27101249
3. Biodiislikütus - 38260010
4. Raske kütteõli - 27101962, 27101964, 27102031, 27102035, 27101968, 27102039,
27101948, 27102019
5. Kerge kütteõli - 27101947, 27101948, 27102017, 27102019

Vastasel korral: V028 - Vastavussertifikaadi andmed ei tohi olla sisestatud
Hoiatus:


H029 - Osaliselt/täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni
vastuvõtmisel peavad olema sisestatud analüüsiakti andmed (SAAD2)



V029 - Osaliselt/täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni
lähetamisel peavad olema sisestatud analüüsiakti andmed (A-, T-saateleht)



V029 - Analüüsiakt ei tohi olla lisatud, kui ei lähetata osaliselt/täielikult denatureeritud
alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni



V044 - Müügipakendite arv peab olema sisestatud



V044 - Müügipakendite arv ei tohi olla sisestatud



V044 - Müügipakendite arv peab olema suurem nullist



V044 - Müügipakendite arv peab olema võrdne maksumärkide arvuga



V046 - Etanoolisisaldus peab olema suurem kui 6, kui aktsiisikauba liigiks on Vein üle
6%



V046 - Etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 18, kui aktsiisikauba liigiks on Vein üle
6%



V046 - Etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 6, kui aktsiisikauba liigiks on Vein kuni
6%



V046 - Etanoolisisaldus peab olema suurem kui 6, kui aktsiisikauba liigiks on Kääritatud
jook üle 6%



V046 - Etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 15, kui aktsiisikauba liigiks on Kääritatud
jook üle 6%



V046 - Etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 6, kui aktsiisikauba liigiks on Kääritatud
jook kuni 6%



V046 - Etanoolisisaldus ei saa olla suurem kui 22, kui aktsiisikauba liigiks on Vahetoode



V048 - Diislikütuse liik ei tohi olla sisestatud kui aktsiisikaubaks ei ole Diislikütus



V048 - Diislikütuse liik peab olema sisestatud kui aktsiisikauba liigiks on Diislikütus

Hoiatus:


H002 - Riiki BE, BG, CZ, DE, EL, ES, IT, LU, HU, MT, NL, AT, RO, PL või SK õlle
lähetamisel, peab plato kraad sisestatud olema (SAAD1)



H004 – Kontrolli, kas selle kütuste lähetamisel peavad olema sisestatud
vastavussertifikaadi andmed
2. Diislikütus ja erimärgistatud diislikütus ((27101929, 2710 19 43 või 2710 20 11).



H005 - Sigarettide lähetamisel peab maksimaalne jaehind olema sisestatud, kui
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lähetatakse maksumärgistatud sigarette


H005 – Sigarettide lähetamisel ei tohi maksumärkide liigitunnus olla sisestatud, kui
lähetatakse maksumärgistatud sigarette

Käivitatakse: lähetamisel korrigeerimisel, saatja- ja ametnikupoolsel vastuvõtuteate
sisestamisel


V047 - Olemasoleva kauba juures ei ole lubatud muuta aktsiisikaupa (17B),
aktsiisikauba liiki (17C) ja KN koodi (17E)

2.5 Seotud teiste süsteemidega
Complex - Ekspordideklaratsioon
Käivitatakse: esitamisel (ka asendustoiminguna esitamisel) ja tegelikult väljunud koguse
sisestamisel


V030 – Viide ekspordideklaratsioonile peab olema sisestatud iga kauba juurde, kui
tegemist on ekspordiga



V030 - Ekspordideklaratsioonil olev kauba järjekorranumber peab olema sisestatud, kui
tegemist on ekspordiga



V030 - Viide ekspordideklaratsioonile ei tohi olla sisestatud, kui tegemist ei ole
ekspordiga



V030 – Viide ekspordideklaratsioonile ei tohi olla sisestatud kauba juurde, kui tegemist
ei ole ekspordiga



V030 - Ekspordideklaratsiooni {0} ei leitud süsteemist Complex



V030 - Kui ekspordideklaratsioon {0} ei ole vabastatud, siis ei saa sellele
ekspordideklaratsioonile viidata



V030 - Ekspordideklaratsiooni {0} viisiks ei ole A, B ega C vaid {1}



V030 - Ekspordideklaratsiooni {0} liigiks ei ole EX, EU ega CO, vaid {1}



V030 - Ekspordideklaratsioonil {0} ei ole kaupa järjekorranumbriga {1}



V030 - Ekspordideklaratsioonil {0} saatjaks märgitud isik peab olema sama isik, kes on
saatelehel märgitud saajaks



V030 - Ekspordideklaratsioonil {0} kauba number {1} kaubakoodiks on {2}, saatelehel
on kaubakoodiks {3}



Hoiatus:



H030 - Ekspordideklaratsioonil {0} kauba number {1} pakendite koguarvuks on {2},
saatelehel on pakendite koguarvuks {3}



H030 - Ekspordideklaratsioonil {0} kauba number {1} kaubakoodiks on {2}, saatelehel
on kauba koguseks {3}



H030 – Ekspordideklaratsioonil {0} kauba number {1} kogus peab olema võrdne
saatelehel oleva kauba kogusega

MAIS
Käivitatakse: esitamisel (ka tagantjärele esitamisel ja asendustoiminguna esitamisel)


V002 - Kui süsteemi MAIS dokumendi number on sisestatud, siis ei tohi olla sisestatud
alkoholi ja/või tubaka maksumärkide andmed



V003 - Kui maksumärkide vahemiku lõpp või kogus on sisestatud, siis peab olema
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sisestatud ka maksumärkide vahemiku algus


V003 - Kui maksumärkide vahemiku algus või kogus on sisestatud, siis peab olema
sisestatud ka maksumärkide vahemiku lõpp



V003 - Kui maksumärkide vahemiku algus või lõpp on sisestatud, siis peab olema
sisestatud ka maksumärkide kogus



V004 – Alkoholi maksumärgi intervalli algus peab algama kahe suurtähega, millele
peavad järgnema numbrid



V004 – Alkoholi maksumärgi intervalli lõpp peab algama kahe suurtähega, millele
peavad järgnema numbrid



V005 – Kui kaubaks ei ole alkohol, siis ei tohi lisada alkoholi maksumärkide vahemikku



V006 – Sisestatud alkoholi maksumärkide vahemik on vigane



V006 – Sisestatud alkoholi maksumärkide kogus on liiga suur



V006 – Sisestatud maksumärkide vahemik {0}-{1} on tundmatu



V006 – Sisestatud tubaka maksumärkide kogus on liiga suur



V006 – Sisestatud maksumärkide partii {0} on tundmatu



V007 – Alkoholi maksumärgi intervalli lõpp peab olema suurem kui algus



V008 - Saatelehele ei tohi sisestada korduvaid alkoholi maksumärkide vahemikke



V009 – Sisestatud dokumendi number on tundmatu



V009 – Sisestatud dokumendi saatja/saaja erineb saatelehe saatjast/saajast



V009 – Sisestatud dokumendi liik on vale



V009 - Sisestatud dokumendi olek on vale



V009 – Sisestatud dokumendil on süsteemis MAIS juba viide dokumendile lisatud



V009 – Sisestatud dokumendil on süsteemis MAIS kajastatud tubakas



V009 – Sisestatud dokumendil on süsteemis MAIS juba viide dokumendile lisatud



V009 – Sisestatud dokumendil on süsteemis MAIS kajastatud alkohol



V009 - Sisestatud toimingut on süsteemis MAIS muudetud

Käivitatakse: vastuvõtuteate sisestamisel
Hoiatus:


V008 – Saatelehele on märgitud MAISi dokumendid järgnevate maksumärgi partiidega:
{0}

EMCS
Käivitatakse: esitamisel (ka asendustoiminguna esitamisel)


V012 - Viide eSL-ile peab olema sisestatud, kui tegemist on väljaspool aktsiisiladu vastu
võetud kauba võõrandamisega (profiil T3)



V012 - Viide eSL-ile ei tohi olla sisestatud, kui tegemist ei ole väljaspool aktsiisiladu
vastu võetud kauba võõrandamisega



V012 - eSL-il olev kauba järjekorranumber peab olema sisestatud (profiil T3)



V012 - eSL-i {0} ei leitud süsteemist EMCS



V012 - Kui eSL {0} ei ole olekus Vastu võetud või Osaliselt vastu võetud, siis ei saa
sellele eSL-ile viidata



V012 - eSL-il {0} saajaks märgitud isik peab olema sama isik, kes on saatelehel
märgitud saatjaks
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V012 - eSL-il {0} ei ole kaupa järjekorranumbriga {1}



V012 - eSL-il {0} kauba number {1} kaubakoodiks on {2}, saatelehel on kaubakoodiks
{3}



Hoiatus:



H012 - eSL-il {0} kauba number {1} kogus on {2}, saatelehel on kauba koguseks {3}

LIDO
Käivitatakse: esitamisel (ka asendustoiminguna esitamisel)


V056 - Kauba juurde lisatud analüüsiakti viidet ei tohi lisada. Kontrolli, kas analüüsiakt
on õiges olekus, viite lisaja on analüüsiaktil kohustatud isik ning aktsiisikauba liik on
ühtiv analüüsiaktil oleva toote liigiga



V056 - Kauba juurest ei tohi analüüsiakti viidet kustutada

MIKO
Käivitatakse: esitamisel (ka asendustoiminguna esitamisel)


