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Sissejuhatus
Käesolev dokument kirjeldab Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt X-tee vahendusel ettevõtetele pakutavaid NES-iga seotud teenuseid.
Teenuste komplekt jaguneb kolme gruppi:


Kaupade esitamise teatega (PN) seotud teenused:
o

Kaupade esitamise teate esitamine - teenust kasutades on võimalik esitleda saadetis(t)e füüsilist kohale jõudmist. Kaupade
esitamise teate eelnevaks tegevuseks saab olla impordi tollideklaratsiooni esitamine või ajutise ladustamise deklaratsioon.
Kaupade esitamise teatel esitletud saadetis(ed) peab olema esitatud teatega seotud eelneva tegevuse deklaratsioonil.

o

Kaupade esitamise teate muutmine - teenust kasutades on võimalik teostada muudatusi juba esitatud teates. Kaupade
esitamise teates on võimalik pärast kaupade esitamist muuta kohalikku viitenumbrit, kaupu vastuvõtvat tolliasutust ning
kaupu esitlevat isikut.



Ajutise ladustamise deklaratsiooniga (ALD) seotud teenused:
o

Ajutise ladustamise deklaratsiooni esitamine - teenust kasutades on võimalik deklareerida saadetisi ajutisele ladustamisele.
Ajutise ladustamise eelnevaks dokumendiks saab olla ENS (esitatud uude ICS-2 süsteemi), ENS (esitatud vanasse ICS-1
süsteemi), Manifest, Muu. Ajutise ladustamise deklaratsioon kustutatakse, kui 30 päeva jooksul pole ühegi sellel oleva
saadetise kohta kaupdae esitamise teadet (PN). Ajutise ladustamise tähtaega arvutatakse ladustatud saadetisele sellest
ajahetkest, kui on esitatud kaupade esitamise teade selle kohta. Tähtaega arvutatakse 90 päeva teate esitamisest. Ajutise
ladustamise deklaratsiooni on võimalik esitada koos kaupade esitamise teatega.

o

Ajutise ladustamise deklaratsiooni muutmine - teenust kasutades on võimalik teostada muudatusi juba esitatud
deklaratsioonis. Andmed, mida saab muuta ja mida mitte on sõltuvuses sellest, kas ajutise ladustamise deklaratsiooni kohta
on kaupade esitamise teade esitatud või mitte. Muuta on võimalik ainult esitatud deklaratsioone.
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o

Ajutise ladustamise deklaratsiooni tühistamine - teenust kasutades on võimalik tühistada esitatud ajutise ladustamise
deklaratsioon. Deklaratsiooni on võimalik tühistada seni, kuni selle kohta pole esitatud kaupade esitamise teadet.



Riskidega seotud teenused
o

Ettevõtjatel võimaldatakse pärida dokumendi põhiselt infot selle kohta, kas saadetis on valitud tollikontrolliks. Päringu saab
teostada enne kauba esitamist tollile ainult volitatud ettevõte. Pärast kauba esitamist ei pea päringu esitamiseks tegemist
olema AEO ettevõttega. Päringu vastus sisaldab saadetise põhiselt ülevaadet, millised saadetised on suunatud tollikontrolli
ja millised mitte. Ettevõtjale ei jagata infot saadetise tollikontrolli suunamise kohta juhul, kui see võib ohustada kavandatud
kontrollimisi või nende tulemusi.



EU saadetistega seotud teenused
o

EU saadetiste deklaratsiooni (EUD) esitamine – teenust kasutades on võimalik deklareerida EU siseseid saadetisi.

o

EU saadetiste PN-i esitamine – teenust kasutades on võimalik esitleda EU siseste saadetis(t)e füüsilist kohale jõudmist.

8

Mõisted
Mõiste

Seletus

PN

Presentation Notification (Kaupade esitamise teade)

DE number

Andmeelemendi number Euroopa Liidu delegeeritud määruse lisast B

ALD

Ajutise ladustamise deklaratsioon

NES

National Entry System (Sisenemisformaalsused)

ENS

NES-i esitatud Entry Summary Declaration (Sisenemise ülddeklaratsioon)
PN esitatud mõistet kasutatakse kahes kontekstis:
1. ALD üldinfo ja ALD-ga seotud koondveokirja andmestikus ei ole osa andmeid muudetavad juhul, kui vähemalt ühe

PN esitatud

ALD-l esitatud koondveokirja kauba / alamveokirja kohta on esitatud PN.
2. Alamveokirja / Koondveokirja osa andmestikku pole muudetav pärast ALD esitamist, kui konkreetse alamveokirja /
koondveokirja kohta on esitatud PN.

PN

Antud dokumendis mõeldakse mõiste PN esitamata all seda, et ALD ühegi koondveokirja kauba / alamveokirja kohta pole

esitamata

esitatud esitlusteadet (PN).
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Antud mõiste on selgitatud lennuvedude näitel. Lennuvedaja poolt ekspedeerijale väljastatav mitme lennuveosaadetise
Koondveokiri

ühisdokument (ühine veokiri). Ekspedeerija kogub mitmelt erinevalt saatjalt või lähestikku paiknevatelt saatjatelt kokku
sihtpunkti saadetavad kaubad ja koostab nendest ühe suurema saadetise. Sihtpunktis jaotab ekspedeerimisettevõtte
kohalik koostööpartner saadetised nende saajatele.
Antud mõiste on selgitatud lennuvedude näitel. Ekspedeerija poolt väljastatav üksiku lennuveosaadetise veodokument.

Alamveokiri

Allveodokumenti kasutatakse juhul, kui ekspedeerijal on konsolideeritud saadetis ehk mitmeid saadetisi sama
lennuveodokumendiga ehk koondveokirjaga.

AEO

Authorized Economical Operator (Volitatud ettevõtja)

MAN

ICS1 esitatud manifest

EUD

EU siseste kaupade deklaratsioon

CD

Tollideklaratsioon
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Klassifikaatorid
MTA teenustes kasutatud ja nõutud klassifikaatoritele on teostatud teenused, mis võimaldavad kasutajatel klassifikaatori väärtusi
automaatselt uuendada.
NES x-tee teenustes on kasutusel järgmised klassifikaatorid.
Kood

Täpsustus

EU.CUSTOMS_OFFICES

countryCode == EE

EU.REPRESENTATIVE_STATUS_CODE
EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE
EU.TYPE_OF_IDENTIFICATION_OF_MEANS_OF_TRANSPORT
EU.TYPE_OF_LOCATION

Kasutusel on ainult väärtused A, B ja C

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE
EU.COMMUNICATION_MEANS_TYPE
EU.PARTY_IDENTIFIER_TYPE
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MTA.CUE_COMM_SIX
EU.ADDITIONAL_INFORMATION_ID_COMMON
EU.DOCUMENT_TYPE_COMMON
EU.ADDITIONAL_SUPPLY_CHAIN_ACTOR_ROLE_CODE
NES.REQUEST_FOR_AMENDMENT_REASON
MTA.WAREHOUSE

Lao loa klassifikaator

EU.UN_LOCODE
EU.KIND_OF_PACKAGES
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Korduse- ja kohustuslikkuse legend
Kordus

Kirjeldus

0..1

Element kordub maksimaalselt ühe korra
Element ei ole kohustuslik, kuid teatud
tingimustel võib element siiski kohustuslik
olla. Tingimused on kirjeldatud lisainfo all.

0..*

Element võib korduda mitu korda.
Element ei ole kohustuslik, kuid teatud
tingimustel võib element siiski kohustuslik
olla. Tingimused on kirjeldatud lisainfo all.

1..1

Element on kohustuslik ning võib korduda ühe
korra

1..*

Element on kohustuslik ning võib korduda üks
kuni mitu korda.
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PN x-tee teenused
PN andmestik
Järgnevalt on kirjeldatud ära PN andmestik mida on võimalik x-tee teenuste ja failist sisestamise kaudu esitada NES-i. X-tee teenuste puhul
kasutab nii lisamise kui muutmise teenus sama andmestruktuuri kirjeldust, et võimaldada paindlikumat teenuste täiendamist.
PN üldinfo (presentationNotification)
XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

presentationNotification
PN-i unikaalne viide
presentationNotificationMrn

0..1

an..19

Esitamisel ei ole nõutud
Muutmisel on nõutud esitamisel tagastatud PN-i MRN
Failist sisestamisel esitamisel ei ole nõutud

LRN

1209000000 1..1

customsOfficeOfPresentation 1709001000 1..1

an..22

an..8

PN kliendi viitenumber
Esitamise tolliasutuse kood
(Klassifikaator EU.CUSTOMS_OFFICES kus countryCode == EE)
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XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

Kauba esitaja EORI number
presenterIdentificationNumbe
r

Kui puudub, siis isik võetakse x-tee päringu päises oleva saatva asutuse
1311017000 0..1

an..17

registrikoodi järgi
Failist esitamisel, kui puudub, siis võetakse kasutaja sessioonis oleva
esindatava asutuse EORI KIPS'ist.
Deklarandi (juriidiliselt kaupu esitava isiku) EORI number.
x-tee puhul kui puudub, siis isik võetakse x-tee päringu päises oleva saatva
asutuse registrikoodi järgi.

declarantIdentificationNumbe
r

Failist esitamisel, kui puudub, siis võetakse kasutaja sessioonis oleva
1305017000 0..1

an..17

esindatava asutuse EORI KIPS'ist.
Näide: Kui x-tee sõnumi andmetes on ettevõte A ja deklarant on ka ettevõte A,
siis ei ole tarvilik eraldi antud andmevälja väärtustada, sest süsteem
automaatselt määrab deklarandiks A. Kui aga x-tee sõnumi andmetes on
ettevõte A, aga tegelik deklarant on B, siis tuleb ettevõtte B andmetega täita
antud andmeväli.
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Esindusviis EU.REPRESENTATIVE_STATUS_CODE
x-tee puhul täidetud ainult juhul kui esindaja (headeris client.memberCode
järgi leitud isik) erineb deklarandist
Failist kaudu esitamisel täidetud ainult juhul, kui esindaja (sessioonis
representativeStatus

1306030000 0..1

an..1

oleva isiku EORI) erineb deklarandist (declarantIdentificationNumber)
Näide: Kui x-tee sõnumi andmetes on ettevõte A ja deklarant on ka ettevõte A,
siis ei ole tarvilik eraldi antud andmevälja väärtustada, sest süsteem
automaatselt määrab deklarandiks A ja järelikult esindajat ei ole. Kui aga x-tee
sõnumi andmetes on ettevõte A, aga tegelik deklarant on B ja ettevõte B on
deklarandina andmestikus edastatud, siis väärtustab süsteem esindajana
ettevõtte A.
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PN saadetised (presentedDocuments)
XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

presentedDocuments

1..1

presentedDocument

1..*

Formaat Lisainfo

Saadetiste dokument

id

1..1

an..36

documentType

1..1

an..5

documentMrn

1..1

an..18

masterConsignment

1..1

UUID.

Unikaalne

identifikaator

vigade tagastamiseks.
Dokumendi tüüp
Võimalikud väärtused: ENS või ALD
Dokumendi MRN
ENS või ALD MRN
Koondveokiri
Viide kas kõik saadetised eelnevalt

presentAll

1..1

boolean dokumendilt

(ENS

või

ALD)

esitatakse korraga.
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XML väli

DE number

locationOfGoods

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

1..1

Kauba asukoht
Kauba asukoha tüüp
Võimalikud väärtused:

typeOfLocation

1615045000

1..1

an..1



A - Määratud koht



B - Loaga ettenähtud koht



C - Heakskiidetud koht

EU.TYPE_OF_LOCATION
Tolliasutuse kood
customsOfficeReferenceNumber

1615047001

0..1

an..8

Kohustuslik kui typeOfLocation on
A.

Vastasel

juhul

peab

olema

täitmata
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XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

Loa number
authorizationNumber

1615052000

0..1

an..35

Kohustuslik kui typeOfLocation on B
või C. Vastasel juhul peab olema
täitmata

(Klassifikaator

MTA.WAREHOUSE)
Lao tegevuskoha number
Kohustuslik kui typeOfLocation on B
additionalIdentifier

1615053000

0..1

an..4

või C. Vastasel juhul peab olema
täitmata
(Klassifikaator MTA.WAREHOUSE)
Lisatakse juhul kui presentAll on

houseConsignment

0..*

väär (false) JA masterConsingment
on konsolideeritud saadetis
Alamveokiri
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XML väli

DE number

id

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

1..1

an..36

UUID.

Unikaalne

identifikaator

vigade tagastamiseks.
Transpordi

dokumendi

tüüp

transportDocumentType

1205002000

1..1

an..4

transportDocumentNumber

1205001000

1..1

an..70

1..1

boolean Kas alamveokiri esitatakse täielikult

presentedInFull

EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE
Transpordi dokumendi number

Lisatakse juhul kui presentedInFull
goodsItem

on väär (false)

0..*

Alamveokirja kaup

id

itemNumberOnPreviousDocument

1201007000

1..1

an..36

1..1

n..5

UUID.

Unikaalne

identifikaator

vigade tagastamiseks.
Kauba

järjekorranumber

eelneval

dokumendil
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XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

Lisatakse juhul kui presentAll on
goodsItem

väär (false) JA masterConsingment

0..*

on direct shipment
Koondveokirja kaup

id

itemNumberOnPreviousDocument

1..1

1201007000

1..1

an..36

UUID.

