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1. Juhendi tutvustus
Juhend on abimaterjaliks Laoarvestuse- ja aruandluse andmekogu (LAAK) infosüsteemi kasutamisel.
Juhend keskendub peamiselt e-MTA keskkonnas asuva LAAK-i veebirakenduse kasutamisele, kuid
sisaldab ka LAAK-i infosüsteemi üldpõhimõtete tutvustust, mis on abiks kasutajatele, kes esitavad
andmeid LAAK-i teisi kanaleid pidi.

LAAK-i X-tee teenuse arendamiseks ja kasutamiseks on eraldi juhend “LAAK sendNotes X-Road
service”, mis on kättesaadav veebiaadressilt
https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-koolitused/e-teenuste-kasutamine/teenuste-tehniline-info#laak

Lisatud failid:
1. https://www.emta.ee/media/1380/download
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3. Infosüsteemi üldpõhimõtted
LAAK infosüsteem võimaldab lõppkasutajatel (laopidajatel) esitada MTA-le laoandmeid
laokannete kujul. Andmeid esitatakse eraldi kütuse kohta (võimalikud edastuskanalid LAAK-i
veebirakendus ja LAAK-i X-tee teenus) ja muu kauba kohta (edastuskanal LAAK-i
veebirakenduse vahendusel üles laetav kuupõhine XML koondaruanne).

3.1 Sõnastik
Termin

Tähendus

Ladu
Ladu on arvestuslik konteinerobjekt, mille sees toimub kaupade hoiustamine.
Ladu ei tähista alati füüsilise maailma objekti või ehitist. Ladu võib tähistada
mõttelist osa ühest kütusemahutist; ladu võib olla üks konkreetne hoone.

Laopidaja

Juriidiline isik, kes omab ühte või rohkemat ladu (ja nende pidamiseks
vajaminevat luba) kaupade ladustamise eesmärgil.

Lao luba

Unikaalne loa number, mille alusel ladu tegutseb. Ühel laoarvestusel on alati
üks luba ja üks luba käib alati ühe laoarvestuse kohta korraga.

Kütus

Kütusena käsitletakse kaupu,

mille

KN

kood

on

esitatud loendis

https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/aktsiisid/kutus-jaelektrienergia#kn-koodid
Tavakaup, muu kaup

Ladustatav kaup, mis ei ole kütus.
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Laotoiming

Laoarvestuskirje,
laokirje

Laoarvestuskanne,
laokanne

Laos toimuv tegevus, mis muudab ladustatud kaupade omadusi (läbi laokande
esitamise) määral, mis on nõutav muudatuste kajastamiseks
raamatupidamises/laoarvestuses.

Laoarvestuskirje on üks terviklik andmerida laoarvestuskandes, kas deebet või
kreedit tüüpi. Osades kannetes on üks kirje (nt. sissetulek, ainult deebet),
osades kaks (nt. omanikuvahetuse pluss- ja miinuskirje).

Laoarvestuskanne kirjeldab ära ühe konkreetse toimingu laopidaja
laoarvestussüsteemis (ja LAAK-is). Laoarvestuskanne koosneb laokirjetest.
LAAK-i veebirakenduses on lihtsuse huvides põhiliseks andmeobjektiks
laokanne (laokannete nimekiri kuvab kandeid, ühe toimingu vorm on kande
esitamise vorm) ning kasutaja ei pea mõtlema selle peale, kas kanne koosneb
ühest või kahest kirjest.

Koondaruanne

Perioodiliselt kord kuus laopidaja poolt esitatav dokument kõigi sel perioodil
tehtud muud kaupa puudutavate laoarvestuskirjete kohta koos kuu lõpu
saldoga.

Teatmik

Andmekogum LAAK-is, mis sisaldab laoarvestuseks vajalikke taustandmeid.
Kasutusel näiteks laolubade teatmik, hoiukohtade teatmik.

Elav kanne

Kanne, mille jääk ei ole null; st kanne, millelt saab edasisi kandeid teha.

Tollistaatus

Tollistaatusega määratakse kauba maksustamiseks, kaubanduspoliitiliste
meetmete rakendamiseks ja tolliformaalsuste teostamiseks kindlaks, kas
tegemist on liidu või liiduvälise kaubaga (liidu kaup (C) või liiduväline kaup (N)).

Dokumendi tüüp

Alusdokument, eelnev dokument ja täiendav dokument.

Alusdokument

Aluseks laoarvestustoimingu tegemiseks.

Eelnev dokument

Kauba lattu sissetuleku toimingu juurde lisatav üks või mitu dokumenti, mis
eelnesid kauba ladustamisele. Võib olla ka dokumendiks, mille alusel kanne
tehakse.
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Täiendav dokument

Täiendav dokument on üks või mitu dokumenti, mis täiendavad laotoimingu
alusdokumenti laotoimingu kirjeldamisel ja dokumenteerimisel vastavalt
laopidaja äranägemisele.

Kaubasaadetis

Kaubasaadetis koosneb kaupadest, mis saadetakse samal ajal samast
lähtekohast samalt saatjalt samale saajale samasse sihtkohta sama
veodokumendiga.

Netomass

Kauba enda mass ilma mistahes liiki pakkematerjalide ja pakenditeta.

VKS kütus

Vedelkütuse seaduse alla käiv vedelkütus.

Ladustamiskestvus

Ladustamiskestvus näitab, mitu päeva antud kaup oli jooksvas kuus füüsiliselt
ladustamisel ehk laos.

(päevades)
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3.2 Toiminguliigid
LAAK-is kasutusel olevad laoarvestuse toimingud võib oma olemuselt jagada kolme eraldi
rühma: sissetulekutoimingud, väljaminekutoimingud ja laosisesed toimingud. Toimingute
olemus ja erisused sõltuvad lao liigist.

