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Üldinfo
Alates 1. augustist 2019 tuleb vedelkütuse seaduse (VKS; RT I, 15.03.2019, 16) § 51 lg 4
kohaselt lisada kütuse käitlemise andmekogusse VKS § 23 lõikes 2 nimetatud andmed ning
atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõikes 2 ja lõikega 6 kehtestatud määruses kütuse
tarnijate aruandlust puudutavad andmed. Andmete deklareerimise kohustus on VKS § 21
lõikes 1 nimetatud isikul (s.o tarnijal).
Aruandes esitatavate
põhimääruse Lisa 2-s.

andmete

loetelu

kehtestatakse

Maksukohustuslaste

registri

Maksu- ja Tolliamet eeltäidab tarbimisse lubatud kütuste andmed VDSis SADHESe ja
Complexi andmete (s.o tarbimisse lubatud ja vabasse ringlusse deklareeritud kütuse andmed)
alusel.
Aruandluskohustuseks nõutavad andmed sisestatakse MTA andmekogusse VDS. VDSi
sisenemine toimub Maksu- ja Tolliameti kodulehe https://www.emta.ee/et/ kaudu, kus tuleb
valida „Sisenen e-MTAsse“ → „Toll“ → „Vastavusdokumendid (VDS)“. Võimalik on siseneda
ID-kaardiga, mobiil-IDga, SMART-IDga, eIDASe või internetipanga vahendusel.
Vastavusdokumendi lisamine on piiratud õigustega. Ettevõtte seaduslik esindaja saab
kasutajaid volitada e-MTA keskkonnas või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
Mitteresidendi ligipääs e-MTAsse on võimalik E-residendi digi-ID kaudu (infot leiab
https://www.politsei.ee/et/juhend/e-residendi-digi-id).
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VDSi ligipääs on piiratud õigustega, biokütuse tarneandmete sisestamiseks ja vaatamiseks on
kasutajatele ette nähtud kasutajaõigus VDS_BIO_CLIENT, millega kaasneb biokütuse
tarneandmete aruande (sh aruannete nimekirja) vaatamine, lisamine, muutmine, kustutamine,
esitamine, sh failide vaatamine, lisamine, kustutamine.
Õiguste andmiseks tuleb:
1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“
menüüpunkt „Pääsuõigused“;
2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul
„Uus pääsuõigus";
3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood,
vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste
kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsi sõna „biokütus" abil, märgistada vajalikud
õigused ja vajutada nupule „Lisa.
Lisainfot pääsuõiguste kohta leiab lehelt „Pääsuõigused ja volitused e-MTAs“.

Üldist aruande esitamisest
VDS on kolmekeelse kasutusega: eesti-, vene- ja ingliskeelne. Kasutajal on VDSis võimalik:






lisada ja esitada aruandeid
muuta ja kustutada aruandeid
vaadata aruandeid (sh aruannete nimekirja)
lisada ja kustutada faile
vaadata ning alla laadida CSV-failina MTA poolt eeltäidetud tarbimisse lubatud
kütuste andmeid

Esmasel VDSi sisenemisel kuvatakse kasutajale tühi vaade, tekstiga „Andmed puuduvad“.
Lehe vasakus servas kuvatakse kasutajale tekst „Siin saate lisada uusi ja vaadata ning
parandada olemasolevaid biokütuse tarneandmete aruandeid'.
Kui kasutaja on juba sisestanud aruandeid, siis kuvatakse eelnevalt juba sisestatud aruandeid
aruandeperioodide (kuu) lõikes, nt August, September.
Lehe paremas ülaservas kuvatakse aruande aasta valiku rippmenüü. Automaatselt kuvatakse
jooksvat aastat. Aruande lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisan aruande“, valida kuu1 ning
vajutada nupule „Lisan“. Kui aruanne on esitatud, siis kuvatakse kasutajale aruannete loetelu
leht, kus paikneb esitatud aruande rida.

