NCTS-i liidese kasutamise juhend autentimata isiku
transiidideklaratsioonide esitamiseks
Versioon 1.0

Käesolevas juhendis kirjeldatakse klientidele ühis- /ühenduse transiidiprotseduuri
deklaratsioonide esitamist andmevahetuse süsteemi NCTS turvalisuse ja
julgeolekuandmetega.
Ilma
turvalisuse
ja
julgeoeleku
andmeteta
transiidideklaratsioonide töötlemine erineb ainult andmekoosseisu poolest.
NB! Palun kirjutage deklaratsiooni esitamise number ülesse, mille saate peale
deklaratsiooni esitamist.
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1. Sissejuhatus
1.1 Eesmärk
Alates 1.juulist 2009 võetakse ühendusse sisenevate ja sealt väljuvate kaupade
impordi ja ekspordiga seotud riskide vähendamiseks kasutusele turvalisuse ja
julgeolekumeetmed.
Maksu-ja Tolliametis on loodud uus andmevahetuse süsteem NCTS. NCTS süsteem
võimaldab edastada ja töödelda transiidideklaratsioone ülddeklaratsiooni rollis, st
turvalisuse ja julgeoleku andmetega.
Elektroonse andmevahetuse süsteemi NCTS eesmärgiks on võimaldada kliendil
edastada ühenduse tollile elektroonseid andmeid TIR-protseduuril kui ka ühis/ühenduse transiidiprotseduuril liikuva kauba kohta ning ühenduse tolliasutustel neid
sõnumeid omavahel vahetada.
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1.2 Üldist NCTS-süsteemist
NCTS-süsteem on veebipõhine, st seda saab kasutada igast arvutist, millel on
ligipääs internetile. Süsteemi sisselogimiseks võib kasutada kas interneti panka
või MTA veebileheküljel (www.emta.ee) olevat linki e-maksuamet /e-toll, mille
kasutamiseks peab olema MTA poolt antud vastav õigus.
Käesolev Autentimata isiku transiidideklaratsiooni esitamise veebiliides on
ettenähtud kasutamiseks nendele ettevõtjatele, kes ei oma veel MTA poolt
väljastatud õigust. Käesolev veebiliides võimaldab edastada deklaratsiooni
andmed NCTS süsteemi, kuid ei salvesta neid, st deklareeritud andmeid ei ole
võimalik tagantjärele vaadelda ega muuta.
Peale deklaratsiooni andmete edastamist tollile tuleb pöörduda deklareeritud
lähtetolliasutuse tolliametniku poole ning teatada talle süsteemi poolt
genereeritud LRN number.
Tollivormistus lõpeb TAD või TSAD väljaprintimisega süsteemist NCTS,
millel on MRN number ja vöötkood ning see antakse kaubaga kaasa.
Kauba vabastamisel transiidiks saadetakse vastavad eelteated STA-le ja VTAle, kui viimane on märgitud. EFTA riiki (Norra, Šveits, Island, Lihtenstein)
suunatud transiidideklaratsioonidel on VTA märkimine kohustuslik.
Transiitveo lõpetamisel saadetakse STA-st elektroonsed sõnumid
“Saabumisteatis”
ja
“Kontrollitulemid”
LTA-le
transiidiprotseduuri
lõpetamiseks.
1.3 Lühendid
Lühend
AAR
EORI
GRN
ICS
LRN
LTA
LUBA
MRN
MTA
MTK
STA
TAD

Selgitus
Eeldatava saabumise teade (Anticipated arrival record)
Ettevõtja registreerimise number EÜ ühtses baasis (Economic
Operators Registration and Identification)
Tagatise registreerimisnumber (Guarantee Reference Number)
Impordi kontrolli süsteem
Kohalik viitenumber määratletakse riiklikult ja selle annab süsteem
(Local reference number)
Lähtetolliasutus, kus transiitvedu algab
Lubade haldamise süsteem
Transiitveo liikumise viitenumber, antakse süsteemi poolt (Movement
Reference Number).
Maksu- ja Tolliamet
Piirkondlik Maksu ja tollikeskus
Sihttolliasutus kus transiitvedu lõpeb
Transiidisüsteemi NCTS väljatrükk (eksemplar A), millele
lähtetolliasutuses omistatakse süsteemi poolt liikumise viitenumber
MRN (esitatakse väljatrükil triipkoodina). Väljatrüki võib teha ka
volitatud kaubasaatja.