Unikaalne

identifikaator

vigade tagastamiseks.
Kauba

järjekorranumber

eelneval

dokumendil

PN x-tee teenuse vastus (PresentationNotificationResponse)
Vastus saab olla kas:


positiivne - kliendile tagastatakse loodud PN-i MRN



negatiivne - kliendile tagastatakse veakood
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XML väli

presentationNotificationMrn

riskAnalysisStatusDocument

Kordus

ja

kohustuslikkus

0..1

Formaat

an..19

Lisainfo

Tagastatakse kui PNi esitamine/muutmine õnnestus
tagastatakse PN-i MRN
Tagastatakse kui PNi esitamine/muutmine õnnestus

0..*

Tagastatakse riskid PNiga seotud ENSilt ja ALDlt

documentType

1..1

an..3

PNiga seotud dokumendi tüüp

documentMrn

1..1

an..18

PNiga seotud dokumendi MRN

masterConsignment

1..1

Koondveokiri
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XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat

Lisainfo

Info selle kohta, kas saadetis läheb tollikontrolli või mitte.
Vastuse

tagastamisel

arvestatakse

ainult

NES-is

rakenduvate kategooriatega seotud riskidega, mis on
tekkinud automaatse riskianalüüs tulemusel ning mis on
ametniku poolt käsitsi lisatud, seda ka juhul, kui puudub
ette esitatud ALD või CD.
riskAnalysisStatus

0..1

an..3

Tagastatakse

ainult

direct

waybilli

puhul

koondveokirjaga seotud riskianalüüsi seis, võimalikud
vastuse variandíd:
1. Saadetise (MC või HC) korral, mida kontrolli ei
suunata, tagastatakse vastus OK
2. Kui riskianalüüs pole lõppenud, tagastatakse
vastusena NA
3. Saadetise kontrolli suunamisel tagastatakse
vastus NOK

houseConsignment

0..*

Alamveokiri
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XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat

transportDocumentType

1..1

an..4

transportDocumentNumber

1..1

an..70

Lisainfo

Transpordi

dokumendi

tüüp

EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE
Transpordi dokumendi number
Elemendi

kirjeldus

on

sama

mis

masterConsignment.riskAnalysisStatuse elemendil, selle
riskAnalysisStatus

0..1

an..3

erisusega,

et

riskianalüüsi

tagastatakse
seis,

mitte

alamveokirjaga

seotud

koondveokirjaga

seotud

riskianalüüsi seis.
error
code

0..*
1..1

Tagastatakse kui PNi salvestamisel esines vigu
an..50

Veateate kood. Viitab millega viga seotud on
UUID.

documentId

0..1

an..36

Täidetakse,

kui

tegemist

on

konkreetse

saadetisega seotud veaga. Muutmise teenuse puhul ei
täideta
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Kordus

XML väli

ja

kohustuslikkus

Formaat

Lisainfo

UUID.
houseConsignmentId

0..1

an..36

Täidetakse,

kui

tegemist

on

konkreetse

alamveokirjaga seotud veaga. Muutmise teenuse puhul
ei täideta
UUID.

goodsItemId

0..1

an..36

Täidetakse,

kui

tegemist

on

konkreetse

alamveokirja kaubaga seotud veaga. Muutmise teenuse
puhul ei täideta

PN esitamine - createPresentationNotification.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel edastada PN-i andmete koosseisu x-tee kaudu.
Teenuse nimi

createPresentationNotification.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

NES-i edastatakse üle x-tee ühe PN-i andmed korraga.
PN-i saab edastada maksimaalselt kauba (HI) täpsusega.
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Sõnumi sisend
XML väli

Kordus ja kohustuslikkus Lisainfo

presentationNotification 1..1

Andmestruktuur kirjeldatud: PN üldinfo (presentationNotification)

presentedDocuments

Andmestruktuur kirjeldatud: PN saadetised (presentedDocuments)

1..1

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Ärilised validatsiooni on kirjeldatud
PN

teenuste

validatsioonid.

Seejärel

tagastatakse

sõnumi

edastajale

vastusõnum

PN

x-tee

teenuse

vastus

(PresentationNotificationResponse).
Sõnumi näidis
Sisend
<pn:CreatePresentationNotificationRequest xmlns:pn="http://nes.x-road.eu/producer/pn">
<presentationNotification>
<LRN>testLRN</LRN>
<customsOfficeOfPresentation>60236746</customsOfficeOfPresentation>
<presenterIdentificationNumber>EE10000952</presenterIdentificationNumber>
<declarantIdentificationNumber>EE10000704</declarantIdentificationNumber>
<representativeStatus>1</representativeStatus>
</presentationNotification>
<presentedDocuments>
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<presentedDocument>
<id>a654449b-ecb4-4539-940a-4f0f43c3f097</id>
<documentType>ENS</documentType>
<documentMrn>19EE55544433322AT1</documentMrn>
<masterConsignment>
<presentAll>false</presentAll>
<locationOfGoods>
<typeOfLocation>A</typeOfLocation>
<customsOfficeReferenceNumber>51010382</customsOfficeReferenceNumber>
<authorizationNumber>auth</authorizationNumber>
<additionalIdentifier>addI</additionalIdentifier>
</locationOfGoods>
<houseConsignment>
<id>a654449b-ecb4-4539-940a-4f0f43c3f098</id>
<transportDocumentType>C665</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>UX789544411CH</transportDocumentNumber>
<presentedInFull>false</presentedInFull>
<goodsItem>
<id>a654449b-ecb4-4539-940a-4f0f43c3f099</id>
<itemNumberOnPreviousDocument>1</itemNumberOnPreviousDocument>
</goodsItem>
<goodsItem>
<id>a654449b-ecb4-4539-940a-4f0f43c3f090</id>
<itemNumberOnPreviousDocument>2</itemNumberOnPreviousDocument>
</goodsItem>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</presentedDocument>
</presentedDocuments>
</pn:CreatePresentationNotificationRequest>

Väljund
<pn:PresentationNotificationResponse xmlns:pn="http://nes.x-road.eu/producer/pn">
<presentationNotificationMrn>19EE55544433322AT1PN</presentationNotificationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
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<documentType>ENS</documentType>
<documentMrn>19EE55544433322AT1</documentMrn>
<masterConsignment>
<houseConsignment>
<transportDocumentType>C665</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>UX789544411CH</transportDocumentNumber>
<riskAnalysisStatus>OK</riskAnalysisStatus>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</pn:PresentationNotificationResponse>

PN muutmine - updatePresentationNotificationRequest.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel edastada PN-i andmete koosseisu muudatusi x-tee kaudu.
Teenuse nimi

updatePresentationNotification.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

NES-i edastatakse üle x-tee ühe PN-i andmed korraga.
Sõnumi sisend
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XML väli

Kordus ja kohustuslikkus Lisainfo

presentationNotification 1..1

Andmestruktuur kirjeldatud: PN üldinfo (presentationNotification)

PN muutmisel saadetisi ei ole võimalik muuta, teenus neid vastu ei võta.
Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Ärilised validatsiooni on kirjeldatud
PN

teenuste

validatsioonid.

Seejärel

tagastatakse

sõnumi

edastajale

vastusõnum:

PN

x-tee

teenuse

vastus

(PresentationNotificationResponse).
Vastuses tagastatav riskianalüüsi tulemus leitakse järgnevalt:


kui saadetise riskianalüüsi tulemus puudub, tagastatakse vastusena → NA



kui saadetis (MC või HC) ei lähe kontrolli, siis tagastatakse saadetise riskikontrollitulemusena vastus → OK



kui saadetis läheb tollikontrolli, siis tagastatakse saadetise riskikontrollitulemusena vastus → NOK

Sõnumi näidis
Sisend
<pn:UpdatePresentationNotificationRequest xmlns:pn="http://nes.x-road.eu/producer/pn">
<presentationNotification>
<LRN>testLRN</LRN>
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<customsOfficeOfPresentation>60236746</customsOfficeOfPresentation>
<presenterIdentificationNumber>EE10000952</presenterIdentificationNumber>
<declarantIdentificationNumber>EE10000704</declarantIdentificationNumber>
<representativeStatus>1</representativeStatus>
</presentationNotification>
</pn:UpdatePresentationNotificationRequest>

Väljund
<pn:PresentationNotificationResponse xmlns:pn="http://nes.x-road.eu/producer/pn">
<presentationNotificationMrn>19EE55544433322AT1PN</presentationNotificationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
<documentType>ENS</documentType>
<documentMrn>19EE55544433322AT1</documentMrn>
<masterConsignment>
<houseConsignment>
<transportDocumentType>C665</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>UX789544411CH</transportDocumentNumber>
<riskAnalysisStatus>OK</riskAnalysisStatus>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</pn:PresentationNotificationResponse>
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PN teenuste validatsioonid
Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/presentationNotification

INVALID_PN_MRN

/presentationNotificatio
nMrn

INVALID_CUSTOMS_OFFICE_OF_PRESENT

/customsOfficeOfPresen

ATION

tation

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

JAH

PN MRNi ei eksisteeri

Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris EU.CUSTOMS_OFFICES
Väär EORI number. PN'i sisestamise

INVALID_PRESENTER

/presenterIdentification
Number

JAH

JAH

teenus ei tohi lubada EORI numbri
esitamist,

millele

ei

vasta

ühtegi

esindatavat.

DECLARANT_IS_NOT_EMPTY

/declarantIdentification
Number

EI

JAH

Tegu on muutmisega, deklarant on
täidetud ja deklaranti ei saa muuta
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
Väär EORI number. PN'i sisestamise
INVALID_DECLARANT

/declarantIdentification
Number

JAH

EI

teenus ei tohi lubada EORI numbri
esitamist,

millele

ei

vasta

ühtegi

esindatavat.

INVALID_REPRESENTATIVE

x-tee päis

JAH

EI

REPRESENTATIVE_STATUS_IS_EMPTY

/representativeStatus

JAH

EI

Väär EORI number. EORI andmebaasis
sellist EORI numbrit ei eksisteeri
Esitaja

Y

/representativeStatus

JAH

JAH

deklarandist

ja

esindusviis ei ole täidetud
Esitaja

REPRESENTATIVE_STATUS_IS_NOT_EMPT

erineb

ei

erine

deklarandist

ja

esindusviis on täidetud
Tegu on muutmisega, esindusviis on
täidetud ja esindusviisi ei saa muuta
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Kontrollit
akse
Veakood

Kontrollit

esitamisel akse

Seotud andmeväli

ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel

INVALID_REPRESENTATIVE_STATUS_COD
E

Väärtust
/representativeStatus

JAH

/presentedDocument[]

DUPLICATE_DOCUMENTS

ole

klassifikaatoris EU.REPRESENTATIVE_
STATUS_CODE

/presentedDocuments

UNKNOWN_DOCUMENT

EI

ei

/documentType

&&

/documentMrn
/documentType
/documentMrn

&&

JAH

EI

JAH

-

JAH

-

Dokumenti ei leitud või dokumendile
puudub ligipääs
Dokument juba eksisteerib käesoleval
PN'il
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Dokumenti ei eksisteeri või dokumendi
esitamiseks puuduvad õigused
Dokumendi esitamiseks on olemas
vajalikud õigused, kui PN deklarant:
1. kattub eelneva dokumendi (ENS
või

ALD)

deklarandi

või

esindajaga
2. omab eelneva dokumendi (ENS
MASTER_NOT_FOUND

/documentType
/documentMrn

&&

või ALD) deklarandi poolt antud
JAH

-

andmete

taaskasutamise

privileegi
3. kattub eelneva ALD dokumendil
märgitud laoloa omanikuga.
Alljärgnevalt on välja toodud näite
erandjuhtum mille tõttu ebaõnnestub
dokumendi esitamine
1. Viga antakse ka kui dokumenti ei
saa lisada juhul kui eelnev
dokument viitab ENS filingu
kohta enne kui ta pole full ENS
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Kontrollit
akse
Veakood

Kontrollit

esitamisel akse

Seotud andmeväli

ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
staatuses. PN'i saab esitada
ainult full ENS'is kohta
Dokumenti ei saa lisada kui:


tegemist

on

konsolideeritud

saadetisega ja dokumendilt on
kõik alamveokirjad juba kõik
ALL_CONSIGNMENTS_PRESENTED

/documentType
/documentMrn

&&

JAH

täielikult (kõik nendega seotud

-

kaubad on esitletud) esitletud


tegemist on direct shipment'ga ja
saadetis on juba täielikult (kõik
seotud kaubad on esitletud)
esitletud
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Kontrollit
akse
Veakood

Kontrollit

esitamisel akse

Seotud andmeväli

ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
/houseConsignment[]
/transportDocumentTyp
CANNOT_PRESENT_CONSIGNMENT

e

&&

/masterConsignment

Saadetist pole võimalik esitada, sest
JAH

-

/houseConsignment[]

saadetise esitamiseks on vajalik kas CD
või

ALD.

Käesoleval

hetkel

pole

saadetise kohta kumbagi

/transportDocumentNu
mber

CONSIGNMENT_NOT_RELEASED

/masterConsignment

Saadetist pole võimalik esitada, sest

/houseConsignment[]

saadetis

/transportDocumentTyp

viidatud ICS-1 dokumendi positsioonile

e

&&

/masterConsignment

JAH

-

pärineb

ICS-1'st

ja

ALD'l

ei saa järgmist toimingut märkida.
Käesolev

veakood

tagastatakse

nii

/houseConsignment[]

juhtudel kui ICS-1 positsioon pole

/transportDocumentNu

vabastatud kui ka juhul kui see peaks

mber

ICS-1 dokumendilt puuduma.
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Kontrollit
akse
Veakood

Kontrollit

esitamisel akse

Seotud andmeväli

ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
/houseConsignment[]

Veateade

/transportDocumentTyp
PREVIOUS_DOCUMENT_MUST_BE_TSD

e

&&

/masterConsignment
/houseConsignment[]
/transportDocumentNu

antakse,

kui

üritatakse

saadetist esitleda ENS'i pealt. Viga
JAH

-

antakse,

sest

saadetise

kohta

on

olemas ALD, mis tähendab, et PN'il tuleb
märkida eelmiseks dokumendiks ALD.

mber
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Kasutajal on lubatud valida "Jah", kui on
täidetud alljärgnevad tingimused:


Kõiki

käesoleval

dokumendil

olevaid saadetisi ja kaupu, mille
kohta pole veel PN'i, on võimalik
esitleda. See tähendab, et kui
eelnevaks dokumendiks on:
o

ENS, siis


ei tohi olla ühegi
alamveokirja

CANNOT_PRESENT_ALL

/masterConsignment
/presentAll

JAH

sellel ENS'il, mis

-

oleks

määratud

ajutisele
ladustamisele
ALD'ga (Märkus!
Siin
ainult

vaadatakse
selliseid

saadetisi, mis ei
ole

täielikult

esitletud) ja


kõigi

veel

esitlemata
saadetiste kohta
38

on

olemas

vähemalt üks CD
broneering
o

ALD, mis omakorda viitab
ICS-1'te ja kui tegemist
on


konsolideeritud
saadetisega, siis
tohib kõigile ICS-1
kaupadele, millele
ALD'l
alamveokirjad
viitavad,
järgnevat
dokumenti
märkida;



direct
shipment'iga, siis
tohib kõigile ICS-1
kaupadele, millele
ALD'l
kaubad

olevad
viitavad,

järgnevat
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
dokumenti
märkida
/masterConsignment

PN ei ole lubatud kauba põhiselt esitada

/presentAll

kui eelnev dokument on ENS. Kui on

&& /masterConsignment
CANNOT_PRESENT_PARTIALLY

/houseConsignment[]

JAH

-

/goodsItem &&

vajadus esitada PN'i kaubapõhiselt, siis
peab olema saadetis määratud ajutisele
ladustamisele ALD'ga (ning sellisel juhul

/masterConsignment

on eelnevaks dokumendiks ALD).