1

Tootekeskkonnas kuvatakse kasutajale kuu valikud alates augustikuust arvates
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Aruande lisamisel avaneb kasutajale aruande vaade, mis koosneb 5-st alamlehest.
a)
b)
c)
d)
e)

Biokütuse tarneandmed
Failid
KHG andmed
Elektrienergia
Esitamine

Biokütuse tarneandmete lehel kuvatakse kõik valitud aruandeperioodil tarbimisse lubatud
kütuste andmed, mis on tarnija nimel deklareeritud MTA infosüsteemides SADHES või
Complex (vt MTA infosüsteemidest SADHES ja Complex sisestatud andmete alusel
eeltäidetud kanderead).

Detailandmete vaatamiseks tuleb vajutada lehekülje vasakul ääres (Kütus ees) paiknevale +
märgile, mille järgselt kuvatakse kasutajale MTA andmed tarbimisse lubatud kütuste kohta
saatedokumentide lõikes.
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Kasutajal on tarbimisse lubatud kütuse andmeid võimalik eksportida CSV-faili, vajutades
nupule „Laen alla MTA andmed“. Eksporditud CSV-failis näidatakse laiendatud koosseisu
otsingu tulemuse ridade kohta.
Iga aruandelehe all paiknevad nupud „Tagasi“ (v.a biokütuse tarneandmete leht) ja „Edasi“
(v.a esitamise leht). KHG leheküljel paikneb „Salvestan“ nupp ning esitamise lehel „Esitan“
nupp.
Juhul kui tarbimisse lubatakse kütust, mida ei ole SADHES`s või Complex`s deklareeritud, siis
on kasutajal endal võimalik lisada kütuse andmeid, vajutades nupule „Uus tarbimisse lubatud
kütus“.2

Seejärel kuvatakse kasutajale andmeplokk, kus on võimalik valida kütuse liik ning sisestada
nõutavad andmed, s.o vastavusdokumendi andmed ning kogus. Süsteem ise eeltäidab valitud
kütuse liigi põhjal KN koodi ning ühiku lahtri. „Lisan“ nupule vajutamisel salvestatakse
2

Vajalik näiteks olukorras, kus kütust käideldakse väljaspool aktsiisiladu (nt gaaskütused) ja seetõttu selle kütuse kohta SADHES-s info
puudub.
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sisestatud andmed ning kasutajal on võimalik alustada „Fossiilse kütuse“ ja „Biokütuse“
andmeplokkide täitmist.

Aruandesse on võimalik sisestada ainult positiivseid arvväärtuseid.

MTA infosüsteemidest SADHES ja Complex sisestatud andmete
alusel eeltäidetud kanderead
Biokütuse tarneandmete lehel kuvatakse kõik valitud aruandeperioodil tarbimisse lubatud
kütuste andmed, mis on tarnija nimel deklareeritud MTA infosüsteemides SADHES või
Complex. Tarbimisse lubatud kütuse andmed on omakorda grupeeritud alanevalt kütuse
liikide, KN koodide, vastavusdokumentide, koguste ja mõõtühikute järgi.
Erand puudutab 2019. a augustikuu andmeid, mille osas MTA poolt eeltäidetakse vaatel
vastavad andmelahtrid
alates 15.08.2019 tarbimisse lubatud või vabasse ringlusse
deklareeritud infoga. Seetõttu tuleb perioodil 01.08-14.08.2019 tarbimisse lubatud kütuste
andmed tarnijal ise sisestada juhul kui sama kütuse liigi, KN koodi ja vastavusdokumendiga
kütust ei ole MTA eeltäidetud kütuste valikus. Andmete lisamine toimub vajutades nupule „Uus
tarbimisse lubatud kütus“.
Juhul kui kütuse eeltäidetud andmeid on vaja korrigeerida, siis saab kasutaja ise seda muuta
vajutades muutmise nupule (s.o kanderea lõpus paiknev pliiatsi märk). Muutmisel avaneb
flyout, kuhu saab sisestada korrigeeritud koguse numbrilise väärtuse. „Salvestan“ nupule
vajutamisel kuvatakse hallil kandereal lahtris „Tarnija andmetel tarbimisse lubatud kogus“
muudetud koguse info.
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Tarbimisse lubatud kütuse andmeid süsteemi poolt automaatselt ei uuendata. Juhul kui
andmete uuendamine on toimunud, kuvatakse kasutajale tekst „MTA andmetel on peale
deklaratsiooni alustamist laekunud sidumata tarbimisse lubatud koguste detailandmeid“ ning
nende nägemiseks peab kasutaja vajutama nupule „Vaatan sidumata detailandmeid“.
Sidumata detailandmete kohta kuvatakse info vaid pooleli staatuses oleva aruande juures.