3.2.1 Sissetuleku toimingud
Kauba sissetuleku toimingu eesmärk on kajastada uue kauba lattu saabumist. Tavapärase
sissetuleku puhul kantakse kaup laoarvestusse kauba saabumisel lattu. Pakendamata kütuse
puhul kantakse arvestusse vastuvõtmisel mõõtmisel saadud kauba tegelik kogus.
Lisaks tavapärasele sissetulekule on tollilaos ja seestöötlemise kohas võimalik kasutada
sissetuleku erijuhtu “Kauba liikumine tollilaopidaja/seestöötleja vastutusel”, misjuhul
kantakse kaup laoarvestusse enne kauba lattu saabumist – kaup kantakse arvestusse sellel
hetkel, kui ta ladustamisele/seestöötlemisele suunati ja alustas liikumist tolliasutusest (nt.
riigipiirilt tollilao suunas). Sel juhul teostatakse kõigepealt tavaline sissetuleku kanne (toiming
SIS

10),

mille

juures

märgitakse

spetsiaalne

parameeter

"Kauba

liikumine

laopidaja/seestöötleja vastutusel", ning kõikidele kandel olevatele kaupadele pannakse
süsteemi poolt spetsiaalne asukoht ja asukoha tüüp "liikumises". Sellisele kandele saab
järgneda ainult spetsiaalne sissetuleku täiendkanne (STK 13/14), mis teostatakse kauba lattu
jõudmisel ja milles märgitakse kauba lõplik asukoht laos. Täiendkande käigus ei muutu enam
kauba kogus, pakendi liik ega pakendite arv; sisuliselt on tegu esialgses sissetuleku kandes
defineeritud kauba ja selle koguste (ja pakendite) paigutamisega uutesse asukohtadesse
laosiseselt.
Aktsiisiladude puhul eristatakse sissetuleku toiminguid lisaks veel lähtuvalt sellest, kust kaup
lattu vastu võetakse: kas võetakse vastu Eestist (SIS10), teisest EL liikmesriigist (SEL11) või
kolmandast riigist (SKR12).

3.2.2 Väljamineku toimingud
Kauba väljamineku toimingu eesmärk on kajastada kauba laoarvestusest väljakandmist.
Tavapärase väljakande puhul kantakse kaup laoarvestusest maha kohe pärast kauba laost
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väljastamist. Pakendamata kütuse väljastamisel kantakse arvestusest maha mõõtmisel
saadud kauba tegelik kogus.
Sarnaselt sissetuleku toiminguga on lisaks tavajuhule võimalik kasutada kauba laopidaja
(ajutise ladustamise koht, tolliladu, vabatsooniladu)/seestöötleja vastutusel liikumisel
väljamineku toimingu erijuhtu, mille korral kantakse kaup laoarvestusest maha pärast seda,
kui kaup on teises laos vastu võetud ja arvestusse kantud (ajutise ladustamise koht,
vabatsooniladu, seestöötlemine), suunatud loas märgitud tolliasutuses järgmisele
tolliprotseduurile (tolliladu, seestöötleja) või jõudnud väljumistolliasutusse (tolliladu,
seestöötlemine). Sellise erijuhu puhul tehakse kõigepealt väljamineku erijuhu kanne (VER
53/54), mis erineb tavalisest väljaminekust selle poolest, et ei ole ainult kauba väljakanne
(kreedit), vaid kahepoolne pluss- ja miinuskanne, millega kaup võetakse küll lao asukohast (nt.
konkreetsest mahutist) maha, aga jääb laoarvestusse ikkagi sisse spetsiaalse asukohaga
"liikumises". Väljamineku erijuhu kandele saab järgneda ainult spetsiaalne väljamineku
erijuhu täiendkanne (VTK 55), mis fikseerib lõpliku väljakande ajahetke. Selleks valitakse
klassifikaatorist väljamineku täiendkande liik ning märgitakse kauba liikumisel teise lattu
järgmise lao andmed (laokood, kande number, kande kuupäev), kauba liikumisel tolliasutusse
järgmise tolliprotseduuri andmed (MRN number ja kuupäev), liikumisel väljumistolliasutusse
kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimise kuupäev.
Aktsiisiladude puhul eristatakse väljamineku toimingud sarnaselt sissetuleku toimingutega
lähtuvalt sellest, kuhu kütus väljastatakse: kas Eestisse (VAL 50), teise EL liikmesriiki (VEL 51)
või kolmandasse riiki (VKR 52). VAL kanded aktsiisilaos erinevad ainult alusdokumendi tüübi
poolest. Kandega esitatavate andmete osas erinevusi ei ole.

3.2.3 Laosisesed toimingud
Laosisesed toimingud jagunevad järgmiselt:
●

Kauba käitlemine, kauba töötlemine – olukord, kus ühe või mitme kauba/kaupade
käitlemise/töötlemise tulemusena tekib uute parameetritega kaup. Miinuskirjega
kirjeldatakse üks või mitu töötlemise sisendit, mida nimetatakse komponentideks.
Plusskirjega kirjeldatakse töötlemise või käitlemise tulem, uus toode. Töötlemise
toiming on lubatud ST ja AL laos; käitlemine TL ja VT ladudes (nt. puhastamine).
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●

Kauba omaniku vahetus – olukord, kus kaup muudab laosiseselt omanikku.
Miinuskirjega kantakse määratud kogus kaupa eelmiselt omanikult maha ja
plusskirjega sama kogus kaupa uuele omanikule juurde.

●

Kauba asukoha vahetus – olukord, kus laos paiknev kaup paigutatakse ühest
asukohast teise. Asukoha vahetuse kande miinuskirje võtab liigutatava koguse vanast
asukohast välja ja plusskirje paneb sama koguse uude asukohta.

●

Pakendi liigi muutmine – kauba pakendi liigi muutmine. Miinuskirje määrab ära
pakendi liiki muutva kauba koguse, plusskirje pakendi liigi jms muutunud omadused.
Pakendi liigi muutmine ei tähenda kauba ümberpakendamist, vaid arvestuses
sissetuleku ja väljamineku võrreldavuse tagamiseks vajaliku olemasoleva pakendi liigi
muutmist (ümberpakendamine on käitlemistoiming).

●

Kauba koguse erisuse tuvastamine - võimaldab korrigeerida ladustatud kauba kogust.
Jaguneb kaheks eraldi kandetüübiks:
1) kauba puudujäägi tuvastamine, kus laos on kaupa vähem kui arvestus näitab

ning mille puhul puudujäägi tuvastamise kandega kantakse osa kaupa
koguseliselt arvestusest maha,
2) kauba ülejäägi tuvastamine, kus laos on rohkem kaupa kui arvestuses, mille

puhul ülejäägi tuvastamise kandega kantakse lattu koguseliselt juurde.
Erineb teisest kannetest, kuna on alati ühepoolne kanne - eraldi on plusskirjel
põhinev ülejäägi tuvastamise toiming ja miinuskirjel põhinev puudujäägi
tuvastamise toiming.
●

Kauba olemuse erisuste tuvastamine - võimaldab muuta kauba olemust defineerivaid
andmeid, nt. kaubakoodi, kirjeldust, kliimaklassi või biokütusesisaldust jne.