/goodsItem

Teenus peab tagama, et kui eelnevaks
INVALID_LOCATION_OF_GOODS

/masterConsignment
/locationOfGoods

dokumendiks on ALD, siis klapiks ALD'l
JAH

-

ja PN'il olev kauba asukoht. Kui need ei
klapi, siis sellist PN'i ei tohi lubada vastu
võtta.
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
INVALID_TYPE_OF_LOCATION

/locationOfGoods

Väärtust
JAH

-

/typeOfLocation

ei

ole

EU.TYPE_OF_LOCATION

klassifikaatoris
(lubatud

väärtused A, B ja C)

/masterConsignment
CUSTOMS_OFFICE_REFERENCE_NUMBER_

/locationOfGoods

IS_NOT_EMPTY

/customsOfficeReferenc

JAH

-

JAH

-

Kohustuslik kui typeOfLocation on A.
Vastasel juhul peab olema täitmata

eNumber
/masterConsignment
CUSTOMS_OFFICE_REFERENCE_NUMBER_

/locationOfGoods

IS_EMPTY

/customsOfficeReferenc

Kohustuslik kui typeOfLocation on A.
Vastasel juhul peab olema täitmata

eNumber
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
INVALID_CUSTOMS_OFFICE_REFERENCE_

/locationOfGoods

NUMBER

/customsOfficeReferenc

Väärtust
JAH

-

Y

/masterConsignment
/locationOfGoods

JAH

-

JAH

-

JAH

-

/authorizationNumber
/masterConsignment

AUTHORIZATION_NUMBER_IS_EMPTY

/locationOfGoods
/authorizationNumber
/masterConsignment

ADDITIONAL_IDENTIFIER_IS_NOT_EMPTY

/locationOfGoods
/additionalIdentifier

ole

EU.CUSTOMS_OFFICES,

klassifikaatoris
kus

CountryCode == EE

eNumber

AUTHORIZATION_NUMBER_IS_NOT_EMPT

ei

Kohustuslik kui typeOfLocation on B või
C. Vastasel juhul peab olema täitmata

Kohustuslik kui typeOfLocation on B või
C. Vastasel juhul peab olema täitmata

Kohustuslik kui typeOfLocation on B või
C. Vastasel juhul peab olema täitmata
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
ADDITIONAL_IDENTIFIER_IS_EMPTY

/locationOfGoods

JAH

-

JAH

-

JAH

-

/additionalIdentifier

HOUSE_CONSIGNMENTS_SPECIFIED

NO_HOUSE_CONSIGNMENTS_SPECIFIED

/masterConsignment
/houseConsignment[]
/masterConsignment
/houseConsignment[]

Kohustuslik kui typeOfLocation on B või
C. Vastasel juhul peab olema täitmata

Kui presentAll on tõene ja on esineb
alamveokirju
Kui presentAll on väär ja ei esine
alamveokirju
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Kontrollit
akse
Veakood

Kontrollit

esitamisel akse

Seotud andmeväli

ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
/houseConsignment[]
/transportDocumentTyp
UNKNOWN_HOUSE_CONSIGNMENT

e

&&

/masterConsignment

JAH

-

JAH

-

Saadetist ei eksisteeri

/houseConsignment[]
/transportDocumentNu
mber
/masterConsignment
/houseConsignment[]
/transportDocumentTyp
ALREADY_PRESENTED_HOUSE_CONSIGN

e

MENT

/masterConsignment

&&

Varasemalt esitatud saadetist ei saa
esitada uuesti

/houseConsignment[]
/transportDocumentNu
mber
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
/houseConsignment[]
UNKNOWN_ITEM

/goodsItem &&

JAH

-

Kaupa ei eksisteeri

/masterConsignment
/goodsItem
Kaupa pole võimalik esitada, sest
tegemist
ALD'l

/houseConsignment[]
/goodsItem
/masterConsignment
/goodsItem

direct

shipment'i

saadetisega, mis pärineb ICS-1'st ja

/masterConsignment
ITEM_NOT_RELEASED

on

&& JAH

-

viidatud

ICS-1

dokumendi

positsioonile ei saa järgmist toimingut
märkida.

Käesolev

veakood

tagastatakse nii juhtudel kui ICS-1
positsioon pole vabastatud kui ka juhul
kui

see

peaks

ICS-1

dokumendilt

puuduma.
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Kontrollit
akse
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrollit

esitamisel akse
ja

failist muutmise

Kontrolli kirjeldus

sisestami l
sel
/masterConsignment
/houseConsignment[]
ALREADY_PRESENTED_ITEM

/goodsItem &&
/masterConsignment

JAH

-

Varasemalt esitatud kaupa ei saa
esitada uuesti

/goodsItem
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ALD x-tee teenused
ALD andmestik
Järgnevalt on kirjeldatud ära ALD andmestik mida on võimalik x-tee teenuste kaudu esitada NES-i.

Legend
Element

Selgitus

Veerg "X-tee kaudu muutmisel

Veerus kirjeldatakse kas x-tee kaudu ALD'd muutes võib esitada andmeid, mis on erinevad võrreldes

võib muuta?"

viimase kehtiva ALD versiooniga.

ALD üldinfo (temporaryStorageDeclaration)
Kordus

ja

kohustuslikkus ALD
korral, kui eelnevaks
dokumendiks
XML väli

DE number ICS1

on

dokument,

muu või ENS ja ei
kasutata

andmete

taaskasutamise
õigust

Kordus

ja

kohustuslikkus ALD
korral,

kui

eelnev

dokument on ENS ja
kasutatakse

Formaat

Lisainfo ja üldised nõuded

andmete
taaskasutamise
õigust
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Esitamis Muutmis Esitamis Muutmis
el
temporaryStorageDeclaration

temporaryStorageDeclaration
Mrn

LRN

profile

supervisingCustomsOffice

el

1..1

el

el

1..1
ALD unikaalne viide

-

-

1..1

-

1..1

an..18

Esitamisel

ei

ole

lubatud

edastada.
120900000
0

110400000
0

171000000
0

1..1

1..1

an..22

ALD kliendi viitenumber
Muudetav pärast esitamist.
Dokumendi profiili tunnus.

1..1

-

1..1

-

an..2

Tuleb

väärtustada

alati

väärtusega 'G4'.

1..1

1..1

1..1

(pärast

(pärast

PN-i pole 1..1

PN-i pole an..8

lubatud

lubatud

muuta)

muuta)

Järelvalve tolliasutuse kood
Lubatud

klassifikaator

EU.CUSTOMS_OFFICES

koodid,

kus countryCode == EE
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Viide, kas koos ALD-ga esitatakse
ka PN või mitte.
Kui väärtustatud false, siis ALD
generatePn

-

1..1

-

1..1

-

boolean

esitamisel PNi ei genereerita.
Kui

väärtustatakse

true,

siis

koostatakse PN ALD andmete
pealt.

estimatedDateOfArrival

150400000
0

0..1

0..1

0..1

(pärast

(pärast

PN-i pole 0..1

PN-i pole

lubatud

lubatud

muuta)

muuta)

xs:dateTi
me

Eeldatav kauba saabumise aeg

ALD sisestamise aluseks olev
dokumendi
previousDocumentType

-

1..1

-

1..1

-

an..5

tüüp.

Võimalikud

väärtused:


ENS (kasutatakse juhul, kui
ENS on esitatud uude NES
süsteemi)
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ICS1 (kasutatakse juhul,
kui

ENS

on

esitatud

vanasse ICS-1 süsteemi)


OTHER (muu)

ALD sisestamise aluseks olev
dokumendi MRN.
previousDocumentMrn

-

0..1

-

1..1

-

an..18

Kui

previousDocumentType

OTHER,

siis

ei

ole

=

lubatud

edastada MRNi; muudel juhtudel
kohustuslik.
Kaupu esitleva isiku EORI number
presenterEoriCode

131101700
0

0..1

-

0..1

-

an..17

Kui

ei

ole

väärtustatud

ja

generatePN = true, siis võetakse xtee päringu päises oleva saatva
asutuse registrikoodi järgi.

dateOfPresentationOfGoods

150800000
0

0..1

-

0..1

-

xs:dateTi

Kaupade esitlemise kuupäev ja

me

kellaaeg
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Kui

generatePN

=

true,

siis

kohustuslik väärtustada.
Deklarandi EORI number
Kui

puudub,

siis

deklarant

võetakse x-tee päringu päises
oleva saatva asutuse registrikoodi
järgi.

declarantEoriCode

130501700
0

Näide: Kui x-tee sõnumi andmetes
0..1

-

0..1

-

an..17

on ettevõte A ja deklarant on ka
ettevõte A, siis ei ole tarvilik eraldi
antud andmevälja väärtustada, sest
süsteem

automaatselt

määrab

deklarandiks A. Kui aga x-tee sõnumi
andmetes on ettevõte A, aga tegelik
deklarant on B, siis tuleb ettevõtte B
andmetega täita antud andmeväli.

declarantEmail

-

1..1

1..1
(pärast
PNi pole

1..1

1..1
(pärast
PNi pole

Deklarandi e-posti aadress.
an..50

Väärtus peab vastama e-posti
üldisele formaadile.

51

lubatud

lubatud

muuta)

muuta)
Esindusviis
EU.REPRESENTATIVE_STATUS_C
ODE
Kohustuslik kui ALD esitaja (x-tee
päisest

leitud

isik) erineb

deklarandist. Muudel juhtudel ei
lubata täita.

representativeStatus

130603000
0

0..1

0..1

0..1

(pärast

(pärast

PNi pole 0..1

PNi pole an1

lubatud

lubatud

muuta)

muuta)

Näide: Kui x-tee sõnumi andmetes
on ettevõte A ja deklarant on ka
ettevõte A, siis ei ole tarvilik eraldi
antud andmevälja väärtustada, sest
süsteem

automaatselt

määrab

deklarandiks A ja järelikult esindajat
ei ole.

Kui aga x-tee

sõnumi

andmetes on ettevõte A, aga tegelik
deklarant on B ja ettevõte B on
deklarandina

andmestikus

edastatud, siis väärtustab süsteem
esindajana ettevõtte A.
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Esindaja e-posti aadress.
Väärtus peab vastama e-posti

representativeEmail

-

0..1

0..1

0..1

üldisele formaadile.

(pärast

(pärast

PNi pole 0..1

PNi pole an..50

Ei lubata täita, kui esindajat ei

lubatud

lubatud

muuta)

muuta)

eksisteeri.
Kohustuslik
päisest

kui
leitud

esitaja

(x-tee

isik) erineb

deklarandist. Muudel juhtudel ei
lubata täita.

masterConsignment

-

1..1

1..1

Koondveokiri vaata kirjeldust ALD
koondveokiri

53

ALD koondveokiri (masterConsignment)
Kordus

ja

kohustuslikkus

ALD

korral, kui eelnevaks
dokumendiks on ICS1
XML väli

DE
number

dokument,
ENS ja ei

muu

või

kasutata

andmete
taaskasutamise õigust

Esitami
sel

Muutmisel

Kordus

ja

kohustuslikkus
ALD

korral,

eelnev
on

kui

dokument
ENS

ja

kasutatakse

Form

andmete

aat

Lisainfo ja üldised nõuded

taaskasutamise
õigust
Esitami Muutmis
sel

el
Koondveokiri

masterConsignment

1..1

1..1

Kohustuslik

esitada

alati ning

lubatud

esitada ALD koosseisus ühe korra.

54

Kas tegemist on konsolideeritud saadetisega
või mitte?
Kui consolidated = true, siis on tegemist
consolidated

1..1

-

-

boole konsolideeritud saadetisega; vastasel juhul
an

direct shipmentiga.
Kui previousDocumentType = ENS, siis peab
olema väärtustatud true ehk konsolideeritud
saadetis.

transportDocumentType

1205002
000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud
muuta)

Transpordi
-

an..4

dokumendi

tüüp

EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE
Kohustuslik edastada, kui consolidated =
false.

55

Transpordi dokumendi number
Kohustuslik edastada, kui consolidated =
transportDocumentNumb 1205001
er

000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

false.
an…
-

70

muuta)

Kui previousDocumentType=ENS, siis ei ole
lubatud väärtust edastada, sest vastav info
väärtustatakse ENSi andmete pealt v.a juhul
kui

puudub

õigus

ENSi

andmeid

taaskasutada.

referenceNumberUcr

totalGrossMass

1208000
000

1803000
000

an…

0..1

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

-

35

n…
16,6

muuta)

arrivalTransportMeansTy 1906061
pe

000

Viitenumber

Kogu brutokaal, ühik kg.
Kohustuslik edastada, kui consolidated =
false.
Transpordivahendi tüüp saabumisel

0..1

0..1

an..2

EU.TYPE_OF_IDENTIFICATION_OF_MEANS_
OF_TRANSPORT

56

Saabumise
arrivalTransportMeansId

1906017
000

0..1

0..1

transpordivahendi

number

an…

saabumisel. Formaadis lennunumber

ja

35

kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, siis
märkida lennuki registreerimise number

locationOfGoods

typeOfLocation

1..1

1615045
000

1..1

1..1

1..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

Kaupade asukoht
1..1

1..1

muuta)

(pärast

Kauba

asukoha

koha

PNi pole an..1

EU.TYPE_OF_LOCATION,

lubatud

kasutada väärtuseid A,B ja C.

lubatud

tüüp
on

muuta)
Tolliasutuse kood

customsOfficeReferenc 1615047
eNumber

001

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud
muuta)

0..1
(pärast
0..1

PNi pole an..8

(Klassifikaator EU.CUSTOMS_OFFICES, kus
countryCode == EE)

lubatud

Kui typeOfLocation =A, siis kohustuslik

muuta)

väärtustada; vastasel juhul peab olema
täitmata.
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Kauba asukoha autoriseerimisnumber
Kui typeOfLocation =B/C, siis kohustuslik
väärtustada; vastasel juhul peab olema
täitmata.
Kui == B, siis on lubatud ainult selliseid
klassifikaatori MTA.WAREHOUSE väärtused,
kus klassiku atribuut SOURCE_SYSTEM ==

authorizationNumber

1615052
000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud
muuta)

0..1
(pärast
0..1

PNi pole
lubatud
muuta)

"CRS-bridge" ja millel parameeter parentCode
an…
35

puudub
Kui == C, siis on lubatud ainult selliseid
klassifikaatori MTA.WAREHOUSE väärtused,
kus klassiku atribuut SOURCE_SYSTEM ==
"LUBA" ja millel parameeter parentCode
puudub
Kui käesolev andmeväli on täidetud, siis
kontrollitakse kas laoloa omanik lubab
käesoleva ALD deklarandil ALD'd tema lattu
teha. Kontrolli

mehhanism

kirjeldatud

siin (andmete esitaja == ALD deklarant).
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Kauba asukoha lisa-identifikaator

additionalIdentifier

1615053
000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

0..1
(pärast
0..1

muuta)

PNi pole an..4

Kui typeOfLocation =B/C, siis kohustuslik
väärtustada; vastasel juhul peab olema
täitmata.

lubatud

Kontrollitakse,

muuta)

klassifikaatoris eksisteeriva väärtusega, mis

kas

tegemist

on

on alamvalik lahtris 1615052000 tehtud
valikule
placeOfUnloading

identifier

0..1

0..1

0..1

1..1

(pärast

PNi

pole

lubatud
muuta)

Mahalaadimise asukoha andmed

1..1
(pärast
0..1

Mahalaadimise

asukoha

Võimalikud väärtused:

PNi pole a… 11



UNSPECIFIED

lubatud



UNLOCODE



OTHER

muuta)

identifikaator.