Andmete uuendamiseks peab kasutaja ise vajutama nupule „Uuendan andmeid“, misjärel
täiendatakse Biokütuse tarneandmete andmeplokis MTA andmeid.
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Kui kasutaja sisestab käsitsi andmeridu, mis kattuvad MTA andmete uuendamisel tekkinud
sama vastavusdokumendi numbriga kanderidadega, kuvatakse biokütuse tarneandmete lehelt
edasi liikudes andmete salvestamisel kasutajale veateade „Olete juba sisestanud sama
vastavusdokumendi numbriga koondkande rea. Palun täpsustage andmeid“.
Kasutaja peab seejärel kustutama käsitsi sisestatud andmerea ning täiendama MTA
eeltäidetud kandereal olevat kütuse kogust.

Andmeplokk „Biokütuse tarneandmed“
Biokütuse tarneandmete lehele peab kasutaja märkima valitud kalendrikuul tarbimisse lubatud
bensiini, diislikütuse, biokütuse ja gaasiliste kütuste andmed ning neile vastava koguenergia
andmed. Aruandes tuleb muuhulgas märkida vedelkütusevaru koguse (OSPA kütus), mille
tarnija aruandeperioodil tarbimisse lubas.3
Esitatavas kuuaruandes tuleb andmed deklareerida kütuse liikide lõikes. Kütuse liikide infot vt
tabelist Lisa 1: Kütuse liikide tabel
Aruandes andmete deklareerimiseks vajutab kasutaja „Kütus“ ees paiknevale + märgile, mille
järgselt avanevad plokid „Fossiilsed kütused“ ja „Biokütused“. Aruanderea lisamiseks tuleb
vajutada „Lisan/muudan andmeid“ nupule ning seejärel „Uus rida“ nupule.

3

VKS § 5 lg 5 ja § 7 lg 2.
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Nupule „Lisan muudan andmeid“ vajutamisel avaneb kasutajale kaks alajaotust: fossiilsete
kütuste andmeplokk ja biokütuste andmeplokk.
Nupule „Uus rida“ vajutamisel avaneb kasutajale vastavas alajaotuses uus fossiilse või
biokütuse andmete sisestamise rida.
Oluline on, et tarnija tagab biokütuse käitlemisel, et toimib massibilansi süsteem, mis
võimaldab korraldada sellise saadetise segamist, mis sisaldab erinevatele biokütuse
säästlikkuse kriteeriumitele vastavat toorainet või biokütust (edaspidi segu), ja omavahelist
segamist ning sellise segamise üle arvestuse pidamist. Segu puhul peab olema tagatud teave
iga segu sisaldusse kuuluva saadetise biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse ja
saadetise koguse kohta. Segust võib väljastada samas koguses ja samadele biokütuse
säästlikkuse kriteeriumitele vastavat saadetist, nagu seda on segusse lisatud4.

4

Vedelkütuse seadus § 23 lg 4
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Raporteerimisel võib kasutada FIFO meetodit.