●

Erimärgistamine kasutatakse diislikütuse erimärgistamisel. Miinuskirje määrab ära
erimärgistatava kütuse koguse, plusskirje tekkinud uue kütuse täpse liigi ja kirjelduse.
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4. Veebirakenduse kasutamine
4.1 Kasutusliidese tutvustus

4.1.1 Menüü
Kasutusliidese üleval vasakus nurgas asuv LAAK-i kasutajamenüü koosneb neljast
menüüpunktist:

●

Tagasi e-MTA lehele

●

Aruanded (LAAK-i 01.02 live versioonis varjatud)

●

Minu laod

●

Kauba asukohtade teatmik

Parajasti aktiivset menüüpunkti menüüs ei kuvata, st kui olla “Minu laod” lehel, siis seda
menüüpunkti menüüs ei ole.
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4.2 Ladude nimekiri
LAAK-i rakendusse sisenedes avaneb esimese vaatena loetelu esindatavaga seotud ladudest:

Ladude nimekirjas kuvatakse kõik esindatavaga seotud laod. Laoluba, millel on esindatava
registrikood, tekitab esindatava jaoks ühe lao objekti. Näites toodud ekraanipildil kuvatakse
esindatavale kaks ladu “STOOTLEMINE/03” ja “TLADU/04”, st esindataval on üks
seestöötlemise luba ja üks tollilaoluba.
Laod võivad olla staatustes „Kehtiv“, „Peatatud“ või „Kehtetu“. Viimase kahe staatuse puhul
kehtivad kannete tegemisele piirangud, mille täpne olemus sõltub laoliigist ning kuvatakse
infoteatena Laokannete nimekirja vaates.
Iga lao juures on valge taustaga plokk, mille vasakul servas on selle lao alamenüü.
Menüüpunkt
“Laokanded” viib Laokannete vaatesse, menüüpunkt “Koondaruanded (muu kaup)” viib muu kauba
koondaruande üleslaadimise vormile. Kui menüü asemel kuvatakse teade “Ladustatava kauba liik on
määramata”, pole LAAK-i ladude teatmikus selle lao kohta määratud, mis tüüpi kaubaga ladu
tegeleb, ning tuleb ühendust võtta MTA kontaktisikuga.
“Viimased teated” plokk kuvab maksimaalselt kolme viimast hoiatust, mille kannete esitamine
on selles laos tekitanud. Kuvatakse ainult esitatud kannete kohta käivaid hoiatusi.
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4.3 Laokannete nimekiri
Laokannete nimekiri kuvab kõik selles laos esitatud laokanded:

Laokannete nimekirja vaates on võimalik:
●

Kandeid otsida, et leida soovitud kanne,

●

alustada uut sissetulekut. Uue sissetuleku alustamiseks ei tohi olla valitud ükski kanne
ja tuleb vajutada nupule "Lisan uue sissetuleku" ,

●

teostada edasisi toiminguid "Esitatud" staatuses kannetega. Linnukesega tuleb valida
kanne, millega soovitakse toiminguid teha (lubatud on valida ka mitu kannet, vt. ka
peatükk “Kannete koondumine”) ning vajutada nupule "Uus toiming" ning valida
rippmenüüst soovitud laotoiming. Iga "Uus toiming" peab algama juba esitatud kande
või kannete pealt, et tekiks jälgitav kauba liikumise ja haldamise ahel,
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●

vaadata "Esitatud" staatusega kandeid ning muuta "Pooleli" staatusega kandeid.
Kande vaatamiseks/muutmiseks tuleb vajutada Kande numbrile.

4.3.1 Jäägi kuvamine
Põhjalikum näide laokannete vaates kanderidade ja nende jääkide kuvamisest:
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Jääk on veeru "Jääk/Netomass" esimene, kaldkriipsu ees olev number, ilma ühikuta (ühik on alati
kilogramm ja kuvatakse ainult veeru päises);
●

jääki kuvatakse ainult "Esitatud" staatuses kannete juures; "Pooleli" kannetel
kuvatakse ainult netomassi (ehk kogust, mida see kanne hakkab muutma), jäägi
asemel on "-" (kriips);

●

lõplike väljaminekute juures (toimingud VAL50, VTK55, KAP21) ei kuvata jääki,
kuvatakse "-", tegu on ainult kreedit- ehk miinuskirjetega, mis vähendavad eelmise
kande jääki ja ise jääki ei oma;

●

jääke kuvatakse kauba rea täpsusega, st. kui kandel on mitu kaupa, kuvatakse iga
kauba juures selle kauba jääk, pluss kande üldjääk kokku kande rea tasemel.

4.3.2 Otsing
Otsingu kasutamiseks tuleb täita üks või rohkem otsinguparameetrit ning vajutada “Otsin”:

Otsing töötab AND põhimõttel, st kuvatakse selliseid tulemusi, millest igaühe puhul kehtivad
kõik (mitte üks või osad) sisestatud otsingutingimused. Teistpidi öeldes, iga täiendav
otsingutingimus kitsendab otsingutulemuste hulka.

4.3.3 Kannete koondumine
Kannete koondumise all mõistame protsessi, kus ühe uue kande sisendiks valitakse korraga
mitu olemasolevat kannet (selle protsessi mõistes nimetame neid "sisendkanneteks").
Teisisõnu, ühele kandele tekib mitu tagasiulatuvat seost tema eelnevate kannetega.
Mitu eelnevat kannet saab olla kõikidel toimingutel peale sissetulekute SIS 10-12 (sest
sissetulek on ühe lao kontekstis kauba liikumise ahela alguspunkt) ning sissetuleku ja
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väljamineku erijuhtude STK 13/14 ja VTK 55 (sest need on oma olemuselt täiendkanded ja
vajavad eelmiseks kandeks täpselt ühte sissetulekut või väljaminekut, mida nad andmete
poolest täiendavad).

Koonduvatel kannetel peavad alati kattuma järgmiste andmeväljade väärtused:
●

Omaniku andmed
● Tegevuskoha kood
●

Kõik sisendkannetel olev kaup peab olema ühtmoodi kas pakendatud või kõik
pakendamata ehk mahukaup

●

Maksustaatus

●

Tollistaatus, välja arvatud töötlemise, käitlemise ja erimärgistamise komponentide
puhul

●

Kaubakood vastavalt sellele, kas tegu on VKS-i alla kuuluva või mittekuuluva kaubaga,
st koonduda ei saa mitte-VKS ja VKS kütused läbisegi, va töötlemise kanne (TOO).
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4.4 Toiminguvormid
Uue kande loomiseks avaneb LAAK-i rakenduses toiminguvorm. Infot kandeliikide kohta leiab
klassifikaatorist LAAK.NOTE_TYPE.