59

unlocode

1614036
000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

(pärast
0..1

country

000

0..1

1614037
000

0..1

0..1

(pärast

PNi

pole

lubatud

17

PNi

pole

riik

PNi pole an..2

Kui identifier = OTHER, siis kohustuslik

(pärast
PNi pole
lubatud

muuta)

asukoha

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE

väärtustada; vastasel juhul peab olema
täitmata.

0..1
0..1

väärtustada; vastasel juhul peab olema

(pärast

muuta)

(pärast

Kui identifier = UNLOCODE, siis kohustuslik

Mahalaadimise

0..1
0..1

EU.UN_LOCODE.

täitmata.

lubatud

0..1

lubatud

an…

muuta)

muuta)

location

PNi pole
lubatud

muuta)

1614020

Mahalaadimise asukoha ÜRO asukohakood

0..1

muuta)

Mahalaadimise asukoht
an…
35

Kui identifier = OTHER, siis kohustuslik
väärtustada; vastasel juhul peab olema
täitmata.
Saaja vaata kirjeldust Saaja

consignee

0..1

-

Kohustuslik edastada, kui consolidated =
false.
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Saatja vaata kirjeldust Saatja
consignor

0..1

-

Kohustuslik edastada, kui consolidated =
false.

notifyParty

additionalSupplyChainAc
tor

0..1

-

0..*

-

Teavitatav

osapool

vaata

kirjeldust

Teavitatav osapool
Muud

tarneahela

osapooled

vaata

kirjeldust Muud tarneahela osapooled
Täiendava

makseviite

kirjeldust

vaata Täiendav makseviide
additionalFiscalReferenc

0..1

es

NB! Koondveokirja tasemel võib täiendavat

-

makseviidet esitada ainult juhul, kui tegemist
on

direct

shipment'iga.

Konsolideeritud

saadetise puhul koondveo kirja tasemel ei
tohi käesolevat andmevälja esitada.
containerIdentificationNu
mber

1907063
000

0..*

-

an…
17

Konteineri ID
Edastatud

konteinerid

peavad

olema

esitatud ALD piires unikaalsed.
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Postikoti

number

Edastatud postikotid peavad olema esitatud
ALD piires unikaalsed.
Kui eelnevaks dokumendiks on ENS ja
receptacleIdentificationN 1911000
umber

000

0..*

0..*

an…
35

eksisteerib andmete taaskasutamise õigus,
siis


andmeid

mitte

edastades

eel

täidetakse ENSilt andmetega, kui seal
on vastavad andmed lisatud;


andmeid edastades salvestatakse
edastatud andmed ja ENSi pealt
eeltäitmist ei toimu.
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0..*
Muutmisel on
võimalik:


enne
PNi
esita
mist
lisada

supportingDocument

ja

0..*

kustut ada

Lisadokumendid

vaata

kirjeldust

Lisadokumendid

doku
mente
;


pärast
PNi
lisada
doku
mente

additionalInformation

0..*

-

Lisainformatsioon

vaata

kirjeldust

Lisainformatsioon
63

Koondveokirja kaup

goodsItem

0..* (Pärast PN-i pole

Kui saadetise tüüp on direct shipment, siis

lubatud

kohustuslik esitada. Muul juhul ei ole lubatud

kaupa -

eemaldada ja lisada)

esitada.
Kaup vaata kirjeldust Kaubad

64

Alamveokiri
1..* (Pole
lubatud
lisada
ega
eemaldad

houseConsignment

0..*

vaata

kirjeldust

ALD

peal

ladustatud alamveokirjad ja kaubad
Kui

saadetise

tüüp on

konsolideeritud

saadetis, siis kohustuslik esitada. Muul juhul
ei ole lubatud esitada.

a

Alamveokirja puhul tuleb tagada unikaalsus

0..*

(Pärast

alamveok

eelneva dokumendi üleselt. Alamveokirja

PNi

pole

irju ALD'lt

unikaalsus

(erand:

koosneb

saadetisi

(1205002000) ja numbri kombinatsioonist

eemaldada ja

on

(1205001000). Spetsiifika:

lisada)

lubatud

lubatud
saadetist

1..*

eemaldad



tüübi

tuleb

tagada

alamveokirja

selle ENS või ICS1 kohta käivad.

endalt
ud))

transpordidokumendi

unikaalsus kõigi ALD'de üleselt, mis

on ENS'ilt
eemaldat

dokumendi-üleselt

kui eelnev dokument on ENS või ICS1,
siis

a, kui see

eelmise



kui eelnev dokument on OTHER, siis
tuleb tagada alamveokirja unikaalsus
ainult konkreetse ALD piires.
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ALD peal ladustatud alamveokirjad ja kaubad (houseConsignment)
Kordus

ja

kohustuslikkus

ALD Kordus

ja

korral, kui eelnevaks kohustuslikkus
dokumendiks on ICS1 korral,
XML väli

DE
number

dokument,

muu

kui

ALD
eelnev

või dokument on ENS ja

ENS ja ei kasutata kasutatakse andmete
andmete

taaskasutamise õigust

Form
aat

Lisainfo

taaskasutamise õigust
Esitami
sel

Muutmisel

Esitami
sel

Muutmisel

66

Alamveokiri
Esitatakse vaid juhul, kui tegemist on
konsolideeritud saadetisega.
Alamveokirja

puhul

unikaalsus

eelneva

üleselt.

tuleb

tagada

dokumendi

Alamveokirja

unikaalsus

eelmise dokumendi-üleselt koosneb
transpordidokumendi
(1205002000)
houseConsignment

tüübi
ja

kombinatsioonist

numbri

(1205001000).

Spetsiifika:


kui eelnev dokument on ENS
või ICS1, siis tuleb tagada
alamveokirja unikaalsus kõigi
ALD'de üleselt, mis selle ENS
või ICS1 kohta käivad.



kui

eelnev

OTHER,

siis

dokument
tuleb

on

tagada

alamveokirja unikaalsus ainult
konkreetse ALD piires.
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id

transportDocumentType

transportDocumentNumber

referenceNumberUcr

-

1205002
000

1205001
000

1208000
000

1..1

1..1

1..1
1..1

1..1

PNi

(pärast
ei

1..1

tohi 1..1

1..1

1..1

ei

tohi 1..1

muuta)

0..1

esitamist
tohi muuta)

PNi

6

tagastamiseks.

ei an..4

(pärast

esitamist
tohi muuta)

-

UUID. Unikaalne identifikaator vigade

(pärast

muuta)
(pärast

an..3

ei

an..7
0

an..3
5

Transpordi

dokumendi

tüüp

EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE

Transpordi dokumendi number

Viitenumber

68

1..1
Muutmisel
enne PN'i ei
tohi v.a. juhul
totalGrossMass

1803000
000

Kogu brutokaal
n..16,
muudetud ja
Kohustuslik v.a. kui on andmete
6
soovitakse
taaskasutamine
ALD'l ja ENS'il
kui ENS'i on

1..1

-

olevaid
andmeid
kooskõlastad
a.
Alamveokirja
sequenceNumberOnPreviou 1201007
sDocument

000

0..1

-

n..5

järjekorranumber

eelneval dokumendil.
Kohustuslik,

kui

eelnevaks

dokumendiks on ICS1

69

0..*
Transpordivahend

Ei ole lubatud
containerIdentificationNum

1907063

ber

000

0..*

eemaldada

transpordivah endit, mis on
kasutusel

an…
17

Lubatud on edastatud vaid neid
transpordivahendeid, mis on jaotises
masterConsignment/containerIdentifi
cationNumber edastatud.

kauba juures.
Saaja vaata kirjeldust Saaja
NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesolev andmeplokk, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
consignee

1..1

0..1

täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.
Kohustuslik väärtustada ka andmete
taaskasutamise korral s.t kui andmeid
edastades ei väärtustata ja ENSil nt.
puudus, siis tagastatakse viga.

70

Saatja vaata kirjeldust Saatja
NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesolev andmeplokk, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
consignor

1..1

0..1

täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.
Kohustuslik väärtustada ka andmete
taaskasutamise korral s.t kui andmeid
edastades ei väärtustata ja ENSil nt.
puudus, siis tagastatakse viga.
Teavitatav osapool vaata kirjeldust
Teavitatav osapool

notifyParty

0..1

0..1

NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesolev andmeplokk, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.
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Muud tarneahela osapooled vaata
kirjeldust Muud tarneahela osapooled
additionalSupplyChainActor

0..*

0..*

NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesolev andmeplokk, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.
Täiendava

makseviite

kirjeldust

vaata Täiendav makseviide
additionalFiscalReferences

0..1

0..1

NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesoleva andmeväli, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav väärtus.
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Kaup vaata kirjeldust Kaubad
1..*

goodsItem

1..*

1..*

(pärast

PNi

pole

lubatud lisada
juurde

ega

(ei

ole

lubatud
lisada/eemal
1..*

dada v.a kui
ENSilt

pole

eemaldada

kaup

kaupa)

eemaldatud)

Kui eelnev dokument on ENS ja
puudub

andmete

taaskasutamise

õigus, siis peab ALD-l olema märgitud
saadetise koosseisu arvuliselt sama
või suurem arv kaupu kui on ENSil.
Vähem kaupu pole lubatud esitada.
Kui eelnev dokument on ENS ja
andmete taaskasutamise õigus on
olemas, siis peab olema ALD'l täpselt
sama palju kaupu kui ENS'il
Lisainformatsioon

vaata

kirjeldust

Lisainformatsioon
additionalInformation

0..*

0..*

NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesoleva andmeväli, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav väärtus.
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0..*

0..*

Muutmisel on

Muutmisel on

võimalik:

võimalik:



supportingDocument

0..*

enne



PNi

PNi

esita

esita

mist

mist

lisada

lisada

ja

ja

NB! Kui andmete taaskasutamisel

kustut

täidetakse käesoleva andmeväli, siis

ada

ada

salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei

doku

doku

täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,

mente

mente

kui seal on vastav väärtus.

;

;

kustut 0..*



enne

pärast



Lisadokumendid

vaata

kirjeldust

Lisadokumendid

pärast

PNi

PNi

lisada

lisada

doku

doku

mente

mente

74

Viite

kood

EU.DOCUMENT_TYPE_COMMON
Muudetav pärast esitamist
additionalReferenceType

1204002
000

0..*

0..*

an..4

NB! Kui andmete taaskasutamisel
täidetakse käesoleva andmeväli, siis
salvestatakse täidetud väärtus. Kui ei
täideta, siis salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav väärtus.

ALD üldkasutatav andmestik
Saadetise osapooled
Saaja (consignee)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.
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Kordus
XML väli

DE number

ja

kohustuslikku
s

Formaa
t

consignee

X-tee kaudu muutmisel võib muuta?

Saaja

identificationNumbe 130301700
r

Lisainfo

0

0..1

an… 17

Osapoole EORI number või TCUIN
number

Jah

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
typeOfPerson

130302800
0

1..1

n..1

Isiku
EU.PARTY_IDENTIFIER_TYPE

ka

tüüp andmeväljas identificationNumber ole
vat

väärtust

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.
Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
name

130301600
0

1..1

an… 70

Isiku nimi

ka

andmeväljas identificationNumber ole
vat

väärtust

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.
address

1..1

Aadress
76

ADS ID
Edastatakse juhul, kui tegemist on Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
Eesti aadressiga.
adrId

-

0..1

an.. .20 Antud

elementi

muudetakse
pole

väärtustada,

kui

välisriigi

aadressi

aadressandmete

lubatud

edastatakse
s.t

üksused

on

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat

väärtust

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.

väärtustatud.
Aadressi

riik

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE

country

130301802
0

Kui adrId on väärtustatud, siis pole
0..1

an..2

lubatud

antud

väärtustada.

elementi

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat

väärtust

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)

Kui adrId on väärtustamata, siis on .
kohustuslik edastada.
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

Aadressi regioon
subDivision

130301802
7

0..1

an… 35

muudetakse

Kui adrId on väärtustatud, siis pole andmeväljas identificationNumber
väärtust
(EORI
number
lubatud
antud
elementi olevat
lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)

väärtustada.

.

Aadressi linn

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

Kui adrId on väärtustatud, siis pole muudetakse
city

130301802
2

0..1

an.. 35

lubatud

antud

väärtustada.

(EORI

kohustuslik edastada.
Aadressi tänav

3

0..1

an… 70

lubatud

antud

number

.