2

TSAD
TC11

VTA

Antakse kaubaga kaasa
TAD turvalisuse ja julgeoleku andmetega. Transiidideklaratsioon
ülddeklaratsiooni rollis.
Komisjoni määruse nr 2454/93 lisas 47 toodud vorm, mille täidab
printsipaal ning kinnitab STA tolliametnik. Kinnitatud vormi
olemasolu tõendab kauba esitamist STA-s. Ei ole alternatiivne
tõendus.
vahetolliasutus:
(i) ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohas paiknev tolliasutus,
kui kaubasaadetis viiakse välja kõnesolevalt territooriumilt transiitveo
käigus, mille teekonnal ületatakse liikmesriigi ja kolmanda riigi, mis
ei ole EFTA riik, vaheline piir või;
(ii) ühenduse tolliterritooriumile sisenemise kohas paiknev tolliasutus, kui kaup on
läbinud transiitveo käigus kolmanda riigi territooriumi

1.4 Terminid
Termin
Asendustoiming
Kaubasaadetis

Selgitus
Paberdokumentidel põhinev protseduur
Ühe transiidideklaratsiooniga hõlmatud kaubad, mis saadetakse
samal ajal samast lähtekohast sama kommertstranspordivahendiga
samalt saatjalt samale saajale samasse sihtkohta.
Printsipaal
Isik, kes korraldab kauba transiitvedu lähtetolliasutusest
sihttolliasutusse ja kellel on tagatis.
Riskikaup
Loetelu kaupadest, mille esinemine deklaratsioonil suurema
kogusega kui vastav loetelus toodud miinimumkogus võib tuua
kaasa lisameetmete rakendamise. (Tollikoodeksi rakendussätete
EMÜ 2454/93 lisa 44c). Nõutud 6 kohaline HS kood
Staatus
Kaubasaadetise, transiidideklaratsiooni süsteemne olek lähte- ja
sihttolliasutuses.
Sõnum
Eelnevalt määratletud ja heakskiidetud elektronandmevahetuse
vorm
TIR-süsteem
MTA IT rakendus TIR-märkmiku töötlemise ja sõnumivahetuse
süsteem
Tagatistolliasutus MTA poolt määratud tolliasutus, kus aktsepteeritakse üldtagatis.
Üldjuhul piirkondlikud MTK-d.
Tagatis
Transiitveol tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks
esitab printsipaal tollile tagatise.
Tagatise
Salakood, mille annab süsteem printsipaalile tagatise
juurdepääsukood registreerimisel tagtistolliasutuses. Printsipaal võib
juurdepääsukoodi muuta või lisada uusi koode.

Volitatud
kaubasaaja
Volitatud
kaubasaatja

Ettevõte, kes on saanud tolli poolt loa lõpetada transiidi
tolliprotseduuri kaupa STAle esitamata. Omab LUBA süsteemis
transiidil volitatud kaubasaaja luba
Ettevõte, kes olles printsipaal on saanud tolli poolt loa alustada
transiidi tolliprotseduuri kaupa LTAle esitamata.
Omab LUBA süsteemis transiidil volitatud kaubasaatja luba
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Ülddeklaratsioon
X-tee

Sisenemise või väljumise ülddeklaratsioon, mis sisaldab
turvalisuse ja julgeoleku andmeid vastavalt lisale 30A
Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja
organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist
internetipõhist andmevahetust digitaalselt peetavate riigi
andmekogude vahel, võimaldab teostada turvalist andmevahetust
asutuste/ isikute vahel, samuti korraldada isikute juurdepääsu riigi
andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

2. NCTS-süsteemi kasutamine
2.1 Süsteemis kasutatavad nupud
Kasutatavad nupud:
Üleval töölaua ääres on
abitekstid.
Loendi reale kuvatakse:

nupud

Uuenda,

Prindi ja

Süsteemi

, kus

-luubikujuline nupp (vaatamine)
- mutrivõtmekujuline nupp (muutmine)
- punane rist (kustutamine)
- vaata muudatusi (ajaloo lehel),
- lahtri nimetuse juures olev nupuke näitab, et lahtri
täitmine on kohustuslik. Nupuke võib tähendada ka terve rea
või terve andmete ploki kohustuslikkust
- tärniga lather kauba juures tähendab, et ei täideta, kui andmed
on ühised terve deklaratsiooni kohta ning on olemas
üldandmetes. Kui iga kauba juures olevad andmed on erinevad,
siis kantakse üldandmetest vastavad andmed üle
- rippmenüü
- valikute otsimiseks
- valikute tühjendamiseks
- algseisu taastamiseks
- andmete sisestamiseks
- teostab deklaratsiooni andmete sisestuse kontrolli
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- deklaratsiooni kopeerimine
- katkestab tegevuse
- viib järgmisele ekraanile, andmed salvestuvad automaatselt
- viib nimekirja
- viib tagasi eelmisele ekraanile (ühtlasi ka salvestab)
-salvestab sisestatud andmed, kui nupp on ekraanil, siis tuleb seda
andmete salvestamiseks kasutada
-võimaldab deklaratsiooni korrigeerida
- katkestab tegevuse.
2.2 Kliendi töölaud
Valikud töölaual

Pilt 1. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Sisesta uus.
2.3 Uue deklaratsiooni sisestamine
2.3.1 Profiili valik
Uue deklaratsiooni sisestamiseks valitakse “Sisesta uus”.
Vastavalt transiidideklaratsiooni andmekossiesule ja liigile valitakse profiil.
Transiidideklaratsioon julgeoleku andmetega
Transiidideklaratsioon

Pilt 2. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Profiili valik.
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2.3.2 Liik
Näites on valitud Transiidideklaratsioon turvalisuse ja julgeoleku andmetega, st
transiidideklaratsioon ülddeklaratsiooni rollis.
Transiidideklaratsiooni ilma turvalisuse ja julgeoleku andmeteta täitmine erineb
turvalisuse ja julgeolku andmetega transiidideklaratsiooni sisestamisest
andmekosseisu poolest.
Sisestamise ekraan avaneb, kui profiil on valitud.

Pilt 3. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus dokument. Liik.
Lahter 50C-H – Printsipaal/Valdaja - Ettevõtte koodi sisestamisel klikkida nupul
, täituvad nime ja aadressi väljad automaatselt ettevõtteregistrist. Kui on
eesti ettevõte, siis piisab, kui sisestada registrikood või EORI ning klikkida nupul
. Kõik printsipaalid peavad olema registreeritud EORI ühises baasis.
Tuleb kasutada EORI numbrit.
Lahter 1 – Deklaratsiooni liik, saab valida rippmenüüst.
T1 – ühenduse välistransiit ja ühistransiit, mitte ühenduse staatusega kaubale;
T2 – ühenduse sisetransiit ja ühistransiit ühenduse staatusega kaubale;
T- - kaubasaadetisele, mille hulgas on nii T1, kui ka T2 kaupu. Üldtasemele
märgitakse T- ja iga konkreetse kauba juurde vastavalt T1 või T2. Muul
juhul ei tohi kasutada;
T2SM - ühenduse tollistaatusega kaubale, mis liigub EÜ ja San Marino vahel,
rakendatakse ühenduse sisetransiidiprotseduuri T2SM;
T2F - T2 terr. (ei kehti 2006/112/EÜ). EÜ territooriumi eripiirkonnad kus
käibemaksu direktiiv 2006/112/EÜ ei kehti, kasutatakse, kui veetakse
ühenduse staatusega kaupa eripiirkondadesse või eripiirkonnast.
Lahter 80BZ – Deklaratsiooni suund, sisenev – import (I) või väljuv – eksport (E).
Lahter 80FA – Sõiduki number maantepiiripunktis – täidetakse ainult piiritollipunkti
läbimise korral (Narva, Luhamaa, Koidula). Sõiduki ninaosa ning haagise number
.
sisestatakse eraldi reale, vajutades nupule
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Lahter 80FB – Transpordivahendi riiklik kuuluvus. Lahtris 80FA märgitud sõiduki
registreerimise riik. Andmete salvestamiseks klikkida nupul
Jätkamiseks klikkida nupul
, andmed salvestuvad automaatselt.
Nupp

katkestab tegevuse ning viib avaekraanile.