Andmeplokk „Fossiilsed kütused“
Leheküljel tuleb kajastada kõik tarbimisse lubatud fossiilsed kütused, sh ka bensiin
oktaaniarvuga 98.5
Fossiilsed kütused andmeplokis kuvatakse eeltäidetuna „Kütuse liik“, „KN kood“, koguse
„Ühik“, „Alumine kütteväärtus“ ja sellele vastav „Ühik“ ning „KHG mahukus“ ja kasutaja neid
välju muuta ei saa.

Andmeväljad „OSPA kütus“, „Lepingu nr“, „Pos nr“, „Lähteaine ja töötlemisviis“ ning „Kogus“
on kasutaja poolt täidetavad, sealjuures on kohustuslikud andmed „Kogus“ ning „Lähteaine ja
töötlemisviis“. Lähteaine ja töötlemisviis lahtris avaneb valikloendi nimistu, millest on kasutajal
võimalik teha valik. Valikloendit ei avane gaasiliste kütuste korral.

Juhul kui tegemist on VKS § 5 lg 5 või § 7 lg 2 nimetatud vedelkütusevaruga, märgib kasutaja
lahtrisse „OSPA kütus“ linnukese.
“Lepingu number” väli tuleb täita juhul, kui:
1. Tarnija on sõlminud VKS § 22 kohase tarnijatevahelise kokkuleppe, mille alusel võib
tarnija minimaalset biokütuse koguenergiat ületava osa kirjalikul kokkuleppel teisele
tarnijale tema kohustuse täitmiseks iga kuu statistiliselt üle kanda. Tarnijale statistiliselt
ülekantud koguse võrra väheneb selle tarnija käesoleva seaduse § 21 lõikes 1
nimetatud kohustus. Kokkulepe peab sisaldama ajavahemikku, mille jooksul üks tarnija
teisele statistilise ülekande teeb.
2. Tarnija on sõlminud VKS §21 lg 10 kohaselt biometaani lõpptarbimisse andnud teise
tarnija või muu isikuga kokkuleppe lõpptarbimisse antud biometaani koguenergia
statistiliseks ülekandmiseks. Kokkuleppes märgitakse muu hulgas biometaani
statistiliselt ülekantud koguenergia. Kokkulepe tuleb esitada Keskkonnaametile koos
VKS § 24 lõikes 1 nimetatud aruandega.
„PoS nr“ väljale tuleb sisestada kütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse sertifikaadi
number. Antud dokumendi näol on tegemist sertifikaadiga "Proof of Sustainabiliti (PoS) for
Biofuels and Bioliquids", mille väljastab rafineerimistehas või biokütuse tootja. Antud väljale
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Vedelkütuse seadus § 24
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tuleb sisestada kõik biokütuse sertifikaadid, mis konkreetse vastavusdeklaratsiooniga
tarbimisse lubatud kütusesegus sisalduvad.

Koguse (vt Kütuse koguste teisendamine ning biokütuse osakaalu arvutamine) sisestamise
järgselt eeltäidetakse süsteemi poolt „Energiasisaldus (MJ)“ ja „Energiasisaldus vesinikkütuse
kasutustegurita (MJ)“ andmelahtrid ning neid kasutaja ise muuta ei saa.

Andmete salvestamiseks vajutab kasutaja märgile
kasutaja märgile .

. Andmete kustutamiseks vajutab

Juhul kui kohustuslikud väljad jäävad täitmata, kuvatakse salvestamisel vastavasisuline
veateade.
Uue rea lisamine toimub nupule „Uus rida“ vajutamisega.

Andmeplokk“ Biokütused“
Biokütused andmeplokis avanevas vaates tuleb kasutajal sisestada kohustuslikud andmed
„PoS nr“, „Biokütus“, „Tooraine“, „Tootmisviis“, „Kogus“ ja „Biokütust tootva käitise töö
alustamise kuupäev“. Väljadel „Biokütus“, „Tooraine“ ja „Tootmisviis“ avaneb valikloendi
nimistu, millest on kasutajal võimalik teha valik.