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
ka

andmeväljas

elementi identificationNumber olevat väärtust

väärtustada.
Kui adrId on väärtustamata, siis on
kohustuslik edastada.

andmeväljas

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)

Kui adrId on väärtustatud, siis pole muudetakse
130301802

ka

elementi identificationNumber olevat väärtust

Kui adrId on väärtustamata, siis on

street

ka

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.
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Aadressi tänava lisaväli
streetAdditionalLin 130301802
e

4

0..1

an.. 70

Aadressi maja number
130301802
5

0..1

an… 35

Aadressi P.O. box
130301802
6

0..1

an… 70

ka

andmeväljas

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

poBox

muudetakse

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

number

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
postcode

130301802
1

0..1

an.. 17

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

Aadressi sihtnumber

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldatakse)
.
communication

id

identifier

type

0..*

-

130302901
5

130302900
2

Osapoole kontakt
UUID.

Unikaalne

identifikaator

1..1

an… 36

1..1

an..512 Kontaktandmete identifikaator

vigade tagastamiseks.

Kontaktandmete
1..1

an..3

Jah

tüüp

EU.COMMUNICATION_MEANS_TY Jah
PE
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Saatja (consignor)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.
Kordus
XML väli

DE number

ja

kohustuslikku
s

Formaa
t

consignor

X-tee kaudu muutmisel võib muuta?

Saatja

IdentificationNumbe 130201700
r

Lisainfo

0

Osapoole EORI number või TCUIN
0..1

an… 17

number

Jah

Muudetav pärast esitamist
Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

typeOfPerson

130202800
0

1..1

n..1

Isiku
EU.PARTY_IDENTIFIER_TYPE

ka

andmeväljas

tüüp identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
name

130201600
0

1..1

an.. 70

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

Isiku nimi

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
address

1..1

Aadress
ADS ID
Edastatakse juhul, kui tegemist on Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
Eesti aadressiga.

adrId

-

0..1

an.. 20

Antud

elementi

muudetakse
pole

väärtustada,

kui

välisriigi

aadressi

aadressandmete

lubatud

edastatakse
üksused

s.t
on

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

väärtustatud.
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Aadressi

riik

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE
Kui adrId on väärtustatud, siis pole
country

130201802
0

lubatud
0..1

an..2

antud

elementi

väärtustada.

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

Kui adrId on väärtustamata, siis on lisatakse/muudetakse/eemaldataks
kohustuslik

saaja

väärtustada

aadressi

korral e).
andmetes

linn.

Aadressi regioon
subDivision

130201802
7

0..1

an… 35

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
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Aadressi linn
Kui adrId on väärtustatud, siis pole Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
lubatud
city

130201802
2

0..1

an... 35

antud

elementi muudetakse

väärtustada.

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

Kui adrId on väärtustamata, siis on
kohustuslik

saaja

korral

väärtustada

aadressi

andmetes

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

linn.

Aadressi tänav
street

130201802
3

0..1

an.. 70

Aadressi tänava lisaväli
e

4

0..1

an... 70

muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

streetAdditionalLin 130201802

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

84

Aadressi maja number
number

130201802
5

0..1

an… 35

Aadressi P.O. box
130201802
6

0..1

an… 70

muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

poBox

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
postcode

130201802
1

0..1

an… 17

Aadressi sihtnumber

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
communication

0..*

Osapoole kontakt
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id

identifier

type

-

130202901
5

130202900
2

1..1

an..36

an…

1..1

512

UUID.

Unikaalne

vigade tagastamiseks.

Kontaktandmete identifikaator

Kontaktandmete
1..1

an..3

identifikaator

Jah

tüüp

EU.COMMUNICATION_MEANS_TY

Jah

PE

Teavitatav osapool (notifyParty)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.
Kordus
XML väli

DE number

kohustuslikku
s

notifyParty

ja

Formaa
t

Lisainfo

X-tee kaudu muutmisel võib muuta?

Teavitatav osapool

86

IdentificationNumbe 131301700
r

0

Osapoole EORI number või TCUIN
0..1

an… 17

number

Jah

Muudetav pärast esitamist
Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

typeOfPerson

131302800
0

1..1

n..1

Isiku
EU.PARTY_IDENTIFIER_TYPE

ka

andmeväljas

tüüp identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
name

131301600
0

1..1

an… 70

Isiku nimi

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
address

1..1

Aadress
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
adrId

-

0..1

an… 20

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

ADS ID

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
Aadressi

riik

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE
Kui adrId on väärtustatud, siis pole
country

131301802
0

lubatud
0..1

an..2

antud

elementi

väärtustada.

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
(EORI

number

Kui adrId on väärtustamata, siis on lisatakse/muudetakse/eemaldataks
kohustuslik

saaja

väärtustada

aadressi

korral e).
andmetes

linn.
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

Aadressi regioon
subDivision

131301802
7

0..1

an… 35

muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
lisatakse/muudetakse/eemaldataks

väärtustada.

e).

Aadressi linn
Kui adrId on väärtustatud, siis pole Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
lubatud
city

131301802
2

0..1

an… 35

antud

elementi muudetakse

väärtustada.

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

Kui adrId on väärtustamata, siis on
kohustuslik

saaja

korral

väärtustada

aadressi

andmetes

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

linn.

Aadressi tänav
street

131301802
3

0..1

an… 70

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
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Aadressi tänava lisaväli
streetAdditionalLin 131301802
e

4

0..1

an… 70

Aadressi maja number
131301802
5

0..1

an… 35

Aadressi P.O. box
131301802
6

0..1

ka

andmeväljas

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

poBox

muudetakse

Kui adrId on väärtustatud, siis pole identificationNumber olevat väärtust
number
lubatud
antud
elementi (EORI
väärtustada.

number

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).

Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust
an… 70 Kui adrId on väärtustatud, siis pole
number
lubatud
antud
elementi (EORI
lisatakse/muudetakse/eemaldataks
väärtustada.
e).
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Väärtust tohib muuta ainult juhul kui
muudetakse
postcode

131301802
1

0..1

an… 17

ka

andmeväljas

identificationNumber olevat väärtust

Aadressi sihtnumber

(EORI

number

lisatakse/muudetakse/eemaldataks
e).
Osapoole kontakt
communication

1..*

Vähemalt e-posti aadress peab
olema edastatud.

id

identifier

type

-

131302901
5

131302900
2

1..1

1..1

an… 36

an…
512

UUID.

Unikaalne

vigade tagastamiseks.

Kontaktandmete identifikaator

Kontaktandmete
1..1

an..3

identifikaator

Jah

tüüp

EU.COMMUNICATION_MEANS_TY

Jah

PE
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Kaubad (goodsItem)
Kordus ja kohustuslikkus
ALD korral, kui eelnevaks
dokumendiks
DE
XML väli

number

on

ICS1

dokument, muu või ENS
ja ei kasutata andmete
taaskasutamise õigust
Esitami
sel

Muutmisel

Kordus ja kohustuslikkus
ALD korral, kui eelnev
dokument

on

kasutatakse

ENS

andmete Forma

taaskasutamise õigust

Esitami
sel

ja
at

Lisainfo

Muutmisel

goodsItem

Kaup
UUID.

id

-

1..1

1..1

Unikaalne

an…36 identifikaator

vigade

tagastamiseks.

descriptionOfGoods

grossMass

18050000
00

18040000
00

1..1

1..1

an…51

1..1

-

2

1..1

n…
16,6

Kauba kirjeldus

Kauba brutokaal
Kohustuslik (v.a. andmete
taaskasutamisel)
92

Kauba järjekorranumber
Järjekorranumbri
sequenceNumber

11030000
00

puhul

tuleb unikaalsus tagada
1..1

1..1

n..5

konkreetse

saadetise

raames. See tähendab, et
igal

alamveokirjal

esimese

on
kauba

järjekorranumber 1.
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Kauba

järjekorranumber

eelneval dokumendil.
Kui

eelneva

dokumendi

tüüp on ICS1 või OTHER ja
tegemist

on

konsolideeritud
saadetisega,
käesolevat

siis

on

andmevälja

keelatud väärtustada (sest
goodsItemNumberOnPreviousDo 12010070
cument

00

kaup viitab samale ICS1
0..1

-

n..5

või

OTHER

dokumendi

positsioonile, millele viitab
ka alamveokiri ise).
Mittekohustuslik
edastada,

kui

eelnev

dokument on ENS ning
puudub

andmete

taaskasutamise õigus.
Kõigil

muudel

andmevälja

juhtudel
täitmine

kohustuslik.

94

Kauba harmoneeritud
süsteemi

nomenklatuuri

kood
MTA.CUE_COMM_SIX.
harmonizedSystemSubHeadingC 18090560
ode

00

NB!
0..1

0..1

an..6

Kui

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesoleva

andmeväli,

siis

salvestatakse

täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav väärtus.

95

Kombineeritud
nomenklatuuri kood
NB!
combinedNomenclatureCode

18090570
00

Kui

andmete

taaskasutamisel
0..1

0..1

an..2

täidetakse

käesoleva

andmeväli,

siis

salvestatakse

täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav väärtus.

cusCode

18080000
00

Kauba CUS kood
0..1

0..1

an..9

Klassifikaatorina

tuleb

kasutusele EU.CUS_CODE

96

Konteineri ID
Kui

tegemist

koondveokirja
konteinerite

on
kauba

lisamisega,

siis on lubatud teha valik
kõikide
containerIdentificationNumber

19070630
00

0..*

-

an…
17

koondveokirjal

lisatud konteineritest.
Kui

tegemist

alamveokirja
konteinerite

on
kauba

lisamisega,

siis on valikus ainult need
konteinerid, mis on valitud
konkreetse

alamveokirja

juures.
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Pakend
NB!

Kui

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesolev

andmeplokk,

siis

salvestatakse

täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
package

1..*

0..*

kui seal on vastav info.
Andmete taaskasutamise
korral

on

kohustuslik

vähemalt 1 pakendi liik
lisada. Juhul, kui andmeid
ei edastata ning ENSil
andmed

pakendi

puudusid,

osas
siis

tagastatakse viga.
UUID.
id

-

1..1

1..1

an…36 identifikaator

Unikaalne
vigade

tagastamiseks.

98

Pakendi
typeOfPackages

18060030
00

1..1

1..1

an..2

tüüp

EU.KIND_OF_PACKAGES

Muudetav pärast esitamist

numberOfPackages

shippingMarks

18060040
00

18060540
00

0..1

0..1

0..1

0..1

n..8

Pakendite arv
Muudetav pärast esitamist

an..

Pakkide saatja markeering

512

Muudetav pärast esitamist

99

0..*

0..*

Muutmisel

on

võimalik:


supportingDocument

0..*

Muutmisel
võimalik:
enne

Lisadokumendid

PNi

PNi

kirjeldust Lisadokumendid

esitami

esitami

st

st

lisada ja

lisada ja

enne



kustuta 0..*



on

kustuta

da

da

dokume

dokume

nte;

nte;

pärast



pärast

PNi

PNi

lisada

lisada

dokume

dokume

nte

nte

NB!

Kui

vaata

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesolev

andmeplokk,
salvestatakse

siis
täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.

100

Muud

tarneahela

osapooled vaata kirjeldust
Muud

tarneahela

osapooled
NB!
additionalSupplyChainActor

0..*

0..*

Kui

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesolev

andmeplokk,
salvestatakse

siis
täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.

101

Lisainformatsioon

vaata

kirjeldust
Lisainformatsioon
NB!
additionalInformation

0..*

0..*

Kui

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesolev

andmeplokk,
salvestatakse

siis
täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.

102

Viite

kood

EU.DOCUMENT_TYPE_CO
MMON
NB!
additionalReferenceType

12040020
00

0..*

0..*

an..4

Kui

andmete

taaskasutamisel
täidetakse

käesolev

andmeplokk,
salvestatakse

siis
täidetud

väärtus. Kui ei täideta, siis
salvestatakse ENS'il olev,
kui seal on vastav info.

Lisainfo (additionalInformation)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.

XML väli

DE number

Kordus
kohustuslikkus

ja

X-tee
Formaat Lisainfo

muutmisel

kaudu
võib

muuta?
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additionalInformation

Lisainformatsioon

1..1

an..36

UUID.

Unikaalne

id

-

code

1202008000 1..1

an..5

text

1202009000 1..1

an… 512 Lisainfo tekst

identifikaator

vigade

tagastamiseks.
Lisainfo

kood

EU.ADDITIONAL_INFORMATION_ID_COMMON

Jah

Jah
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Lisadokumendid (supportingDocument)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.

XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

X-tee
Formaat Lisainfo

kaudu

muutmisel võib
muuta?
Kui ALD kohta
on PN esitatud,
siis

supportingDocument

pole

dokumente
eemaldada
lubatud.
UUID.

id

-

1..1

an..36

documentId

-

1..1

an..36

Unikaalne

vigade

Unikaalne

identifikaator
tagastamiseks.

tunnus

tuvastamiseks.

dokumendi

Ei

105

typeOfDocument

1203002000 1..1

an..4

Lisadokumendi

tüüp

EU.DOCUMENT_TYPE_COMMON

Ainult juhul kui
ALD kohta pole
PN'i esitatud.
Ainult juhul kui

documentReferenceNumber 1203001000 1..1

an..70

Lisadokumendi number

ALD kohta pole
PN'i esitatud.

comments

0..1

an…
1000

Ainult juhul kui
Kommentaarid

ALD kohta pole
PN'i esitatud.
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Ainult juhul kui
ALD kohta pole

Manuse

edastamine

toimub

https://www.x0..1

-

road_message_protocol.html#24reeglite

Kui

PN

on

esitatud

ja

edastatakse

mess_xattachments

esitatud.

manus

tee.ee/docs/live/xroad/prattachment

PN'i

alusel

(dokumendi
kohta, mis oli
viimasel
kehtival

ALD

versioonil), siis
seda
ignoreeritakse.

107

Muud tarneahela osapooled (additionalSupplyChainActor)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD
dokumenti ENSi pealt, mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud,
kas esineb piiranguid muutmisel.
X-tee
XML väli

DE number

Kordus

ja

kohustuslikkus

kaudu
Formaat Lisainfo

muutmisel
võib
muuta?

additionalSupplyChainActor
id

-

role

1314031000 1..1

identificationNumber

1..1

1314017000 1..1

an..36

an..3

an..17

UUID. Unikaalne identifikaator vigade tagastamiseks.
Osapoole

roll

EU.ADDITIONAL_SUPPLY_CHAIN_ACTOR_ROLE_CODE
Osapoole EORI
Kontrollitakse, et edastatud EORI number on valiidne.