4.4.1 Üldpõhimõtted
4.4.1.1 Kandevormi päis

Kande number tekib peale esmakordset vormi salvestamist, tegevuskoht tekib peale vastavast
valikmenüüst tegevuskoha valimist. “Eelnevad kanded” väärtust kuvatakse ainult juhul, kui
tegu on kandega, mis on algatatud eelnevate kannete pealt (st kui tegu ei ole sissetulekuga).
4.4.1.2 Salvestamisloogika
Kandevormi sees on eraldi nö. alamvormidena dokumendid ja kaubad. Kauba alamvormi sees
omakorda on kauba asukohad. Nii kande põhivormil kui igal alamvormil eraldi on oma lisamise
või salvestamise nupud, mida kasutades tuleb tähele panna, mida täpselt salvestatakse või ei
salvestata.

Üldine loogika on, et kande põhivormi allosas olev “Salvestan” salvestab kõik vormi osad, sh.
kauba, kauba asukohad ja muutmises oleva dokumendi andmed:

Dokumendi lisamine käib alati “Lisan dokumendi” nupust:
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Kui kauba alla on lisatud uued asukohad, ei pea neid eraldi salvestama, piisab kui vajutada
kauba vormi üldist “Salvestan” nuppu (või kogu kande põhivormi üldist “Salvestan” nuppu,
mis salvestab ka kauba):

Kui salvestada kauba alamvorm või lisada uus dokument, siis üldist kande vormi ei salvestata.
Näiteks kui muuta omaniku andmeid ning seejärel salvestada ainult kauba alamvorm, ei ole
omaniku andmed salvestatud, kuna need asuvad kauba alamvormist väljaspool.

4.4.1.3 Komakohad
Kasutusliides kuvab koguste puhul kuni kolm komakohta, kusjuures lõpus olevad nullid
kaotatakse (nt. 97,600 asemel kuvatakse 97,6). LAAK ei võta ühestki sisendist (X-tee,
veebiliides, koondaruande fail) vastu rohkem kui kolme komakohta, vajadusel toimub
automaatne ümardamine.
Kui kasutusliidese massi andmeväljas on rohkem kui kolm numbrit peale koma, kuvab
kasutusliides veateate "Lubatud kuni kolme komakohaga number." Kirjet ei lubata salvestada
enne, kui kasutaja on vea parandanud.
Kasutaja võib komakohtade eraldajaks sisestada nii punkti kui koma, aga väljalt lahkudes muudab
süsteem eraldaja alati punktiks. Reegel kehtib kõikide kasutusliidese keelte puhul (EST, ENG, RUS)
ühtviisi.
Rahalise väärtuse sisestamisel kehtivad samad reeglid, aga selle vahega, et komakohti on alati
kaks.
Pakendatud kauba andmete sisestamisel kehtib sama kolme komakoha reegel ehk juhul kui
saatelehel oleva ühe kilogrammi pakendi kaal on rohkem kui kolm komakohta, peab
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aktsiisilaopidaja need ümardama kolmele komakohale ning arvutama kande jaoks pakendi
kaalu ringi. Seega võib aktsiisilaos olla olukord, kus LAAK-i kantud pakendi kaal erineb
saatelehele märgitud pakendikaalust.
4.4.1.4 Vormiväljade lukustamine
Lukustamise eesmärk on kasutajal mitte lubada muuta selliste andmeväljade väärtuseid, mille
muutmine omakorda kutsuks esile suurel määral teistes andmeväljades tehtud valikute või
sisestuste muutumise. Näiteks "Tegevuskoha" muutmisel peaks kustutama kõik sisestatud
"asukoha nimetus" väärtused, kuna kauba asukohtade valik sõltub tegevuskohast.
Reeglid:
1. Vormiväljad "Tegevuskoht", "Liikumine laopidaja vastutusel" ja "Kaubad on

pakendatud" lukustatakse, kui kirjel on vähemalt üks salvestatud kaup (NoteLine).
Väljad muutuvad taas muudetavaks, kui kõik kaubad on kirjelt kustutatud. Kui kauba
vorm on esmakordses muutmises aga mittesalvestatud, ei kutsu see veel esile
lukustamist.
2. Vormiväli "Asukoha tüüp" lukustatakse, kui kaubale on lisatud vähemalt üks asukoht

(lisatud kasutusliideses või andmebaasis). Muutub taas muudetavaks, kui kõik
asukohad kustutatakse.
4.4.1.5 Pakendatud ja pakendamata kauba piirangud

1. Pakendivahetuse toimingut (PAK 25/45) saab teha ainult pakendatud kaubale, kuna

toimingu sisu on olemasoleva pakendi liigi muutmine.
2. Töötlemise, erimärgistamise ja käitlemise toimingut saab teha ainult pakendamata

kaubale.
3. Olemuse erinevuse toimingut tehakse alati tervele kande kogusele, st seal ei ole

oluline ega kuidagi kasutusliideses kirjeldatud, kas tegu on pakendatud või
pakendamata kaubaga.
4.4.1.6 Kande esitamine
Kande esitamiseks tuleb kandevormi allservast vajutada “Esitan” ja seejärel kinnitusdialoogis
taaskord “Esitan”:
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Kande esitamine on lõplik tegevus ja seda ei saa tagasi võtta. Teatud kandes esitatud andmeid
saab parandada paranduskandega (vt. ptk. 4.7 Paranduskanne) , igal muul juhul saab
laoarvestus esitatud kandest ainult edasi minna, st esitatakse järgnevaid kandeid.
Kande esitamisel rakendub kande valideerimine, millel on kolm võimalikku tulemust:
1. Kandel on vigu, vead kuvatakse kande päises, kannet ei esitatud (vt. ptk. 4.5 Kande

valideerimine).
2. Kandel on hoiatusi, siis avatakse popup-aken, milles kuvatakse kinnitusteadet

hoiatuste arvuga: "Kande esitamisel tekkis xx hoiatust. Kas soovite kannet
parandada?" Kasutaja saab valida kas "Parandan", mis võimaldab tal teha muudatusi
kande väljades; või "Esitan hoiatustega", mille puhul kanne esitatakse hoiatustest
hoolimata. Kui kasutaja valib kande parandamise, viiakse ta lehe ülaossa, kus
kuvatakse kõiki tekkinud hoiatusi.
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3. Kandel ei ole vigu ega hoiatusi, kanne esitatakse, kasutaja suunatakse automaatselt

kannete nimekirja vaatesse, kus on kannete nimekirjas näha ka äsja esitatud kanne.