2.3.3 Saatja/saaja andmete sisestamine

Pilt 4. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus dokument. Saatja/saaja,
vedaja andmete sisestamine.
Lahter 53A- Volitatud kaubasaaja – märgitakse volitatud saaja EORI või Eesti
ettevõtte korral äriregistri number, kui kaupa viiakse volitatud saaja valdustesse.
Lahter 80HI-HN - Vedaja – Lepingupool, kes transpordib kaupa tolliterritooriumile.
Kui vedaja EORI on teada, siis võib sisestada ainult EORI number. EORI puudumisel
tuleb täita kõik nime ja aadressi väljad, ka postiindeks. Postiindeksi puudumisel võib
märkida riigi kahekohaline kood. Eesti registrikoodi ei sisestata.
Saatja ja saaja andmete lisamiseks klikkida nupul

. Avaneb ekraan.

Pilt 5. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus dokument. Saatja/saaja Saatja
andmete sisestamine.
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Klikkides nupul

saab tagasi saatja/saaja ekraanile.

2A-F Saatja – märkida kaubasaatja/eksportija täielik nimi ja aadress (Komisjoni
määruse nr 2454/93 lisa 37) vastavatele väljadele. Kui on teada EORI number, siis
märkida EORI number.
Märkus: Kaubasaatja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
kaubasaatja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad kaubasaatjad,
tuleb kaubasaatja andmed hiljem kanda kauba juurde.
8A-F Saaja – Märkida selle isiku/nende isikute täielik nimi ja aadress, kellele kaup
saadetakse (Komisjoni määruse nr 2454/93 lisa 37) vastavtele väljadele. Kui on teada
EORI number, siis tuleb sisestada EORI number.
Märkus: Kaubasaaja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks kaubasaaja
tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad kaubasaajad, tuleb kaubasaaja
andmed hiljem kanda kauba juurde.
80FP-FU Turvalisussaatja – Kaupa saatev lepingupool, nii nagu veolepingus on ette

näinud veo tellinud lepingupool (Komisjoni määruse 2454/93 lisa 30A). Kui on teada EORI
number, siis tueleb sisestada EORI number. Märkida selle isiku täielik nimi ja aadress
vastavatele väljadele.

Märkus: Turvalisussaatja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
turvalisussaatja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad
turvalisussaatjad, tuleb turvalisussaatja andmed hiljem kanda kauba juurde.
Süsteemi tingimuste kohaselt tuleb kindlasti täita, kui transiidideklaratsioon on
ülddeklaratsiooni rollis. Kui saaja ja turvalisussaaja andmed ei erine, siis sisestatakse
saaja andmed lahtritesse 80FP-FU uuesti.
80FW-HB Turvalisussaaja – lepingupool, kellele kaup tegelikult saadetakse
(Komisjoni määruse 2454/93 lisa 30A). Kui on teada EORI number, siis tueleb sisestada

EORI number. Märkida selle isiku täielik nimi ja aadress vastavatele väljadele.

Märkus: Turvalisussaaja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
turvalisussaaja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad
turvalisussaajad, tuleb turvalisussaaja andmed hiljem kanda kauba juurde.
Süsteemi tingimuste kohaselt tuleb kindlasti täita, kui transiidideklaratsioon on
ülddeklaratsiooni rollis. Kui saaja ja turvalisussaaja andmed ei erine, siis sisestatakse
saaja andmed lahtritesse 80FW-HB uuesti.
Kui kõik saatja/saaja andmed on sisestatud, siis üldandmete sisestamiseks klikkida
nupul
.
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2.3.4 Üldandmete sisestamine