PoS nr – kütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse sertifikaadi number. Üks
sertifikaat vastab ühele biokütuse reale.
Biokütus – kütuseliik, mille kohta on väljastatud säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse
sertifikaat (nt biodiisel, bioetanool).
Tooraine (Type of raw material) - kütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse
sertifikaadil märgitud tooraine, millele sertifikaat väljastatud on.

Kui kasutaja on biokütused andmeplokis täitnud „Biokütuse“ välja, siis süsteemi poolt
täidetakse automaatselt väljad „KN kood“, „Koguse ühik“, „Alumine kütteväärtus“ ja selle „Ühik“
ja „KHG mahukus (gCO2ekv/MJ)“ ning sealjuures kasutaja saab vaid muuta alumise
kütteväärtuse välja.
12

Tooraine välja täitmisel täidetakse süsteemi poolt automaatselt väljad „Teise põlvkonna
biokütus6“, „Maakasutuse kategooria“ ja „Maakasutuse emissioon“.

Väljade „Biokütus“ ja „Kogus“ lisamisel täidetakse automaatselt „Energiasisaldus (MJ)“ väli.

Juhul kui kasutaja märgib lahtrisse „Statistiline ülekanne“ linnukese, on kohustuslik täita väljad
"Lepingu number", "Energiasisaldus (MJ)" ja "Teise põlvkonna biokütus".

Andmete salvestamiseks vajutab kasutaja märgile
kasutaja märgile .

. Andmete kustutamiseks vajutab

Salvesta nupule
vajutamise järgselt toimub sisestatud andmeväljade osas vigade ja
hoiatuste kontroll ning kasutajale kuvatakse tekst parandamist vajava infoga (vt Vigade ja
hoiatuste kuvamine).
Juhul, kui kasutaja märgib lahtrisse „Säästlik“ linnukese, muutub eeltäidetud väli „KHG
mahukus (gCO2ekv/MJ)“ redigeeritavaks ja kasutaja peab sisestama õige väärtuse.
Kui käitise alustamise kuupäev ei ole kasutajale teada (nt enne/pärast 5. oktoobrit 2015), tuleb
märkida vastavalt kuupäev enne või pärast (nt 6. oktoober 2015).

Andmeplokk „Failid“
Failid lehel kuvatakse kasutajale vaade, kus on võimalik lisada dokumente. Lisamiseks vajutab
kasutaja nupule „Lisan dokumendi“. Võimalik on faile lohistada või laadida. Korraga on
võimalik ka mitut faili üles laadida. Faili maksimumsuurus on 10 MB. Üles saab laadida faile,
mille laiend on .asice, .bdoc, .ddoc, .doc, .docx, .jpg, .odt, .pdf, .png, .rtf, .txt, .zip.

6

Majandus- ja taristuministri 2017. aasta 8. septembri määrus nr 48 „Loetelu jäätmetest ja jääkidest, millest
toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena“
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Juba laaditud faili on võimalik ka kustutada, vajutades vastava faili juures paiknevale prügikasti
märgile. Faili vaatamiseks vajutab kasutaja üles laaditud faili nimetusel.

Selleks, et andmeplokkide detailridadel olevad andmed siduda esitatud failidega, tuleb
kasutajal faili nimes kajastada „PoS nr“ ja/või „Lepingu nr“ väljadele sisestatud väärtused (nt
Leping_1234.pdf).

Andmeplokk „KHG andmed“
KHG andmed lehel tuleb kasutajal märkida töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside
heite vähendamise andmed kalendrikuu kohta kokku.7
Töötlemiseelses etapis tekkiva heite vähendamist kohaldatakse ainult bensiini, diislikütuse,
surumaagaasi või veeldatud naftagaasi töötlemiseelses etapis tekkiva heite korral.