Jah

Jah
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Muudatustaotlus (requestForAmendment)
Järgnevas andmeplokis struktuurides ei esine erinevusi võrreldes sellega, kas esitatakse nn nullist ALD dokumenti või esitatakse ALD dokumenti ENSi pealt,
mil eksisteerib andmete taaskasutamise õigus. Seetõttu on veerus "X-tee kaudu muutmisel võib muuta" kirjeldatud, kas esineb piiranguid muutmisel.

DE
XML väli

numb
er

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat

Lisainfo

Juhul, kui on muudetud järgmisi
andmevälju:


/masterConsignment/total
GrossMass

requestForAmendm
ent

0..1



/goodsItem/grossMass



/goodsItem/package/numb
erOfPackages



/houseConsignment/totalGr
ossMass

Ja on esitatud PN, siis on vajalik
järgmised

andmeväljad

väärtustada
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Muutmise
reasonCode

-

1..1

põhjuse

kood

klassifikaatori

an..4

NES.REQUEST_FOR_AMENDMENT
_REASON alusel

comment

-

0..1

an..1000

Täiendav info muutmise osas

ALD x-tee teenuse vastus (temporaryStorageDeclarationResponse)
XML väli

Kordus
kohustuslikkus

ja

Formaat Lisainfo

Tagastatakse, kui ALD esitamine/muutmine/tühistamine õnnestus.
temporaryStorageDeclarationMrn 0..1

an..17

Antakse kaasa esitatud ALD-le koostatud MRN kood NES süsteemi
poolt.

presentationNotificationMrn

0..1

riskAnalysisStatusDocument

0..1

an..17

Tagastatakse, kui ALD esitamine õnnestus ja sellega koos sooviti
genereerida ka PN. Antakse kaasa koostatud PNi MRN kood.
Tagastatakse kui ALDga koos esitati ka PN ning antakse kaasa
riskid PNiga seotud ENSilt ja ALDlt
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XML väli

Kordus
kohustuslikkus

ja

Formaat Lisainfo

documentType

1..1

an..3

documentMrn

1..1

an..18

masterConsignment

1..1

Dokumendi tüüp

Dokumendi mrn
Koondveokiri
Info selle kohta, kas saadetis läheb tollikontrolli või mitte.
Tagastatakse ainult direct waybilli puhul koondveokirjaga seotud

riskAnalysisStatus

0..1

an..3

riskianalüüsi seis, võimalikud vastuse variandíd:


Saadetiste korral, mida kontrolli ei suunata, tagastatakse
vastus OK

houseConsignment

0..*



Kui riskianalüüs pole lõpetatud, tagastatakse vastus NA



Saadetise kontrolli suunamisel tagastatakse vastusena NOK

Alamveokiri

transportDocumentType

1..1

an..4

Transpordi dokumendi tüüp EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE

transportDocumentNumber

1..1

an..70

Transpordi dokumendi number
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XML väli

riskAnalysisStatus

Kordus
kohustuslikkus

1..1

ja

Formaat Lisainfo

an..3

Elemendi

kirjeldus

on

masterConsignment.riskAnalysisStatuse

sama

mis

elemendil,

selle

erisusega, et tagastatakse alamveokirjaga seotud riskianalüüsi
seis, mitte koondveokirjaga seotud riskianalüüsi seis.

error

Täidetakse, kui ALD esitamine ebaõnnestus äriloogiliste vigade

0..*

tõttu.

code

1..1

an..50

houseConsignmentId

0..1

an..36

goodsItemId

0..1

an..36

Veateate kood, mis viitab, millega viga seotud on.
UUID. Täidetakse, kui tegemist on konkreetse alamveokirjaga
seotud veaga
UUID. Täidetakse, kui tegemist on konkreetse alamveokirja kaubaga
seotud veaga
Täidetakse, kui tegemist on mõne lisainformatsiooni sisaldava ploki
veaga.

additionalInformationType

0..1

an..29

Võimalikud

väärtused

on ADDITIONAL_SUPPLY_CHAIN_ACTOR,
SUPPORTING_DOCUMENT,

ADDITIONAL_INFORMATION,

COMMUNICATION, PACKAGING.
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XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

additionalInformationId

0..1

an..36

actorType

0..1

an..12

UUID. Täidetakse, kui tegemist lisainformatsiooni veaga
Täidetakse, kui tegemist on isiku veaga. Võimalikud väärtused on
CONSIGNOR, CONSIGNEE, NOTIFY_PARTY.

ALD tühistamine (revokeTemporaryStorageDeclaration)
XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

revokeTemporaryStorageDeclaration

Mrn

1..1

an..17

ALD

MRN

kood,

mida

soovitakse tühistada.
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ALD esitamine ja muutmine - temporaryStorageDeclaration.v1
Liides võimaldab edastada ALD andmete koosseisu üle x-tee. NESi edastatakse üle x-tee ALD andmed korraga. Ühe edastusega on võimalik
esitada ühe ALD andmed.
Teenuse nimi

temporaryStorageDeclaration.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

Kordus ja kohustuslikkus Lisainfo

temporaryStorageDeclaration 1..1

Andmestruktuur kirjeldatud: ALD üldinfo (temporaryStorageDeclaration)

requestForAmendment

Andmestruktuur on kirjeldatud Muudatustaotlus (requestForAmendment)

0..1

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine on
teostatud ALD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale ALD x-tee teenuse vastus
(temporaryStorageDeclarationResponse).
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Reeglid
X-tee kaudu ALD-d esitades saab see edukalt validatsioonid läbides seisundiks "Esitatud".



Sõnumi näidis
Sisend
<tsd:InsertTemporaryStorageDeclarationRequest xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<temporaryStorageDeclaration>
<LRN>EE34466254564RR</LRN>
<profile>G4</profile>
<supervisingCustomsOffice>12345678</supervisingCustomsOffice>
<generatePn>true</generatePn>
<estimatedDateOfArrival>2020-01-01T12:00:00</estimatedDateOfArrival>
<previousDocumentType>ENS</previousDocumentType>
<previousDocumentMrn>19EE43511122233AT1</previousDocumentMrn>
<presenterEoriCode>EE11372168</presenterEoriCode>
<declarantEoriCode>EE11372168</declarantEoriCode>
<declarantEmail>test@test.ee</declarantEmail>
<representativeStatus>A</representativeStatus>
<representativeEmail>test@test.ee</representativeEmail>
<masterConsignment>
<consolidated>true</consolidated>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>123456789</transportDocumentNumber>
<referenceNumberUcr>123456789</referenceNumberUcr>
<totalGrossMass>123.45</totalGrossMass>
<arrivalTransportMeansType>A</arrivalTransportMeansType>
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<arrivalTransportMeansId>QWERTY123</arrivalTransportMeansId>
<locationOfGoods>
<typeOfLocation>A</typeOfLocation>
<customsOfficeReferenceNumber>12345678</customsOfficeReferenceNumber>
<authorizationNumber>12345678</authorizationNumber>
<additionalIdentifier>1234</additionalIdentifier>
</locationOfGoods>
<placeOfUnloading>
<identifier>UNSPECIFIED</identifier>
<unlocode>TEST123</unlocode>
<country>EE</country>
<location>Nortal</location>
</placeOfUnloading>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
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<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
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<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<receptacleIdentificationNumber>123456</receptacleIdentificationNumber>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
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</supportingDocument>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<goodsItem>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<grossMass>123.45</grossMass>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<goodsItemNumberOnPreviousDocument>12345</goodsItemNumberOnPreviousDocument>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
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</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<houseConsignment>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>12345</transportDocumentNumber>
<referenceNumberUcr>12345</referenceNumberUcr>
<totalGrossMass>123.45</totalGrossMass>
<sequenceNumberOnPreviousDocument>12345</sequenceNumberOnPreviousDocument>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
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<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
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<type>EM</type>
</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<goodsItem>
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<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<grossMass>123.45</grossMass>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<goodsItemNumberOnPreviousDocument>12345</goodsItemNumberOnPreviousDocument>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
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<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalReferenceType>str1</additionalReferenceType>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</temporaryStorageDeclaration>
</tsd:InsertTemporaryStorageDeclarationRequest>

Väljund
<tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<presentationNotificationMrn>19EE435321232233AT1</presentationNotificationMrn>
<temporaryStorageDeclarationMrn>19EE43511122233AT1</temporaryStorageDeclarationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
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<masterConsignment>
<riskAnalysisStatus>NA</riskAnalysisStatus>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse>

ALD muutmine - updateTemporaryStorageDeclaration.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel edastada ALD andmete koosseisu muudatused üle x-tee. NESi edastatakse üle x-tee ALD andmed
korraga. Ühe edastusega on võimalik esitada ühe ALD andmed.
Teenuse nimi

updateTemporaryStorageDeclaration.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

Kordus
kohustuslikkus

ja

Lisainfo
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Andmestruktuur kirjeldatud: ALD üldinfo (temporaryStorageDeclaration)
temporaryStorageDeclaration 1

Struktuuridest on kasutusel veerus "Kordus ja kohustuslikkus ALD korral, kui eelnevaks
dokumendiks on ICS1 dokument, muu või ENS ja ei kasutata andmete taaskasutamise
õigust" kirjeldatu.

requestForAmendment

0..1

Andmestruktuur on kirjeldatud ALD andmestik#Muudatustaotlus

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine on
teostatud ALD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale vastussõnum.

Reeglid


Kui muudetakse olemasolevat ajutise ladustamise deklaratsiooni, siis peab kaasa andma ka need andmeväljad, mida muuta ei tohi
või mida muuta ei soovita.



X-tee kaudu ALD-d esitades saab see edukalt validatsioonid läbides seisundiks "Muudetud".

Sõnumi näidis
Sisend
<tsd:UpdateTemporaryStorageDeclarationRequest xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<temporaryStorageDeclaration>
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<temporaryStorageDeclarationMrn>TEST00000000000TSD</temporaryStorageDeclarationMrn>
<LRN>EE34466254564RR</LRN>
<supervisingCustomsOffice>12345678</supervisingCustomsOffice>
<estimatedDateOfArrival>2020-01-01T12:00:00</estimatedDateOfArrival>
<declarantEmail>test@test.ee</declarantEmail>
<representativeStatus>A</representativeStatus>
<representativeEmail>test@test.ee</representativeEmail>
<masterConsignment>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>123456789</transportDocumentNumber>
<referenceNumberUcr>123456789</referenceNumberUcr>
<totalGrossMass>123.45</totalGrossMass>
<arrivalTransportMeansType>A</arrivalTransportMeansType>
<arrivalTransportMeansId>QWERTY123</arrivalTransportMeansId>
<locationOfGoods>
<typeOfLocation>A</typeOfLocation>
<customsOfficeReferenceNumber>12345678</customsOfficeReferenceNumber>
<authorizationNumber>12345678</authorizationNumber>
<additionalIdentifier>1234</additionalIdentifier>
</locationOfGoods>
<placeOfUnloading>
<identifier>UNSPECIFIED</identifier>
<unlocode>TEST123</unlocode>
<country>EE</country>
<location>Nortal</location>
</placeOfUnloading>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
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<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
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</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<receptacleIdentificationNumber>123456</receptacleIdentificationNumber>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
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<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<goodsItem>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<grossMass>123.45</grossMass>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<goodsItemNumberOnPreviousDocument>12345</goodsItemNumberOnPreviousDocument>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
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<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<houseConsignment>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>12345</transportDocumentNumber>
<referenceNumberUcr>12345</referenceNumberUcr>
<totalGrossMass>123.45</totalGrossMass>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
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<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
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<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<goodsItem>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<grossMass>123.45</grossMass>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<goodsItemNumberOnPreviousDocument>12345</goodsItemNumberOnPreviousDocument>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<containerIdentificationNumber>123456</containerIdentificationNumber>
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<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<supportingDocument>
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<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalReferenceType>str1</additionalReferenceType>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</temporaryStorageDeclaration>
</tsd:UpdateTemporaryStorageDeclarationRequest>

Väljund
<tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<presentationNotificationMrn>19EE435321232233AT1</presentationNotificationMrn>
<temporaryStorageDeclarationMrn>19EE43511122233AT1</temporaryStorageDeclarationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
<masterConsignment>
<riskAnalysisStatus>NA</riskAnalysisStatus>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse>
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ALD esitamine andmete taaskasutamisega- insertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel edastada ALD andmete koosseisu üle x-tee taaskasutades eelneva ENS dokumendi andmeid, kui
need on pärit CR'ist ja kui nendele on ligipääs. NESi edastatakse üle x-tee ALD andmed korraga. Ühe edastusega on võimalik esitada ühe
ALD andmed.
Teenuse nimi

insertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

Kordus
kohustuslikkus

ja

Lisainfo

Andmestruktuur kirjeldatud: ALD üldinfo (temporaryStorageDeclaration)
temporaryStorageDeclaration 1

Struktuuridest on kasutusel veerus "Kordus ja kohustuslikkus ALD korral, kui eelnev
dokument on ENS ja kasutatakse andmete taaskasutamise õigust" kirjeldatu.

Järgmised sammud
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Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine on
teostatud ALD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale vastussõnum.
Reeglid


X-tee kaudu ALD-d esitades saab see edukalt validatsioonid läbides seisundiks "Esitatud".