V201 - Aktsiisivabastuse luba ei leitud



V201 - Kohustus on MIKO süsteemis lisamata



V201 - Kaubakood ei kattu MIKOs oleva kaubakoodiga



V201 - Kauba ühik ei kattu MIKOs oleva ühikuga



V201 - AVL loal puudub piisav limiit



V201 - AVL loa kontrollimine ebaõnnestus süsteemi vea tõttu

JVIS
Käivitatakse: esitamisel (ka tagantjärele esitamisel ja asendustoiminguna esitamisel)


V012 - JVIS taotlust {0} ei leitud süsteemist JVIS



V012 - Kui JVIS taotlus {0} ei ole olekus Aktsepteeritud, siis ei saa sellele JVIS
taotlusele viidata



V012 - JVIS taotlusel {0} on kaubakoodiks {1}, saatelehel on kaubakoodiks {2}



V012 - JVIS taotlusel {0} on kauba liigiks {1}, saatelehel on kauba liigiks {2}



V012 - JVIS taotlusele {0} märgitud aktsiisilao number ei ole vastavuses saatelehele
märgitud aktsiisilao numbriga

VDS
Käivitatakse: esitamisel (ka tagantjärele esitamisel ja asendustoiminguna esitamisel)
Veateade:


V202 - Kütuse vastavussertifikaati ja vastavusdeklaratsiooni ei tohi kasutada
samaaegselt



V202 - Kütuse vastavusdokumenti ei tohi märkida mitmekordselt



V202 - Kütuse vastavusdokumendi väljaandja on märkimata



V202 - Kütuse vastavusdokumendi väljaandja riik on märkimata



V202 - Kütuse vastavusdokumendi väljaandmise kuupäev on märkimata



V202 - Vastavusdokument kehtib kuus kuud



V202 - Vastavusdokumendi väljaandja peab olema Eesti



V202 - Vastavusdeklaratsiooni peab olema välja andnud EL riik



V202 - Kui saaja ei ole kütuse omanik, siis on omaniku reg. kood kohustuslik
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V202 - Kui saaja ei ole kütuse omanik, siis on omaniku nimi kohustuslik



V202 - Omaniku reg. koodi ei leitud



V202 - Ei leitud vastavusdokumenti {0}



V202 - Vastavusdokument nr {0} ei ole kehtiv, sellega ei saa kütust tarbimisse lubada



V202 - Vastavusdokument {0} on tehtud teise kütuse liigi kohta



H202 - Vastavusdokument {0} on väljastatud erineval kuupäeval {1}



H202 - Vastavusdokumendil {0} ei ole piisavalt jääki



H202 - Leiti mitu vastavusdokumenti nr {0}, jäägiarvutust ei ole võimalik teha

2.6 Vastuvõtmine
Käivitatakse: kauba saabunuks märkimisel ja erinevuste selgitamisel


V032 – Aktsiisilattu tagasi võetud kogus võib sisaldada kokku 15 tüvenumbrit, millest
maksimaalselt 3 võivad olla pärast koma



V032 - Aktsiisilattu tagasi võetud kogus ei tohi olla suurem kui algselt lähetatud kogus



V032 - Aktsiisilattu tagasi võetud kogus ei tohi olla suurem kui tegelikult lähetatud kogus



V032 - Vastuvõetud kogus peab olema väiksem kui algselt lähetatud kogus, kui sellest
kaubast on osaliselt või täielikult keeldutud



V032 - Kui kaubast on täielikult keeldutud, siis vastuvõetud kogus ei tohi olla suurem kui
0



V032 - Vastuvõetud kogus (17V) peab olema mõõtemääramatuse piires, kui
vastuvõtuteate otsus on 1



V034 - Tegelik (lähetatud) kogus ei tohi olla väiksem 0-st



V034 - Tegelikult lähetatud kogus ei tohi olla väiksem vastuvõetud kogusest



V034 - Tegelik (lähetatud) kogus võib sisaldada kokku 15 tüvenumbrit, millest
maksimaalselt 3 võivad olla pärast koma



V042 - Üldised erinevuste selgitused peavad sisestatud olema, kui kaubaga ei oldud
rahul



V042 - Üldised erinevuste selgitused ei tohi olla sisestatud, kui vastuvõtuteate otsus on
1



V042 - Erinevuste selgitused ei tohi olla sisestatud, kui vastuvõtuteate otsus on 1



V042 - Erinevuste põhjus peab olema sisestatud, kui on erinevus kaupade koguses



V042 - Selgitus peab olema sisestatud, kui on erinevus kaupade koguses



V042 - Erinevuste selgitused peavad olema sisestatud, kui on erinevus kaupade
koguses (X-tee)