Atmosfääriõhu kaitse seadus § 1233: Töötlemiseelses etapis tekkiv heide on kogu kasvuhoonegaaside heide, mis tekib enne
tooraine sisenemist rafineerimis- või töötlemisettevõttesse, kus toodetakse fossiilseid kütuseid.
7
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Lisaks on kohustuslik üles laadida tõendavaid dokumente kasvuhoonegaaside heite
vähendamise kohta ning juba üles laetud dokumente on võimalik nii kustutada kui ka alla
laadida.
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Andmeplokk „Elektrienergia“

Kasutaja täidab nõutavad andmeväljad, va väli „Energiakogus jõuseadme kasuteguri
kohandusteguriga (MJ)“, mille süsteem täidab ise kasutaja sisestatud andmete alusel.8

Kütuse koguste teisendamine ning biokütuse osakaalu arvutamine
Vedelkütused
Tarbimisse lubatud kütuse kohta väljastatakse vastavussertifikaat. Biokütuse osakaal kütuse
partiis on väljendatud ühikuga v/v%. Sellisel juhul on tegemist mahuprotsendiga (nt etanooli
maht 4,77). See näitaja on maht mahu suhtes (nt 477 l etanooli 10 000 l etanooli ja kütuse
segus).
Vastavussertifikaadil on märgitud kütuse kogus kilogrammides. Aruandes tuleb vedelkütuse
kogused raporteerida 15 kraadi Celsiuse juures liitrites. Teisenduseks tuleb kasutada
sertifikaadil olevat tihedust (nt 740,4 kg/m3).

8

Tootekeskkonnas kuvatakse kasutajale eestikeelsed päised
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Seega nt 100 000 kg/740,4 kg/m3 = 135,061 m3 ehk 135 061 liitrit kütust (fossiilne- ja
biokütus).
135 061 x 4,77% = 6 442,4 liitrit biokütust
135 061 – 6442,41 = 128 618,6 liitrit fossiilset kütust
Kui kütusesse on lisatud II põlvkonna biokütust, siis peab tarnijal teada olema II põlvkonna
sisalduse osakaal (märgitud nt PoS-le). Selle väärtuse kaudu tuleb üldine biokütuse kogus
jaotada I ja II põlvkonna biokütuseks.
Nt II põlvkonna osakaal on 1,8%
135 061 x 1,8 = 2 431,1 liitrit II põlvkonna biokütust
Seejärel tuleb leida I põlvkonna osakaal
6 442,4 - 2 431,1 = 4 011,3 liitrit I põlvkonna biokütust
Seadusest tulenevalt peab tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias
olema biokütuse koguenergia osakaal tarbimisse lubatud kütuses vähemalt 6,4 protsenti.
Selleks, et leida kütusesegu energiasisaldus, tuleb kütuse kogused läbi korrutada alumise
kütteväärtusega (leitavad VDSist, täituvad seal automaatselt vastavalt kütuseliigile, lisan
manusena pildi VDSist)
Seega, fossiilse kütuse energiasisaldus on 128 618,6 l x 32,2 (MJ/l) = 4 141 518,9 MJ
Biokütuse energiasisaldus on
4 011,3 l x 21,3 (MJ/l) = 85 440,7 MJ (I põlvkonna biokütus)
2 431,1 x 21,3 (MJ/l) =51 782,4 MJ (II põlvkonna biokütus)
Kogu kütusesegu energiasisaldus 4 141 518,92 + 85 440,7 + 51 782,4 = 4 278 742,0 MJ
I põlvkonna osakaal 85 440,7 x 100 / 4 278 742,0 = 2,0 %
II põlvkonna osakaal 2 x 51 782,4 x 100 / 4 278 742,0 = 2,42 %
Kokku on biokütuse koguenergia osakaal diislikütuse koguenergias 2,0 +2,42 = 4,42 %
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Gaaskütused
Gaaskütuse raporteerimine toimub kilogrammides. Selleks, et gaasikogus teisendada
energiaühikutest (kWh) kilogrammideks (kg), tuleb esmalt kasutada järgnevat valemit9 :
V = E / Hs;
E – gaasikogus energiaühikutena kilovatt-tundides;
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus bilansiperioodil kilovatt-tundides kuupmeetri kohta;
V – gaasikogus kuupmeetrites.
Seejärel tuleb gaasi tiheduse kaudu arvutada kilogrammid.
Maagaasi ülemine kütteväärtus ja tihedus on kättesaadav põhivõrguettevõtja Elering AS
veebileheküljel, biometaani ülemine kütteväärtus ja tiheduse kohta esitab andmed tarnijale
biometaani tootja.