Sõnumi näidis
Sisend
<tsd:InsertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuseRequest xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<temporaryStorageDeclaration>
<LRN>EE34466254564RR</LRN>
<profile>G4</profile>
<supervisingCustomsOffice>12345678</supervisingCustomsOffice>
<generatePn>true</generatePn>
<estimatedDateOfArrival>2020-01-01T12:00:00</estimatedDateOfArrival>
<previousDocumentType>ENS</previousDocumentType>
<previousDocumentMrn>19EE43511122233AT1</previousDocumentMrn>
<presenterEoriCode>EE11372168</presenterEoriCode>
<declarantEoriCode>EE11372168</declarantEoriCode>
<declarantEmail>test@test.ee</declarantEmail>
<representativeStatus>A</representativeStatus>
<representativeEmail>test@test.ee</representativeEmail>
<masterConsignment>
<arrivalTransportMeansType>A</arrivalTransportMeansType>
<arrivalTransportMeansId>QWERTY123</arrivalTransportMeansId>
<locationOfGoods>
<typeOfLocation>A</typeOfLocation>
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<customsOfficeReferenceNumber>12345678</customsOfficeReferenceNumber>
<authorizationNumber>12345678</authorizationNumber>
<additionalIdentifier>1234</additionalIdentifier>
</locationOfGoods>
<placeOfUnloading>
<identifier>UNSPECIFIED</identifier>
<unlocode>TEST123</unlocode>
<country>EE</country>
<location>Nortal</location>
</placeOfUnloading>
<receptacleIdentificationNumber>123456</receptacleIdentificationNumber>
<houseConsignment>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>12345</transportDocumentNumber>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
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<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
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<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<goodsItem>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
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<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalReferenceType>str1</additionalReferenceType>
</houseConsignment>
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</masterConsignment>
</temporaryStorageDeclaration>
</tsd:InsertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuseRequest>

Väljund
<tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<presentationNotificationMrn>19EE435321232233AT1</presentationNotificationMrn>
<temporaryStorageDeclarationMrn>19EE43511122233AT1</temporaryStorageDeclarationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
<masterConsignment>
<riskAnalysisStatus>NA</riskAnalysisStatus>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse>

ALD muutmine andmete taaskasutamisega- updateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel edastada ALD andmete koosseisu muudatused üle x-tee taaskasutades eelneva ENS dokumendi
andmeid, kui need on pärit CR'ist ja kui nendele on ligipääs. NESi edastatakse üle x-tee ALD andmed korraga. Ühe edastusega on võimalik
esitada ühe ALD andmed.

Teenuse nimi

updateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1

Sõnumi formaat XML Soap
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Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

Kordus
kohustuslikkus

ja

Lisainfo

Andmestruktuur kirjeldatud: ALD üldinfo (temporaryStorageDeclaration)
temporaryStorageDeclaration 1

Struktuuridest on kasutusel veerus "Kordus ja kohustuslikkus ALD korral, kui eelnev
dokument on ENS ja kasutatakse andmete taaskasutamise õigust" kirjeldatu.

requestForAmendment

0..1

Andmestruktuur on kirjeldatud ALD andmestik#Muudatustaotlus

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine on
teostatud ALD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale vastussõnum.
Reeglid


Kui muudetakse olemasolevat ajutise ladustamise deklaratsiooni, siis peab kaasa andma ka need andmeväljad, mida muuta ei tohi
või mida muuta ei soovita.
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X-tee kaudu ALD-d esitades saab see edukalt validatsioonid läbides seisundiks "Muudetud".

Sõnumi näidis
Sisend
<tsd:UpdateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuseRequest xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<temporaryStorageDeclaration>
<temporaryStorageDeclarationMrn>TEST00000000000TSD</temporaryStorageDeclarationMrn>
<LRN>EE34466254564RR</LRN>
<supervisingCustomsOffice>12345678</supervisingCustomsOffice>
<estimatedDateOfArrival>2020-01-01T12:00:00</estimatedDateOfArrival>
<declarantEmail>test@test.ee</declarantEmail>
<representativeStatus>A</representativeStatus>
<representativeEmail>test@test.ee</representativeEmail>
<masterConsignment>
<arrivalTransportMeansType>A</arrivalTransportMeansType>
<arrivalTransportMeansId>QWERTY123</arrivalTransportMeansId>
<locationOfGoods>
<typeOfLocation>A</typeOfLocation>
<customsOfficeReferenceNumber>12345678</customsOfficeReferenceNumber>
<authorizationNumber>12345678</authorizationNumber>
<additionalIdentifier>1234</additionalIdentifier>
</locationOfGoods>
<placeOfUnloading>
<identifier>UNSPECIFIED</identifier>
<unlocode>TEST123</unlocode>
<country>EE</country>
<location>Nortal</location>
</placeOfUnloading>
<receptacleIdentificationNumber>123456</receptacleIdentificationNumber>
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<houseConsignment>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<transportDocumentType>ABC</transportDocumentType>
<transportDocumentNumber>12345</transportDocumentNumber>
<totalGrossMass>123.45</totalGrossMass>
<consignee>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignee>
<consignor>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
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<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
</consignor>
<notifyParty>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
<typeOfPerson>A</typeOfPerson>
<name>Mari Maasikas</name>
<address>
<country>EE</country>
<subDivision>Harjumaa</subDivision>
<city>Tallinn</city>
<street>Lõõtsa</street>
<streetAdditionalLine>Ülemiste City</streetAdditionalLine>
<number>666</number>
<poBox>666</poBox>
<postcode>10101</postcode>
</address>
<communication>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<identifier>test</identifier>
<type>EM</type>
</communication>
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</notifyParty>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
</additionalSupplyChainActor>
<goodsItem>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<descriptionOfGoods>test</descriptionOfGoods>
<grossMass>123.45</grossMass>
<sequenceNumber>12345</sequenceNumber>
<harmonizedSystemSubHeadingCode>CM6</harmonizedSystemSubHeadingCode>
<combinedNomenclatureCode>AB</combinedNomenclatureCode>
<cusCode>123456789</cusCode>
<package>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<typeOfPackages>AB</typeOfPackages>
<numberOfPackages>9</numberOfPackages>
<shippingMarks>test</shippingMarks>
</package>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalSupplyChainActor>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<role>ABC</role>
<identificationNumber>EE11372168</identificationNumber>
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</additionalSupplyChainActor>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<additionalReferenceType>ABCD</additionalReferenceType>
</goodsItem>
<additionalInformation>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<code>ABC</code>
<text>test</text>
</additionalInformation>
<supportingDocument>
<id>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</id>
<documentId>034ed3f9-fa61-4439-9583-4abea1fbc929</documentId>
<typeOfDocument>ABC</typeOfDocument>
<documentReferenceNumber>235SF235</documentReferenceNumber>
<comments>comments</comments>
<attachment>cid:test</attachment>
</supportingDocument>
<additionalReferenceType>str1</additionalReferenceType>
</houseConsignment>
</masterConsignment>
</temporaryStorageDeclaration>
</tsd:UpdateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuseRequest>

Väljund
<tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<presentationNotificationMrn>19EE435321232233AT1</presentationNotificationMrn>
<temporaryStorageDeclarationMrn>19EE43511122233AT1</temporaryStorageDeclarationMrn>
<riskAnalysisStatusDocument>
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<masterConsignment>
<riskAnalysisStatus>NA</riskAnalysisStatus>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse>

ALD tühistamine - revokeTemporaryStorageDeclaration.v1
Liides võimaldab MTA välistel kasutajatel tühistada edastatud ALD-d üle x-tee. Korraga on võimalik tühistada ühte ALD-d.
Teenuse nimi

revokeTemporaryStorageDeclaration.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

revokeTemporaryStorageDeclaration

Kordus

ja

kohustuslikkus

1..1

Lisainfo

Andmestruktuur kirjeldatud: ALD tühistamine
(revokeTemporaryStorageDeclaration)

149

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine on
teostatud ALD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale ALD x-tee teenuse vastus
(temporaryStorageDeclarationResponse).

Sõnumi näidis
Sisend
<tsd:RevokeTemporaryStorageDeclarationRequest xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<revokeTemporaryStorageDeclaration>
<MRN>19EE43511122233AT1</MRN>
</revokeTemporaryStorageDeclaration>
</tsd:RevokeTemporaryStorageDeclarationRequest>

Väljund
<tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse xmlns:tsd="http://nes.x-road.eu/producer/tsd">
<temporaryStorageDeclarationMrn>19EE43511122233AT1</temporaryStorageDeclarationMrn>
</tsd:TemporaryStorageDeclarationResponse>
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ALD validatsioonid
Definitsioonid
Andmete taaskasutamise õigus - ALD'l on õigus ICS-2 ENS'i andmeid taaskasutada, kui :


ALD deklarant on ICS-2 ENS'il märgitud deklaratsiooni tasemel deklarandiks või



ALD deklarandil on ICS-2 ENS'i deklaratsiooni taseme deklarandilt andmete taaskasutamise privileeg (ee.rmit.nes.reuseData)
Kontro
llitakse Kontro Kontro

Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
/temporaryStorageDeclaratio
n

INVALID_MRN

INVALID_TSD_STATUS

/temporaryStorageDeclarati
onMrn

/temporaryStorageDeclarati
onMrn

Edastatud MRNile vastavat ALD-d ei
EI

JAH

JAH

leitud. Päringu esitajal ei ole õigust
ALD-d muuta.

EI

JAH

JAH

Tühistatud

ajutise

ladustamise

deklaratsiooni pole lubatud muuta
ega uuesti tühistada. Samuti pole
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
võimalik

tühistada

"Mustand"

staatuses ALD-d.

REVOKE_NOT_ALLOWED

EDITING_NOT_ALLOWED

/temporaryStorageDeclarati
onMrn

Kui tühistamiseks edastatud ALD
EI

EI

JAH

kohta on esitatud PN, siis pole
lubatud ALD-d tühistada.

/temporaryStorageDeclarati EI

JAH

EI

onMrn

Kui deklaratsiooni kohta on olemas
menetluses muudatustaotlus, siis
pole lubatud ALD andmeid samal ajal
muuta.

INVALID_SUPERVISING_CUSTOMS_OFFI
CE

Väärtust
/supervisingCustomsOffice

JAH

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris EU.CUSTOMS_OFFI
CES
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

SUPERVISING_CUSTOMS_OFFICE_EDITI
NG_NOT_ALLOWED

Järelvalve tolliasutuse muutmine
/supervisingCustomsOffice

JAH

EI

&&

/presenterIdentificationNu

Kui koos ALD-ga soovitakse esitada
JAH

JAH

EI

mber
/generatePN
PRESENTER_IS_NOT_EMPTY

&&

/presenterIdentificationNu

/generatePN

Kui on märgitud, et ALD-ga koos ei
JAH

JAH

EI

esitata

PN-i,

siis

pole

lubatud

edastada kaupu esitleva isiku infot.
&&

/presenterIdentificationNu
mber

ka PN, siis peab olema väärtustatud
kaupu esitleva isiku EORI number.

mber

INVALID_PRESENTER

ALDl pole lubatud, kui ALD kohta on
esitatud PN.

/generatePN
PRESENTER_IS_EMPTY

EI

JAH

JAH

EI

Esitatud EORI numbrile ei vasta
ühtegi esindatavat.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

DATE_OF_PRESENTATION_OF_GOODS_I
S_EMPTY

DATE_OF_PRESENTATION_OF_GOODS_I
S_NOT_EMPTY

DATE_OF_PRESENTATION_OF_GOODS_C
ANNOT_BE_IN_FUTURE

INVALID_DECLARANT

/generatePN

Kui on märgitud, et koos ALD-ga

&&

/dateOfPresentationOfGood JAH

EI

EI

s

/generatePN

väärtustatud

kaupade

Kui koos ALD-ga ei soovitud esitada

&&
EI

EI

s

PN-i siis pole lubatud edastada
kaupade esitamise

kuupäeva

ja

kellaaega.
&&

/dateOfPresentationOfGood JAH

EI

EI

EI

EI

s

/declarantEoriCode

olema

esitlemise kuupäev ja kellaaeg.

/dateOfPresentationOfGood JAH

/generatePN

soovitakse esitada ka PN, siis peab

JAH

Kaupade esitamise kuupäev ei tohi
olla tulevikus.

Esitatud EORI numbrile ei vasta
ühtegi esindatavat.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

DECLARANT_EMAIL_EDITING_NOT_ALL
OWED

Deklarandi
/declarantEmail

EI

JAH

EI

/declarantEmail

JAH

JAH

EI

REPRESENTATIVE_STATUS_IS_EMPTY

/representativeStatus

JAH

JAH

EI

/representativeStatus

JAH

JAH

EI

PTY

INVALID_REPRESENTATIVE_STATUS_CO
DE

aadress

muutmine pole lubatud, sest ALD
kohta on esitatud PN.

INVALID_DECLARANT_EMAIL

REPRESENTATIVE_STATUS_IS_NOT_EM

e-posti

Deklarandi e-posti aadress ei vasta
e-posti aadressi formaadile.
Esitaja

erineb

JAH

JAH

EI

ja

esindusviis on täitmata.
Esitaja ei erine deklarandist ja
esindusviis on täidetud.
Väärtust

/representativeStatus

deklarandist

ei

ole

klassifikaatoris EU.REPRESENTATI
VE_STATUS_CODE
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

REPRESENTATIVE_STATUS_EDITING_N
OT_ALLOWED

REPRESENTATIVE_EMAIL_EDITING_NOT
_ALLOWED

Esindaja
/representativeStatus

EI

JAH

EI

pole

lubatud

muuta, sest ALD kohta on esitatud
PN.
Esindaja

/representativeEmail

EI

JAH

EI

e-posti

aadressi

pole

lubatud muuta, sest ALD kohta on
esitatud PN.
Esitaja

REPRESENTATIVE_EMAIL_IS_EMPTY

staatust

/representativeEmail

JAH

JAH

EI

esindaja

erineb
e-posti

deklarandist
aadress

ja
on

täitmata.
REPRESENTATIVE_EMAIL_IS_NOT_EMP
TY

INVALID_REPRESENTATIVE_EMAIL

/representativeEmail

JAH

JAH

EI

/representativeEmail

JAH

JAH

EI

Esitaja ei erine deklarandist ja
esindaja e-posti aadress on täidetud.
Esindaja e-posti aadress ei vasta eposti aadressi formaadi reeglitele
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

PREVIOUS_DOCUMENT_MRN_IS_EMPTY

/previousDocumentType &&
/previousDocumentMRN

PREVIOUS_DOCUMENT_MRN_IS_NOT_E

/previousDocumentType &&

MPTY

/previousDocumentMRN

Kui eelneva dokumendi tüüp on ENS
JAH

EI

EI

või

ICS1,

siis

on

kohustuslik

edastada eelmise dokumendi MRN.
Kui eelmise dokumendi tüüp on
JAH

EI

EI

OTHER, siis ei ole lubatud edastada
MRN koodi.
Dokumenti ei eksisteeri, ei leitud.
Kui eelneva dokumendi tüübiks oli

PREVIOUS_DOCUMENT_UNKNOWN

/previousDocumentType &&
/previousDocumentMRN

valitud ENS, siis ei leitud sellist
JAH

EI

EI

dokumenti NES'ist
Kui eelneva dokumendi tüübiks oli
valitud ICS1, siis sellist dokumenti
ICS-1's ei eksisteeri.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
Kui eelmise dokumendi tüübiks on
ENS

ning

kõik

ENSil

olevad

saadetised on esitatud ajutisele
TEMPORARY_STORAGE_NOT_ALLOWED

/previousDocumentType &&
/previousDocumentMRN

ladustamisele, siis ei ole lubatud
JAH

JAH

EI

antud ALD-d esitada.
Kui eelmise dokumendi tüübiks on
ICS1 ja sama viidatud eelmise
dokumendi kohta on esitatud ALD
ning tegemist oli direct shipment'ga.