Pilt 6. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Üldosa I osa.
Lahter 19 konteinerid – rippmenüüst valitakse 1, kui kaup on konteineris või 0, kui
kaup ei ole konteineris.
Lahter 80Z – lähtetolliasutus – valitakse rippmenüüst LTA, kus kaup laaditakse veo
alustamiseks või sisenemisel piiritolliasutus.
Lahter 80Y – kogubrutomass.
Lahter 53 Sihttolliasutus – valitakse rippmenüüst STA, kus kaup tuleb esitada veo
lõpus.
Lahter 6 – pakkeüksused – pakkeüksuste koguarv. Süsteem arvutab kaupade juures
märgitud pakkeüksuste arvu kokku, täitmisel võib tühjaks jätta.
Lahter 27-Laadimiskoht – märgitakse kahekohaline riigi kood ja sadama,
lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup laaditakse
vedamiseks ette nähtud transpordivahendile.
Lahter 30C – kaupade heakskiidetud asukoht – märgitakse volitatud saatja staatust
omava isiku poolt. Tolliga kokkulepitud kauba asukoht volitatud kaubasaatja loalt.
Välistab lahtrite 30D ja 30B täitmist.
Lahter 30D – Tolliallasutus – tolli poolt kinnitatud kaubaasukoht, Eestis ei kasutata.
Lahter 26A – Transpordiliik riigis – valitakse rippmenüüst.
Lahter 21B – Transpordivahendi riiklik kuuluvus, valitakse rippmenüüst riigikood,
kus vastav liiklusvahend on registreeritud.
Lahter 80FH – Muu eriasjaolu tunnus – kood, mis näitab asjaomase ettevõtja puhul
kehtivaid eriasjaolusid, valitakse rippmenüüst (Näiteks: A-posti ja kiirsaadetised, BLaevade ja lennukite varud jne). Täidetakse kas üldosas või kauba juures.
Lahter 80FI – Veokulude makseviisi kood – valitakse rippmenüüst (Näiteks: Asularahamakse jne). Täidetakse kas üldosas või kauba juures.
Lahter 80FJ – Kaubasaadetise viitenumber – märgitakse kaubasaadetisele omistatud
number. Täidetakse kas üldosas või kauba juures.
Lahter 80FK - Turvalisusandmed – täidetakse automaatselt vastavalt profiili
valikule.
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Lahter 80FL – Mahalaadimise koht - märgitakse riigi kahekohaline kood ja sadama,
lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup vedamiseks
ette nähtud transpordivahendilt maha laaditakse.
Lahter 30B – Kaupade kokkuleppelise asukoha kood, Eestis ei kasutata.

Pilt 7. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Üldosa II osa.
Lahter 25A – Transpordivahendi liik piiril, valitakse rippmenüüst.
Lahter 18A– ranspordivahendi tunnusnumber lähtekohas.
Lahter 18B-Transpordivahendi riiklik kuuluvus lähtekohas.
Lahter 21A – Aktiivne transpordivahend piiril – märgitakse transpordivahendi
tunnusnumber või nimetus (Näiteks: laev “Veronika”).
Lahter 80JH – Kohustuslik teekond – valitakse rippmenüüst kas 1 “Jah” või 0 “Ei”.
Riskikaupade veol tuleb märkida “1”.
Lahter 80 JK – Reisi viitenumber – Kui see on asjakohane, esitatakse
transpordivahendi reisi tunnusandmed, näiteks merereisi number, lennu number, reisi
number.
Lahter 80IC-võlasumma kokku – tekkida võiva tollivõla summa. Nõutav ainult
transiidiprotseduuri korral.
Lahter 15A –Lähteriik – sisestatakse lähetusriigi kood. Täidetakse kas ainult üldosas,
kui lähetuseriik on üks või kauba juures, kui on erinevad lähetuse riigid.
Lahter 17A- Sihtriik – sisestatakse sihtriigi kood. Täidetaks kas ainult üldosas, kui on
üks sihtriik või kauba juures, kui on erinevad sihtriigid.
Lahter 80FM Vahetolliasutuse kood – sisestatakse tolliasutus
Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalise riigi esimene riiki sisenemise
tolliasutuse kood. Nõutud ainult ühistaransiidiprotseduuri korral.
Lahter 80FN – Vahetolliasutusse saabumise aeg – sisestatakse oletatav saabumise
kuupäev juuresolevast kalendrist.
Lahter 80HD – Läbitav riik – sisestatakse transiitveo käigus läbitavate riikide koodid
(Ei täideta laeva ja lennutranspordi korral). Maanteetranspordi korral tuleb sisestada
vähemalt 2 riigi koodid. (Näiteks, kui kaup tuleb Venemaalt Eestisse, siis sisestatakse
RU ja EE).
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Lahter 80IK – Eelneva dokumendi liik – valida rippmenüüst. Eelneva dokumendi
esitamine on kohustuslik, kui transiidideklaratsioon ei sisalda turvalisuse ja julgeoleku
andmeid. Välistab lahtri 80LA täitmist.
Lahter 80LA – Eelmine toiming. Märgitakse vastav toiming rippmenüüst. Välistab
lahtrite 80IK täitmist.
Lahter 80IL – Eelneva dokumendi viide - Sisestatakse eelneva dokumendi
viitenumber.
Lahter 80IM – Lisainfo – lisainfo eelneva dokumendi kohta. (Näiteks dokumendi
väljastamise kuupäeav).
Lahter 80IR – Esitatud dokumendi liik. Liik valitakse rippmenüüst.
Lahter 80IS – Esitatud dokumendi viide – sisestatakse viitenumber.
Lahter 80IT – Lisainfo – sisestatakse vajalik lisainfo. (Näiteks dokumendi
väljastamise kuupäev).
Lahter 80 IU annab võimaluse laadida üles esitatava dokumendi
fail.
Kui üldandmed on sisestatud klikkida nupul
.
2.4.5 Kauba andmete sisestamine
Avaneval ekraanil klikkida nupul

.