Vigade ja hoiatuste kuvamine
VDS kontrollib kohustuslike andmeväljade (s.o Biokütus, KN kood, Tooraine, Tootmisviis,
Kogus, Ühik, Alumine kütteväärtus, (Alumine kütteväärtus) ühik, Energiasisaldus (MJ) ja KHG
mahukus) täitmist.
Kui kasutaja on avanud aruande sisestamise vormi ja liigub ühelt leheküljelt (tab’ilt) teisele, või
vajutab nuppudele Salvesta ( ) „Edasi“ või „Tagasi“, toimub andmete kontroll ning kasutajale
kuvatakse vigade ja hoiatuste tekstid lehekülje allservas ning vastavad väljad kuvatakse lisaks
ka punasega raamistatult. Kuvatavad vead on võimalik koheselt parandada vastates
küsimusele „Kas soovite vead koheselt parandada“ vastusega „Jah“. Vastates „Ei“, on
kasutajal võimalik liikuda järgmisele leheküljele.

Kandereaga seotud vigade kohta kuvatakse kanderea lõpus enne „Muudan/kustutan“ ikooni
punast hüüumärki. Hoiatuste korral kuvatakse kollast hüüumärki. Hüüumärgile vajutades
avaneb infoväli, kus on kuvatud kõik konkreetse kandereaga seotud vea- ja hoiatusteated.

9

Majandus- ja taristuministri 28.07.2017 määrus nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“ § 21
18

Aruande esitamine
Aruande esitamiseks peab kasutaja vajutama nupule „Kinnitan“, mille järgselt käivitub
aruandeülene vigade ja hoiatuste kontroll.

Kasutajale kuvatakse hoiatused, kuid ta saab aruannet hoiatustega kinnitada vajutades „EI“.

Aruannet veateate olemasolul kinnitada ei saa, viga tuleb esmalt parandada (vt Vigade ja
hoiatuste kuvamine).
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Aruannet on võimalik esitada ka nn 0-aruandena jättes kõik väljad tühjaks ja liikudes
„Biokütuse tarneandmete“ leheküljelt „Edasi“ nupuga kuni „Esitamine“ leheküljele. Kui
kasutaja vajutab „Kinnitan“ nupule, siis saab aruanne esitatud olekusse.

Aruande parandamine ja kustutamine
Kui aruanne on juba esitatud, siis on võimalik kasutajal seda parandada kaks kuud pärast
aruande kinnitamist. Selleks valib kasutaja aruande perioodi, mida soovib parandada ja
vajutab aruanderea paremal pool paiknevale „Muudan“ nupule. Esitatud aruannet kustutada
ei ole võimalik.

Parandada ja kustutada on võimalik pooleli staatuses aruannet.
NB! Kuni uue aruande esitamiseni kehtib eelnev esitatud staatuses aruanne. Uue esitamisel
vana tühistatakse ja kehtivaks saab uus esitatud staatuses aruanne. Aruannet saab
parandada kahe kuu jooksul alates aruande esitamisest. Kui on tarvis korrigeerida varasemaid
aruandeid, tuleb võtta ühendust Keskkonnaameti keskkonnaosakonna kliima peaspetsialisti
Egon Orastega (telefon 5344 3473; e-post Egon.Oraste@keskkonnaamet.ee ).
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Samuti on võimalik parandada ja kustutada „Fossiilse kütuse“ ja „Biokütuse“ ridu. Selleks tuleb
vajutada ikoonile „Lisan/muudan andmeid“.