4.4.2 Sissetuleku kande sisestamine
Sissetuleku kande vorm sõltub laotüübist, allolevatel ekraanilaskudel on kasutatud tollilao
näidet.
Üldandmete plokk:

●

Kui tegu on kauba sissekande erijuhuga, tuleb märkida “Kauba liikumine laopidaja
vastutusel”.

●

Tegevuskohtadena pakutakse kõiki valitud lao loal märgitud tegevuskohti.

●

Kui kaup saabus teisest Eestis asuvast laost, mis samuti laoarvestust LAAKi esitab, tuleb
märkida eelnev lao loa number.

Dokumentide plokid:

●

Dokumendi lisamiseks tuleb täita kõik kolm andmevälja ja vajutada “Lisan
dokumendi”.

●

Juba lisatud dokumendi muutmiseks ja kustutamiseks on lisatud dokumendi taga
vastavalt pliiatsi ja prügikasti ikoonid.

●

Lisatud dokumendi andmed tekivad uue reana sisestusvormi alla. Igat tüüpi
dokumente on kande juurde võimalik lisada rohkem kui üks.
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●

Infoikoonidele hiirega liikudes on võimalik saada lisainfot antud välja kohta.

●

Dokumendi faili üleslaadimist ei toimu, vaja on ainult viidata dokumendi andmetele.

Kauba omaniku ja saaja andmed:

●

Juriidilise ja füüsilise isiku puhul piisab registri- või isikukoodi sisestamisest, misjärel
“Täida andmed” nupule vajutades täidetakse ülejäänud andmed automaatselt.

●

Väljad, mida valitud saaja/omaniku tüübi puhul ei ole vaja täita, on mitteaktiivsed ja
hallid.

●

Väljad, mis täidetakse automaatselt, on mitteaktiivsed ja valged.

●

Välisriigi isiku puhul on kohustuslik täita nimi ja registrikood või aadress.
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4.4.2.1 Kaupade haldus
Kaupade lisamine toimub ükshaaval. Nupp "Uus kaup" avab kauba vormi, mille saab eraldi
salvestada kandilisest rohelisest "Salvesta" nupust. Salvestatud kauba vorm suletakse,
misjärel on võimalik lisada järgmine kaup, või muuta ning kustutada juba lisatud kaup.

●

"Kaubad on pakendatud" linnukese märkimisel kuvatakse lisaks netomassile ka
brutomassi, pakkeüksuste liigi ja pakkeüksuste arvu väljad ning “Asukoha tüüp”
määratakse automaatselt "Muu".

Salvestatud kaubad kuvatakse nimekirjana ning neid on võimalik muuta vajutades pliiatsi ikoonile
või kustutada vajutades prügikasti ikoonile:
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4.4.2.2 Kauba asukoha lisamine
Asukoha lisamiseks tuleb esmalt valida "Asukoha tüüp" ning seejärel vajutada “Uus asukoht”
(vaikimisi on üks asukoht juba alati lisatud):

●

Registreeritud mahuti - mahuti, mis on registreeritud TTJA andmebaasis. Selle valiku
puhul pakub iga "Kauba asukoht" väli loetelu valitud laopidaja poolt tegevuskohaga
seotud registreeritud mahutitest.

●

Muu asukoht - muu kauba asukoht, mis pole TTJA andmebaasis registreeritud. Selle
valiku puhul saab kauba asukoha (mahuti, riiuli, sektsiooni laevas jms) nimetuse vabas
vormis ise sisestada.

Kauba asukoha valikus pakutakse valikmenüüs välja sisestatud sõnaosa sisaldavaid asukohti.
“Muu asukoht” puhul saab lisada ka uue asukoha selle nimega, mis parajasti otsingulahtrisse
on sisestatud:
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4.4.2.3 Nupud vormi allservas

●

"Tagasi" nupp viib tagasi eelnevale kuvale.

●

"Kustutan" nupp kustutab antud poolelioleva kirje ning see pole edaspidi enam
kättesaadav.

●

"Salvestan" nupp salvestab kande ja seda on võimalik hiljem uuesti avada ning täitmist
jätkata.

●

"Esitan" nupp salvestab ning esitab antud kirje (vt. ka pt. “Kande esitamine”).
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4.4.3 Laosisese kande või väljakande sisestamine
Varasemalt sisestatud kandel põhineva järgmise kande vorm on oluliselt lihtsam ning
sisestada tuleb vaid andmed, mida valitud toiming muudab. Näide omaniku vahetuse vormist,
kus sisestada tuleb vaid alusdokumendi andmed, uue omaniku andmed, ning kauba kogus ja
väärtus, mida soovitakse uuele omanikule kanda:

4.4.3.1 Jäägi kuvamine
Igal kauba ja kauba asukoha real kuvatakse jääke, st kogust eelmiselt kandelt selle konkreetse
kauba või kauba asukoha kohta; kuvamine on dünaamiline, st sealt lahutatakse kohe uusi
andmeid sisestades maha uuel kandel sisestatud kogused (ekraanilasul veerg "Väljaminev
netomass"):
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4.4.3.2 Kauba asukoha vahetus
Asukoha vahetuse toimingu (ASU) raames täiendatakse olemasoleva laokirje andmestiku
informatsiooni, mis puudutab kauba asukohta laos (s.t tegemist on laosisese toiminguga).
Toimingut kasutatakse nii kauba asukoha muutumisel ühe ja sama tegevuskoha piires kui ka
kauba asukoha muutumisel loas määratud erinevate tegevuskohtade vahel (va aktsiisiladu).
Aktsiisilao puhul, kus kauba liikumine erinevate tegevuskohtade vahel toimub saatelehtede
alusel, vormistatakse lähetavad tegevuskohas VAL(50) kanne ja sihttegevuskohas SIS(10)
kanne
Näide: Tollilao (TL) tegevuskohas Tallinn on sissetuleku kandel nr 1 1000 kg vedelpõlevainet mahutis
21 ja kandel nr 2 2000 kg vedelpõlevainet mahutis 23. Tallinna laos asuv vedel põlevaine soovitakse
liigutada tegevuskoha Tartu mahutisse 25. Selleks tuleb laokannete nimekirja vaates linnutada
kanded 1 ja 2 ning valida toimingute menüüst „Alustan asukoha muutust“. Toimingu vaates tuleb
tegevuskohaks valida Tartu, lahtrisse „Asukohta vahetav kogus“ sisestada 1000 kg mahutis 21
olevast kaubast ning 2000 kg mahutis 23 olevast kaubast. Mõlemal kaubareal tuleb uue asukoha
tüübiks valida „Registreeritud mahuti“ ning „Uue asukoha nimetuseks“ mahuti 25. Toimingu
esitamisel kantakse soovitud kogus vedel põlevainet arvestuslikult tegevuskoha Tartu mahutisse 25.
Kahe sissetuleku kande kohta tekib 1 asukohavahetuse kanne.
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Asukoha vahetuse toimingu valimisel avaneval kuval on võimalik muuta järgmiseid välju:
●