Pilt 8. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus dokument. Kaupade nimekiri.
Avaneval ekraanil sisestada kubaandmed.
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Pilt 9. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Kaubaandmete
sisestamise I osa.
Lahter 31A – Kaubakirjeldus.
Lahter 33 – Kaubakood – sisestatakse 4, 6 või 8 kohaline kaubakood. Kohustuslik
sisestada 6 kohaline riskikauba kood, mis on toodud Tollikoodeksi rakendussätete
(EMÜ 2454/93) lisas 44c.
Lahter 35 – Kirjeldatud kauba brutomass.
Lahter 38 – Kirjeldatud kauba netomass.
Lahter 81B – Saatja, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev saatja. Ei
täideta kui on üks kaup või on üks kaubasaatja.
Lahter 81C – Saaja, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev saaja. Ei täideta
kui on üks kaup või on üks kaubasaaja.
Lahter 81D – Lähteriik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev lähetuse riik.
Ei täideta kui on üks kaup või on üks lähetuse riik.
Lahter 81E – Sihtriik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev sihtriik. Ei
täideta kui on üks kaup või on üks sihtriik.
Lahter 81A –Deklaratsiooni liik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev
deklaratsiooni liik. Ei täideta kui on üks kaup või on üks deklaratsiooni liik.
Lahter 80HR – Transpordivahendi makseviis – kui üldosas on transpordivahendi
makseviis täidetud, siis ei tohi seda kauba juures täita.
Lahter 80HS – kaubasaadetise viitenumber – kui kogu kaubasaadetisel on üks
viitenumber, siis ei tohi seda kauba juures täita.
Lahter 80HT – ÜRO ohtlike kaupade kood – täidetakse, kui veetakse ÜRO ohtlike
kaupade nimekirja kuuluvaid kaupu. Kaupade loetelu rippmenüüs.
Lahter 80HX – Saataja julgeoleku andmed ID - võetakse valikust, kui erineval
kaubal on erinev turvalisussaatja. Ei täideta kui on üks kaup või on üks
turvalisussaatja.
Lahter 80HY – Saaja julgeoleku andmed ID - võetakse valikust, kui erineval kaubal
on erinev turvalisussaaja. Ei täideta kui on üks kaup või on üks turvalisussaaja.
Lahter 31B –Konteineri number, kui oli deklareeritud üldosas “1 – jah”, siis
märgitakse konteineri number.

Pilt 10. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Kaubaandmete
sisestamise II osa.
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Lahter 31C – pakendi liik, valitakse rippmenüüst.
Lahter 31DA – Pakendite arv. Välistab lahtri 31DB täitmist.
Lahter 31DB – Pakendamata kauba (NE) tükiarv, kui kaup on pakendamata. Kui
tegemist on mahtkaubaga, siis jäetakse tühjaks. (Näiteks: VY- Tahked peenosakesed
(pulbrid) jne).
Lahter 31E – Pakendi markeering.
Lahter 40A kuni 40CC – info eelneva dokumendi kohta tuleb automaatselt üle
üldosast, kui on üks kaup. Deklaratsiooni andmete kopeerimisel, kontrollida üle.
Lahter 44A kuni 44CC – info esitatud dokumendi kohta tuleb automaatselt üle
üldosast. Deklaratsiooni andmete kopeerimisel, kontrollida üle.
Lahtrid 44F, 44G ja 44D täidetakse ainult siis, kui on täidetud lather 80HZ – lisainfo
kood.
Lahter 44F - Eksport Euroopa Ühendusest – valida kas “1-jah” või “0-ei”, täidetakse,
kui on täidetud lahter 80HZ.
Lahter 44G – Eksport EÜ välisest riigist – täidetakse siis, kui on täidetud lather
80HZ ja lather 44F ei ole täidetud.
Lahter 81F – riskikaubakood märgitakse 1, kui veetakse riskikauba nimekirja
kuuluvat kaupa, mille juurde on tolliseadustiku rakendussätete lisa 44c veerus 4
märgitud 1, kusjuures kaubakogus peab ületama miinimumkoguse. (Kaubakood
220890, kogus 5hl).
Lahter 81G –Riskikauba kogus täidetakse tolliseadustiku rakendussätete lisas 44c
toodud mõõtühikutes, kui veetakse riskikaupu. (Näiteks: Alkohoolsete jookide
mõõtühik on hektoliiter).
Kui kaupu on rohkem kui 1, siis klikkida nupul
.
Kui kõik kaubad on sisestatud, klikkida nupul