Biokütuse või fossiilse kütuse detailrea kustutamiseks või muutmiseks valib kasutaja aruandes
vastava rea ja vajutab rea lõpus olevale muutmise või kustutamise ikoonile.
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Lisa 1: Kütuse liikide tabel
KN kood

Nimetus (Eng)

Nimetus (EE)

Ühik

Calorific_valu
e

Calorific_value_uni
t

Biokütus (B)
või fossiilne
kütus (F)

GHG_intensity

27101241

Petrol

Bensiin OA<95

L15C

32,2

MJ/l

F

93,3

27101245

Petrol

Bensiin
95=>OA<98

L15C

32,2

MJ/l

F

93,3

27101249

Petrol

Bensiin OA=>98

L15C

32,2

MJ/l

F

93,3

27101929

Diesel

Diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27101943

Diesel

Diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27102011

Diesel

Diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27101929

Diesel

Eriotstarbeline
diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27101943

Diesel

Eriotstarbeline
diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27102011

Diesel

Eriotstarbeline
diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27112100

Compressed_natural_gas

Surumaagaas

KG

45,1

MJ/kg

F

69,3

27112900

Compressed_synthetic_metha
ne

Surutud
sünteetiline
metaan

KG

27101943

Gasoil

Gaasiõli

27102011

Gasoil

28041000

50

MJ/kg

F

3,3

L15C

MJ/l

F

95,1

Gaasiõli

L15C

MJ/l

F

95,1

Hydrogen

Vesinik

KG

MJ/kg

F

27111100

Liquified_natural_gas

Vedeldatud
maagaas (LNG)

KG

MJ/kg

F

74,5

N/A

Other

Muu fossiilne
kütus

F

N/A

27111900

Liquified_petroleum_gas

Mootorivedelgaas

KG

46

MJ/kg

F

73,6

27111294

Liquified_petroleum_gas

Mootorivedelgaas

KG

46

MJ/kg

F

73,6

27111397

Liquified_petroleum_gas

Mootorivedelgaas

KG

46

MJ/kg

F

73,6

27101943

Diesel

Parafiinne
diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27102011

Diesel

Diislikütus B30

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

120,1
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27101943

Diesel

Eriotstarbeline
Parafiinne
diislikütus

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

27102011

Diesel

Eriotstarbeline
Diislikütus B30

L15C

35,9

MJ/l

F

95,1

22072000

Petrol

Etanoolkütus E85

L15C

32,2

MJ/l

F

93,3

151620

Hydrotreated vegetable oil
HVO

Muu biokütus

L15C

34

MJ/l

B

95,1

1515

Pure vegetable oil

Muu biokütus

L15C

34

MJ/l

B

95,1

22072000

Bioethanol

Bioetanool

L15C

21,3

MJ/l

B

93,3

29051100

Biomethanol

Biometanool

L15C

15,8

MJ/l

B

93,3

38260090

Fischer-Tropsch diesel

Fischer-Tropsch
diislikütus

L15C

34

MJ/l

B

95,1

29091990

Bio-MTBE

Biokütus

L15C

26

MJ/l

B

93,3

2909

Bio-DME

Biokütus

L15C

19

MJ/l

B

95,1

29091990

Bio-TAEE

Biokütus

L15C

29

MJ/l

B

93,3
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29051300

Biobutanol

Biokütus

L15C

27

MJ/l

B

93,3

29091910

Bio-ETBE

Biokütus

L15C

27

MJ/l

B

93,3

27050000

Biogas

Biogaas

KG

50

MJ/kg

B

69,3

N/A

Other

Muuliigiline
biokütus

B

95,1

38260010

Biodiesel

Biodiislikütus

B

95,1

L15C

33

MJ/l
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