Minu tegevuskoht: vaikimisi kuvatakse valitud laokande tegevuskoht. Klikkides avaneb
valikmenüü antud lao loaga seonduvatest tegevuskohtadest. Kauba liikumisel teise
tegevuskohta valitakse valikmenüüst uus tegevuskoht. Välja täitmine on kohustuslik;

●
●

Alusdokumendi tüüp, number ja kuupäev: välja täitmine on vabatahtlik;
Täiendavate dokumentide tüüp, number ja kuupäev: välja täitmine on vabatahtlik;

●

Asukohta vahetav kogus (kg): sisestada tuleb kogus, millele soovitakse teha
asukohavahetust. Välja täitmine on kohustuslik;

●

Uue asukoha tüüp: valikmenüüst on võimalik selekteerida registreeritud mahuti või
muu asukoht. Välja täitmine on kohustuslik;

●

Uue asukoha nimetus: registreeritud mahuti puhul on võimalik valikmenüüst
selekteerida sobiv mahuti, muu asukoha puhul on võimalik valikmenüüst selekteerida
eksisteeriv asukoht või lisada uus. Välja täitmine on kohustuslik;

●

Lisainfo: võimaldab sisestada täiendavat infot. Välja täitmine on vabatahtlik.

4.4.3.3. Kauba töötlemine/tootmine (TOO)
4.4.3.3.1 Kauba töötlemine seestöötlemise loa alusel

Seestöötlemise kohas (ST) võib töötlemise toimingule (TOO) eelnevalt kasutada sissetuleku (SIS) ja
asukoha muutuse (ASU) toiminguid, et komponente soovitavatesse mahutitesse liigutada.
Seestöötlemise kohas on erinevate kaubakoodidega kütuste kandmine ühte mahutisse lubatud. Sellest
johtuvalt saab sissetuleku ja asukoha muutuse toimingutega kanda ühte mahutisse kokku erinevate
kaubakoodidega komponente, mis moodustavad mahutis pooltoote. Sellist pooltoodet ei pea LAAKi
jaoks täpse kaubakoodiga defineerima.

Näide 1: Seestöötlemise kohas on sissetuleku kannetel 1, 2 ja 3 erinevate kaubakoodidega
kütusekomponendid

vastavalt

mahutites

4,

5

ja

6.

Mahutis

7

soovitakse

ladustada

kütusekomponentide täiskogustest koosnevat pooltoodet. Selleks linnutatakse laokannete nimekirja
vaates kanded 1, 2 ja 3 ning alustatakse asukoha muutuse toimingut. Toimingu vaates valitakse
asukohta muutvaks koguseks igal kaubareal kütusekomponendi täiskogus ning asukohaks
registreeritud mahuti nr 7. Toimingu esitamisel liiguvad erinevate KN-koodidega kütusekomponendid
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arvestuslikult mahutisse 7, kus soovitakse ladustada pooltoodet. Kolme sissetuleku kande kohta tekib
üks asukohavahetuse kanne.

Kui ollakse valmis lõpptoote defineerimiseks, tuleb vastavad komponendid laokannete nimekirjas
linnutada (vt. allolev ekraanitõmmis) ning valida toiming „Alustan kauba töötlemist“ (toiming TOO).
Valitud komponendid on töötlemise toimingu sisendiks. Komponendid võivad enne toimingu
alustamist olla eelnevalt kantud ühte mahutisse või pärineda erinevatest mahutitest. Sisendiks võib
valida mahutis olevate komponentide täiskoguse või osalise koguse. Vastavalt sellele võib töötlemise
toimingu lõppemisel olla mahutis ainult valmistoode või valmistoode ja allesjäänud komponentide
jäägid. Igal juhul võimaldab töötlemise toiming lõpptoote asukoha vabalt valida.

Näide 2: Seestöötlemise kohas on sissetuleku kannetel 1, 2 ja kauba ülejäägi kandel 3 erinevate
kaubakoodidega kütusekomponendid vastavalt mahutites 4, 5 ja 6. Mahutis 7 soovitakse ladustada
kütusekomponentide osalistest kogustest koosnevat valmistoodet. Selleks linnutatakse laokannete
nimekirja vaates kanded 1, 2 ja 3 ning alustatakse kauba töötlemise toimingut. Töötlemise toimingu
vaates sisestatakse iga komponendi real tootmisesse võetav osaline kogus ning defineeritakse
valmistoote kood, kirjeldus, asukoht ning netomass. Toimingu esitamisel moodustub arvestuslikult
kütusekomponentidest valmistoode, mis kantakse mahutisse 7, kus ladustatakse samaaegselt ka
allesjäänud komponentide jääke. Kahe sissetuleku ja ühe kauba ülejäägi kande kohta tekib üks
töötlemise kanne.