ja seejärel nupul
.

2.3.6 Tagatise lisamine

Pilt 11. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus dokument. Tagatiste loetelu.
Tagatise lisamiseks tuleb klikkida nupul

.
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Pilt 12. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Viide tagatisele.
Lahter 52A – Tagatise liik – valitakse rippmenüüst. Pildidl 12 on näha, et on
kasutatud üksiktagatist (liik 3) pangaülekandega MTA tagatiskontole. Liik 3 korral
täidetakse lisaks lahter 52C. Liikide 0, 1, 4 ja 9 tuleb täita lahtrit 52B.
Lahter 52B – Tagatise viitenumber – tagatistolliasutuse poolt väljastatud üldtagatise
või üksiktagatise käendusdokumendi alusel number GRN.
Lahter 52C – Muu tagatise viide – märgitakse pangaülekande number, kui
kasutatakse muud kui üld- või üksiktagatist käendusdokumendi alusel. Näiteks liik 3
on deposiidina MTA tagatiskontole makstav sularaha tagatis, tuleb märkida
tolliametniku poolt väljastatud tagatise otsusel märgitud tagatisnõude numbe
Lahter 80ID Võlasumma – tuleb automaatselt üldosast.
Lahter 52D – Juurdepääsukood – sisestatakse, kui on antud tagatistolliasutuses
tagatise liik 0, 1, 9 ja 2 korral.
Lahter 52E –Kehtivuspiirang EÜ-s. Lahter jäetakse tühjaks.
Lahter 52F – Ei kehti järgnevatele Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni
lepingupooltele – valida rippmenüüst selle EFTA (NO, CH, IS) ning AD või SM riigi
kood, kus tagatis ei kehti.
Kui info tagatise kohta on sisestatud, klikkida nupul

.

2.3.7 Deklaratsiooni esitamine

Pilt 13. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Deklaratsiooni
esitamine.
Kui olete veendunud, et deklaratsioon on korrektselt täidetud, vajutage nupule
Kontrolli.
Kui deklaratsioonis esinesid vead, siis kuvatakse vastav vigade loetelu.
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2.3.8 Vigade loetelu

Pilt14. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Kontrollimise
tulemused.
Vajutades nupule Tagasi, saate deklaratsiooni parandada. Deklaratsiooni ülaservas on
ääristatud punase joonega see osa, kus viga esineb. Lisaks sellele punasega on
tähistatud ka vigaselt täidetud lather, kus on märgitud vea sisu või tingimus, mille
vastu on eksitud.
Kui deklaratsiooni esitamisel on vead (punane riba), siis deklaratsiooni ei ole
võimalik esitada ilma paranduste sisseviimiseta. Kui deklsratsiooni esitamisel on välja
toodud hoiatused (kollane riba), siis need ei takista deklaratsiooni esitamist.

Pilt 15. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, Vigade esitlus.
Kui deklaratsioon on vastu võetud, siis kuvatakse ekraanile ajutiselt salvestatud
deklaratsiooni number LRN.

Pilt 16. Tollideklaratsiooni elektrooniline esitamine. Uus document, LRN number.
Edasiseks deklaratsiooni vormistuseks tuleb pöörduda deklareeritud lähtetolliasutuse
tolliametniku poole, esitades talle kauba ja kõik asjassepuutuvad dokumendid ning
teatades LRN numbri. Tolliametnik teostab tollivormistuse ja väljastab
transiidisaatelehe vastavalt deklareeritud andmetele TAD või TSAD.
NB! Number tuleb üles kirjutada, ilma selleta ei ole võimalik tollivormistust teha.
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