V060 - Erinevuste selgituste esitaja peab olema sisestatud



V060 - Erinevuste sisestamise kuupäev peab olema sisestatud



V060 - Erisuse tuvastamise kuupäev peab olema sisestatud



V060 - Erinevuste põhjus peab olema sisestatud



V060 - Üldised selgitused peavad olema sisestatud, kui erinevuste põhjus on Muu



V051 - Aktsiisilattu tagasivõetud kogus peab olema täidetud, kui tegemist on Tsaatelehega ja ei ole täidetud lahter Tegelik/Järgmine saaja
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V051 - Aktsiisilattu tagasivõetud kogus peab olema täidetud, kui tegemist on Asaatelehega

V052 - Kui kütuse kogus on märgitud liitrites, tuleb täita lahter Tegelikult lähetatud kogus
(netomass)


V052 - Kui kütuse kogus on märgitud kilogrammides, ei tohi täita lahtrit Tegelikult
lähetatud kogus (netomass)


V052 - Kui kütuse kogus on märgitud liitrites, tuleb täita lahter Aktsiisilattu tagasi võetud
kogus (netomass)


V052 - Kui kütuse kogus on märgitud kilogrammides, ei tohi täita lahtrit Aktsiisilattu
tagasi võetud kogus (netomass)


V053 - Kui kütuse kogus on märgitud liitrites, tuleb täita lahter Vastuvõetud kogus
(netomass)


V053 - Kui kütuse kogus on märgitud kilogrammides, ei tohi täita lahtrit Vastuvõetud
kogus (netomass)


Käivitatakse: kauba saabunuks märkimisel


V033 - Kauba saabumise aeg ei tohi olla tuleviku kuupäev



V033 - Kaupa ei tohi vastu võtta enne lähetamise aja möödumist



V033 - Kauba saabumise aeg ei tohi olla varasem lähetamise kuupäevast



V037 - Vastuvõtuteadet tohib sisestada vaid saatelehel saajana märgitud ettevõte



V037 - Vastuvõtuteadet tohib sisestada vaid saatelehel saatjana märgitud ettevõte



V045 - Menetlemise kuupäev ei tohi olla hilisem hetke kuupäevast



V050 - Lahter 17Q Osaliselt või täielikult keeldutud peab olema täidetud, kui kaubast on
osaliselt või täielikult keeldutud



V050 - Lahtris 17Q Osaliselt või täielikult keeldutud peab olema vähemalt ühe kauba
juures väärtus 1-JAH, kui kaubast on osaliselt keeldutud



V050 - Lahtris 17Q Osaliselt või täielikult keeldutud peab olema väärtus 1-JAH, kui
kaubast on täielikult keeldutud



V050 - Kaubast ei tohi osaliselt või täielikult keelduda, kui tegemist on SAAD
saatelehega



V050 - Lahtris 17Q Osaliselt või täielikult keeldutud peab olema väärtus 1-JAH, kui
kaubast on osaliselt keeldutud ja vastuvõetud kogus erineb lähetatud kogusest

Hoiatus:


H054 - Analüüsiakt on saatelehele lisamata

2.7 Stsenaariumite kasutamise piirangud


V100 - Vastuvõtuteate sisestamine ei ole lubatud profiilidega A4, T6, A6 ja T7



V101 - Veovahendi muutmine ei ole lubatud profiiliga T3



V102 - Sihtkoha muutmine ei ole lubatud SAAD saatelehega



V103 - Jätkusaatelehe koostamine ei ole lubatud T- ja SAAD saatelehega



V104 - Saatelehe esitamine asendustoiminguga ei ole lubatud profiilidega A4 ja T6



V105 - Kauba andmete korrigeerimine ei ole lubatud peale lähetamise aja möödumist
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2.8 Aktsiismaksu tagastamise taotlus


V081 - Kui aktsiisi tagastamise viisiks on valitud ettemaksukonto, siis pangakonto
numbrit ei tohi sisestada



V082 - Pangakonto number peab olema sisestatud, kui aktsiisi tagastamise viisiks on
valitud pangakonto



V083 - Sigarettide maksimaalne jaehind peab olema sisestatud, kui aktsiiskauba liigiks
on sigaret



V084 - Protsent peab olema sisestatud, kui aktsiiskauba liigiks on sigaret



V085 – Tubaka kogus pakendis peab olema sisestatud, kui aktsiisikaubaks on tubakas



V086 - Maksumärkide arv peab olema sisestatud, kui aktsiisikaubaks on tubakas



V087 - Vähemalt ühe kauba juurde peavad olema sisestatud uued aktsiisimaksu
tagastamise taotluse andmed



V088 - Antud taotluse alusel on aktsiisi tagastamine juba toimunud



V089 - Aktsiisi tagastamisel ettevõte pangakontole peab pangakonto IBAN number
olema algusega EE

Hoiatus:


V090 – Aktsiisi tagastamisel ettevõtte pangakontole peab ettevõtte registrikood olema

täidetud
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