Kui pärast töötlemise toimingu esitamist selgub, et defineeritud valmistootele on vaja lisada veel mõni
komponent, tuleb alustada uut töötlemise toimingut nii, et eelmise töötlemise valmistoode on üheks
sisendkomponendiks ning lisada sellele teisi soovitud komponente.
Näide 3: Seestöötlemise kohas on töötlemise kandel nr 5 valmistootena bensiin OA<95 mahutis 7.
Pärast töötlemise toimingu esitamist selgub, et sellest ei saa valmistoodet ja on vaja lisada veel üks
kütusekomponent sissetuleku kandelt nr 6. Selleks linnutatakse laokannete nimekirja vaates kanded nr
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5 ja 6 ning alustatakse kauba töötlemise toimingut. Töötlemise toimingu vaates sisestatakse
komponentide tootmisesse võetav kogus ja defineeritakse valmistoote kood, kirjeldus, asukoht ning
netomass. Toimingu esitamisel moodustub uus valmistoode, mis kantakse mahutisse 7. Ühe sissetuleku
kande ja ühe töötlemise kande kohta tekib uus töötlemise kanne.
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4.4.3.3.2 Kauba tootmine aktsiisilaos
Aktsiisilaos (AL) peavad kõik tootmisel kasutatavad komponendid olema eelnevalt aktsiisilattu ladustatud
(eelnevad toimingud SIS, SEL ja SKR).
Kui ollakse valmis lõpptoote defineerimiseks, tuleb vastavad komponendid sissetuleku laokannete
nimekirjas linnutada ning valida toiming „Alustan kauba töötlemist“ (toiming TOO). Valitud
komponendid on tootmise toimingu sisendiks. Komponendid võivad enne toimingu alustamist olla
eelnevalt kantud ühte mahutisse või pärineda erinevatest mahutitest. Sisendiks võib valida mahutites
olevate komponentide täiskoguse või osalise koguse. Tootmise toimingu lõppemisel võib mahutis olla
ainult valmistoode ning tootmise toiming võimaldab lõpptoote asukoha vabalt valida.

Toimingu esitamisel moodustub valitud asukohta uus valmistoode, mis defineeritakse täpse kaubakoodiga,
kirjeldusega ning netomassiga.
Näide: Aktsiisilaos on sissetuleku kannetel 1, 2 erinevate kaubakoodidega kütusekomponendid ja
eelmise tootmise kandel 3 valmistoode kütuse kaubakoodiga vastavalt mahutites 4, 5 ja 6. Mahutis 7
soovitakse ladustada kütusekomponentide osalistest kogustest koosnevat uut valmistoodet. Selleks
linnutatakse laokannete nimekirja vaates kanded 1, 2 ja 3 ning alustatakse kauba tootmise toimingut.
Tootmise toimingu vaates sisestatakse iga komponendi real tootmisesse võetav osaline kogus ning
defineeritakse valmistoote kood, kirjeldus, asukoht ning netomass. Toimingu esitamisel moodustub
arvestuslikult kütusekomponentidest uus valmistoode, mis kantakse mahutisse 7. Uus valmistoode
võib pärast tootmist jääda ka ühe tootmise komponendi mahutisse (mahutisse 4, 5 või 6), kusjuures
eelmise tootmise valmistoode mahutis 6 on samuti üheks tootmise sisendkomponendiks. Kui uus
valmistoode ladustatakse mahutisse 6, on kogu mahutis olev eelmise tootmise valmistoode uue
tootmise sisendkomponendiks. Sarnane põhimõte kehtib ka juhul, kui pärast tootmise toimingu
esitamist selgub, et defineeritud valmistootele on vaja lisada veel mõni komponent. Kõikide
komponentide kannete kohta tekib üks tootmise kanne.

4.4.3.3.3 TOO toimingu väljade täitmine
Töötlemise/tootmise toimingu valimisel avaneval kuval on võimalik muuta järgmiseid välju:
●

Alusdokumendi tüüp, number ja kuupäev: välja täitmine on vabatahtlik;

●

Täiendavate dokumentide tüüp, number ja kuupäev: välja täitmine on vabatahtlik;

●
Tootmisesse võetav kogus (kg): sisestada tuleb kogus, mida töötlemisel/tootmisel
kasutatakse. Välja täitmine on kohustuslik;
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●
Kauba kood: sisestada tuleb töötlemisel/tootmisel tekkiva lõpptoote KN-kood
(seestöötlemisel 10-kohaline nr, aktsiisilaos 8-kohaline). Välja täitmine on kohustuslik;
●

Kauba kirjeldus: sisestada tuleb lõpptoote kirjeldus. Välja täitmine on kohustuslik;

●

AL-s tuleb märkida lõpptoote aktsiisikauba liik. Välja täitmine on kohustuslik.

●
Päritoluriik: valikmenüüst on võimalik selekteerida kauba päritoluriik. Välja täitmine
on vabatahtlik;
●
Asukoha tüüp: valikmenüüst on võimalik selekteerida registreeritud mahuti või muu
asukoht. Välja täitmine on kohustuslik;
●
Kauba asukoht: registreeritud mahuti puhul on võimalik valikmenüüst selekteerida
sobiv mahuti, muu asukoha puhul on võimalik valikmenüüst selekteerida eksisteeriv asukoht
või lisada uus. Välja täitmine on kohustuslik.
●

Netomass (kg): sisestada tuleb lõpptoote netomass. Välja täitmine on kohustuslik.

●

AL-s toodetud aktsiisikauba maksustaatus. Välja täitmine on kohustuslik.

●

Lisainfo: võimaldab sisestada täiendavat infot. Välja täitmine on vabatahtlik.
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4.5 Kande valideerimine
Kande esitamise järgselt läbib kanne kontrollid. Kui kandel esineb vigu, siis kannet ei esitata
ning kasutajale kuvatakse vormi päises veateated:

●

Veateatel vajutades viiakse kasutaja brauseri vaade selle andmevälja või andmeploki
juurde, kus viga esines;

●

Vigane väli on enamasti tähistatud punase raamiga, va. juhud, kui viga pärines
suuremast plokist (dokument, kaup).

Kasutaja võib igal ajal proovida kannet uuesti esitada, et saada täiendavat infot millised vead
on veel üleval ja millised andmed parandatud süsteemile kõlbulikuks.
Teatud vead on süsteemi toimimise seisukohast piisavalt ebaolulised, et neid
klassifitseeritakse hoiatustena. Kui esitatud kande kohta tekib hoiatusi, avaneb kasutajale
popup-aken, milles kuvatakse kinnitusteadet hoiatuste arvuga: “Kanda esitamisel tekkis xx
hoiatust. Kas soovite kannet parandada?” Kasutaja saab valida kas "Parandan", võimaldab tal
teha muudatusi kande väljades; või "Esitan hoiatustega", mille puhul kanne esitatakse
hoiatustest hoolimata. Kui kasutaja valib kande parandamise, viiakse ta lehe ülaossa, kus
kuvatakse kõiki tekkinud hoiatusi.
(vt. ka pt. “Kande esitamine”).
Täieliku loetelu võimalikest veakoodidest leiab juhendile lisatud failist.
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4.6 Esitatud kande vaatamise vaade
Kuvatakse kõik kandega esitatud andmed. Kande vaatamise kuvalt on võimalik alustada uut
toimingut või kannet parandada, kuid valitud kannet ennast enam muuta ei saa:
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4.7 Paranduskanne
Paranduskanne on mõeldud nende andmete tagantjärgi korrigeerimiseks, mida läbi
kokkulepitud laotoimingute muuta ei saa. “Paranduskande” nimetus küll sisaldab sõna
“kanne”, kuid ei tekita tegelikult uut kannet, vaid loob uue versiooni olemasolevast kandest.
Veebirakenduses saab paranduskannet alustada "Uus toiming" nupust ja kande vaatamise
vaatest (NB! kui kanne, mida soovitakse parandada, on esitatud LAAKi X-tee kaudu, siis
tuleb ka paranduskanne esitada X-tee kaudu). Avaneb vorm parandatava kande
andmetega, kus muudetavad on ainult järgmises peatükis toodud tabelis märgitud
väärtused.
Paranduskanne on lubatud kõikides ladudes ja kõikide toimingute puhul. Paranduskanne ei
sõltu jäägist, st paranduskannet saab teha ka nulljäägiga kandele. Paranduskannet saab teha
alati ainult ühele kandele korraga. Paranduskanne ei sõltu lao loa staatustest.
Paranduskandel ei ole vaatamise vaadet, st kui paranduskanne on esitatud, siis eraldi kandena
seda ei näe, kasutaja näeb esialgse kande vaatamise vaates parandatud andmeid, ehk esialgse
kande viimast seisu.
Paranduskannet ei saa salvestada, st on ainult "Esita" funktsionaalsus. Kui paranduskanne on
edukalt esitatud, suunatakse kasutaja esialgse kande vaatamise vaatesse ning kuvatakse
hoiatus/infoteade (kollase taustaga) "Kanne on parandatud <kuupäev>." ning logi
parandustest kujul "Väljanimi: <vana väärtus> → <uus väärtus>". Kui kannet on mitu korda
parandatud, kuvatakse mitu erinevat teadet. Teadet/teateid kuvatakse alati, kui vaatamise
vaade avatakse:
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4.7.1 Paranduskandega muudetavad andmeväljad
Tabel kõigist LAAK-i andmeväljadest koos märkega, kas seda välja saab paranduskandega
parandada või mitte:
Üldandmed

Parandus lubatud?
Loa kood

ei

Tegevuskoha kood

ei

Kande number

ei

Kande kuupäev

ei

Kande tüüp

ei

Käitlemistoimingu liik

jah

Kauba liikumine laopidaja vastutusel

ei

Märkused

jah

Kaubad on pakendatud

ei

Eelneva lao kood

jah

Tüüp

jah

Dokumendi nr

jah

Dokumendi kp

jah

Tüüp
Dokumendi nr

jah
jah

Dokumendi kp

jah

Alusdokumendid

Eelnevad dokumendid

Täiendavad
dokumendid
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Tüüp

jah

Dokumendi nr

jah

Dokumendi kp

jah

Eelnev kande nr
Eelneva kande kp

ei
ei

Järgmise lao kood (loa nr)
Järgmise lao kande nr
Järgmise kande kp

jah
jah
jah

Ajutise ladustamise tähtaeg

ei

Omaniku tüüp

ei

Omaniku nimi

ei

Omaniku isiku/registrikood

ei

Omaniku KMKR nr

ei

Omaniku aadress

ei

Omaniku MTR müügiloa nr

ei

Saaja tüüp

jah

Saaja nimi

jah

Saaja registrikood

jah

Saaja aadress

jah

Seos
Eelneva kande andmed

Järgneva kande
andmed

Ajutine ladustamine

Omanik

Saaja

Kaup
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Kaubaartikli nr

jah

Ekvivalentkaup

ei

Ekvivalentkaubaga asendatud kaup

ei

Kütuse liik

ei

Kaubakood

ei

Kauba kirjeldus

ei

Suvine või talvine kütus

ei

Päritoluriigi kood

ei

Kauba tollistaatus

ei

Kauba maksustaatus

ei

Sert. nr
Sert. väljastamise kp
Sert. väljaandja nimi

jah
jah
jah

Asukoha tüüp
Asukoht

ei
ei

Pakkeüksuse liik
Pakkeüksuste arv

ei
ei

Netomass
Brutomass

ei
ei

Kauba väärtus
Valuuta

jah
jah

Spetsifikatsioon

Staatus

Sertifikaat

või

vastavusdeklaratsioon

Asukoht

Pakkeüksus

Kaal

Väärtus
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4.8 Kauba asukohtade teatmik
Laopidajale kuvatakse kauba asukohtade teatmikku tema ettevõtte ja ladudega seotud kauba
asukohtadest:

Samas tabelis kuvatakse korraga nii registreeritud kui “Muu asukoht” tüüpi kauba asukohti.
Asukohaga seotud informatsiooni on võimalik näha vajutades kauba asukoha nimele.
Asukohaga seotud andmeid on võimalik muuta vajutades muutmise ikoonile (pliiatsi kujutis).
Uusi asukohti saab lisada nupust “Lisan uue kauba asukoha”. Registreeritud asukohti juurde
lisada ei saa, kuna need peavad alati olema sünkroonis TTJA registriga.
Kauba asukoha nimele vajutades kuvatakse asukoha kohta täiendavad andmed:
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Muutmise ikooni (pliiatsi kujutis) vajutades kuvatakse kauba asukoha muutmise vaade:

●

Kauba asukoha nime muutmisel muutub nimi süsteemiüleselt, st kõigis vormides ja
vaadetes muutub kauba asukoha nimi (muudetav registreerimata asukoha puhul);

●

Kustutada saab kauba asukohta ainult siis, kui selles ei ole mitte ühelgi kandel kaupa,
st seda kauba asukohta kas ei ole ühelgi esitatud kandel üldse, või kui on siis nulljäägiga
(kustutada saab ainult registreerimata asukohti);

●

Juba olemasolevat kauba asukohta saab siduda täiendavate ladudega.

Registreeritud asukoha muutmise vormil on võimalik ka muuta tegevuskohti:
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Ühe kauba asukoha saab siduda mitme erineva laoga ja maksimaalselt kahe tegevuskohaga (samal
aadressil), millest üks on alati seotud AL-iga. St kasutaja saab lisada AL-laoga seotud tegevuskoha ja
muude ladudega seotud tegevuskoha, aga ei saa lisada 2 AL-laoga seotud tegevuskohta või 2 muude
ladudega seotud tegevuskohta.
●

Asukohaga saab siduda kõiki tegevuskohaga seotud ladusid.

Uue kauba asukoha lisamine:

●

Vormi saab salvestada ainult siis, kui on täidetud kõik väljad.
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