ESTIMATED_DATE_OF_ARRIVAL_EDITIN
G_NOT_ALLOWED

REUSE_DATA_NOT_ALLOWED

Eeldatav maha laadimise kuupäeva
/estimatedDateOfArrival

EI

JAH

EI

ja kellaaja muutmine pole lubatud,
sest ALD kohta on esitatud PN.

JAH

EI

EI

Kui esitatakse ALD-d, kasutades
andmete taaskasutamisega teenust
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
ja tuvastatakse, et puudub õigus
andmeid taaskasutada.
Kui esitatakse ALD-d, kasutades
PREVIOUS_DOCUMENT_IS_NOT_ENS

JAH

EI

EI

andmete taaskasutamisega teenust
ja tuvastatakse, et eelnev dokument
pole ENS.
Kui andmed on algselt esitatud
kasutades

andmete

taaskasutamisega
WRONG_SERVICE_FOR_EDITING

EI

JAH

EI

üritatakse

teenust

andmeid

ning
muuta

kasutades tavapärast ALD andmete
esitamise

teenust.

Kui andmed on algselt esitatud,
kasutades tavapärast ALD esitamise
159

Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
teenust ja hiljem püütakse andmeid
muuta,

kasutades

taaskasutamisega

andmete
muutmise

teenust.
Kui eelmise dokumendi tüüp on
DIVERSION, siis eelmise dokumendi
INVALID_PREVIOUS_DOCUMENT_TYPE

/previousDocumentType &&
/previousDocumentMRN

JAH

EI

EI

MRN

ei

tohi

viidata

NES'is

eksisteerivale full ENS'ile. Sellisel
puhul

peab

olema

eelneva

dokumendi tüübiks määratud ENS.
/masterConsignment

SHIPMENT_TYPE_CANNOT_BE_DIRECT_
WAYBILL

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType
&& /consolidated

Kui eelnevaks dokumendiks on ENS,
JAH

EI

EI

siis ei saa olla saadetise tüüp Direct
Shipment.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
Eelmise dokumendi tüübiks on ICS1
või OTHER ja saadetise tüüp on
Direct Shipment ning koondveokirja

temporaryStorageDeclarati
MASTER_TRANSPORT_DOCUMENT_TYP

on/previousDocumentType

E_IS_EMPTY

&& /transportDocumentTyp

dokumendi tüüp on väärtustamata.
JAH

JAH

EI

Eelmise dokumendi tüübiks on ENS,
mis on esitatud NES süsteemi, ja

e

puudub

õigus

taaskasutada

ENSi

andmeid

ning koondveokirja

dokumendi tüüp on väärtustamata.
Eelmise dokumendi tüübiks on ENS
temporaryStorageDeclarati
INVALID_MASTER_TRANSPORT_DOCUM

on/previousDocumentType

ENT_TYPE

&& /transportDocumentTyp
e

(puudub
JAH

JAH

EI

õigus

andmete

taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER ja
koondveokirja dokumendi tüüp ei ole
klassifikaatoris
EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

temporaryStorageDeclarati
MASTER_TRANSPORT_DOCUMENT_TYP

on/previousDocumentType

E_EDITING_NOT_ALLOWED

&&

EI

JAH

EI

/transportDocumentType

Eelmise dokumendi tüübiks on ENS
(puudub õigus andmete
taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER ja
ALD kohta on esitatud PN, siis pole
lubatud muuta koondveokirja
transpordi dokumendi tüüpi.

Eelmise

dokumendi

tüübiks

on

ICS1/OTHER ja saadetise tüüp on
Direct

temporaryStorageDeclarati
MASTER_TRANSPORT_DOCUMENT_NU

on/previousDocumentType

MBER_IS_EMPTY

&& /transportDocumentNu
mber

shipment

dokumendi
JAH

JAH

EI

ja

transpordi

number

on

väärtustamata.
Eelmise dokumendi tüübiks on ENS,
mis on esitatud NES süsteemi, ja
puudub

õigus

taaskasutada

ENSi

andmeid

ning koondveokirja
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
dokumendi

number

on

väärtustamata.
Eelmise dokumendi tüübiks on ENS

temporaryStorageDeclarati
MASTER_TRANSPORT_DOCUMENT_NU
MBER_EDITING_NOT_ALLOWED

(puudub

on/previousDocumentType
&&

EI

JAH

EI

/transportDocumentNumbe

MASTER_TOTAL_GROSS_MASS_IS_EMP
TY

&& /totalGrossMass

ALD kohta on esitatud PN, siis pole
muuta

koondveokirja

transpordi dokumendi numbrit.
Eelmise

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType

andmete

taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER ja
lubatud

r

õigus

JAH

JAH

EI

dokumendi

tüübiks

on

ICS1/OTHER ja saadetise tüüp on
Direct shipment ja koondveokirja
kogu brutokaal on väärtustamata.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

INVALID_ARRIVAL_TRANSPORT_MEANS

/arrivalTransportMeansTyp

_TYPE

e

LOCATION_OF_GOODS_EDITING_NOT_AL
LOWED

INVALID_TYPE_OF_LOCATION

Väärtus
JAH

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris

EU.TYPE_OF_IDENTIFICATION_OF_
MEANS_OF_TRANSPORT
Kaupade asukoha andmeid pole

/locationOfGoods

EI

JAH

EI

lubatud muuta, kui ALD kohta on
esitatud PN.

/locationOfGoods/typeOfLo
cation

CUSTOMS_OFFICE_REFERENCE_NUMBE

/locationOfGoods/customs

R_IS_NOT_EMPTY

OfficeReferenceNumber

CUSTOMS_OFFICE_REFERENCE_NUMBE

/locationOfGoods/customs

R_IS_EMPTY

OfficeReferenceNumber

JAH

JAH

EI

Väärtust

JAH

EI

ole

klassifikaatoris

EU.TYPE_OF_LOCATION
Kui

JAH

ei

typeOfLocation

=

A,

siis

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

JAH

JAH

EI

Kui

typeOfLocation

=A,

siis

kohustuslik väärtustada.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
INVALID_CUSTOMS_OFFICE_REFERENC

/locationOfGoods/customs

E_NUMBER

OfficeReferenceNumber

AUTHORIZATION_NUMBER_IS_NOT_EM

/locationOfGoods/authoriza

PTY

tionNumber

AUTHORIZATION_NUMBER_IS_EMPTY

/locationOfGoods/authoriza
tionNumber

JAH

JAH

EI

Väärtust

JAH

EI

ole

klassifikaatoris

EU.CUSTOMS_OFFICES
Kui

JAH

ei

typeOfLocation

=B/C,

siis

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

JAH

JAH

EI

Kui

typeOfLocation

=B/C,

siis

kohustuslik väärtustada.
Kui /locationOfGoods/typeOfLocati
on == B, siis on lubatud ainult

INVALID_AUTHORIZATION_NUMBER

/locationOfGoods/authoriza
tionNumber

selliseid
JAH

JAH

EI

klassifikaatori

MTA.WAREHOUSE väärtused, kus
klassiku atribuut SOURCE_SYSTEM
== "CRS-bridge" ja millel parameeter
parentCode puudub
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
Kui /locationOfGoods/typeOfLocati
on == C, siis on lubatud ainult
selliseid

klassifikaatori

MTA.WAREHOUSE väärtused,

kus

klassiku atribuut SOURCE_SYSTEM
== "LUBA" ja millel parameeter
parentCode puudub
Kui
andmeväli /locationOfGoods/author

/temporaryStorageDeclarati

izationNumber

on/masterConsignment/
WAREHOUSE_OWNER_HAS_NOT_AUTH

locationOfGoods/authorizat

ORISED_DECLARANT

ionNumber
&& /temporaryStorageDecla
ration/declarantEoriCode

edastatakse,

siis

kontrollitakse kas laoloa omanik
JAH

JAH

EI

lubab käesoleva ALD deklarandil
ALD'd

tema

lattu

teha. Kontrolli

mehhanism
siin (andmete

kirjeldatud
esitaja

==

ALD

deklarant).
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

ADDITIONAL_IDENTIFIER_IS_NOT_EMPT

/locationOfGoods/additiona

Y

lIdentifier

ADDITIONAL_IDENTIFIER_IS_EMPTY

/locationOfGoods/additiona
lIdentifier

Kui
JAH

JAH

EI

typeOfLocation

INVALID_ADDITIONAL_IDENTIFIER

lIdentifier

siis

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

JAH

JAH

EI

Kui

typeOfLocation

väärtus

klassifikaatoris
JAH

JAH

EI

=B/C,

siis

kohustuslik väärtustada.
Esitatud

/locationOfGoods/additiona

=B/C,

ei

ole

MTA.WAREHOUSE

olev

alamvalik

andmeväljas /locationOfGoods/aut
horizationNumber tehtud valikule

PLACE_OF_UNLOADING_UNLOCODE_IS_

/placeOfUnloading/unlocod

EMPTY

e

JAH

JAH

EI

Kui indentifier = UNLOCODE, siis
kohustuslik väärtustada
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

PLACE_OF_UNLOADING_UNLOCODE_IS_

/placeOfUnloading/unlocod

NOT_EMPTY

e

INVALID_PLACE_OF_UNLOADING_UNLO

/placeOfUnloading/unlocod

CODE

e

PLACE_OF_UNLOADING_COUNTRY_IS_E
MPTY

PLACE_OF_UNLOADING_COUNTRY_IS_N
OT_EMPTY

PLACE_OF_UNLOADING_LOCATION_IS_E
MPTY

/placeOfUnloading/country

Kui indentifier = UNLOCODE, siis
JAH

JAH

EI

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

Väärtust

JAH

JAH

EI

ole

klassifikaatoris

EU.UN_LOCODE
Kui

identifier

=

OTHER,

siis

kohustuslik väärtustada.
Kui

/placeOfUnloading/country

ei

identifier

=

OTHER,

siis

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

/placeOfUnloading/location JAH

JAH

EI

Kui

identifier

=

OTHER,

siis

kohustuslik väärtustada
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

PLACE_OF_UNLOADING_LOCATION_IS_N
OT_EMPTY

INVALID_PLACE_OF_UNLOADING_COUN
TRY

PLACE_OF_UNLOADING_EDITING_NOT_
ALLOWED

Kui
/placeOfUnloading/location JAH

JAH

EI

=

OTHER,

siis

kohustuslik väärtustada; vastasel
juhul peab olema täitmata.

/placeOfUnloading/country

JAH

JAH

EI

Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE
Mahalaadimise asukoha andmeid

/placeOfUnloading

EI

JAH

EI

pole lubatud muuta, kui ALD kohta
on esitatud PN.
Kui eelneva dokumendi tüüp on

/previousDocumentType &&
CONSIGNEE_IS_MISSING

identifier

/consolidated &&
/consignee

ENS_ICS1/MAN_ICS1/OTHER
JAH

JAH

EI

ja

masterConsignement/consolidated
= false, siis on kohustuslik edastada
saaja andmed.
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
temporaryStorageDeclarati

Kui eelneva dokumendi tüüp on

on/previousDocumentType
CONSIGNOR_IS_MISSING

&&

ENS_ICS1/MAN_ICS1/OTHER
JAH

JAH

EI

/consolidated &&

ja

masterConsignement/consolidated
= false, siis on kohustuslik edastada
saatja andmed.

/consignor
temporaryStorageDeclarati
MASTER_TRANSPORT_EQUIPMENT_IS_
NOT_UNIQUE

on/previousDocumentType
&&

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

/containerIdentificationNu

Edastatud konteinerid peavad olema
esitatud ALD piires unikaalsed.

mber

MASTER_RECEPTACLE_IS_NOT_UNIQUE

/receptacleIdentificationNu
mber

Edastatud postikotid peavad olema
esitatud ALD piires unikaalsed.
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Kui eelneva dokumendi tüüp on
MASTER_SUPPORTING_DOCUMENT_DE
LETING_NOT_ALLOWED

ENS(puudub

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType

EI

JAH

EI

&& /supportingDocument

andmete

taaskasutamise õigus)/ICS1/OTHER
ja ALD kohta on esitatud PN, siis pole
lubatud

lisadokumentide

eemaldamine.
Tegemist on Direct shipmentiga, kuid
NO_MASTER_ITEMS_SPECIFIED

/goodsItem

JAH

JAH

EI

koondveokirja

kaupu

pole

dokumendile lisatud.
Tegemist
MASTER_ITEMS_SPECIFIED

/goodsItem

JAH

JAH

EI

saadetisega,

on
kuid

konsolideeritud
koondveokirja

kaubad on dokumendile lisatud.
/houseConsignment
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isel
HOUSE_CONSIGNMENT_UCR_INCORREC

/houseConsignment/refere

T

nceNumberUcr

JAH

JAH

Ei

Kontrollitakse, kui ALD on esitatud
ICS2 ENS pealt, et saadetise UCR
oleks nii ENS-il kui ka ALD-l sama.
Juhul, kui väärtus puudub ENS-il,
peab see puuduma ka ALD-l

NO_HOUSE_CONSIGNMENTS_SPECIFIE
D

HOUSE_CONSIGNMENTS_SPECIFIED

Tegemist
/houseConsignment

JAH

JAH

EI

on

konsolideeritud

saadetisega, kuid saadetisi pole
dokumendile lisatud.

/houseConsignment

JAH

JAH

EI

Tegemist on Direct shipmentiga, kuid
saadetised on dokumendile lisatud.
Päringus on sama saadetist mitu

DUPLICATE_HOUSE_CONSIGNMENTS

houseConsignment

JAH

JAH

EI

korda.

Kordust

transpordidokumendi

vaadatakse
tüübi

ning

numbri järgi.
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isel
HOUSE_CONSIGNMENT_ALREADY_ON_T
SD

houseConsignment

JAH

JAH

EI

Saadetis on juba mõnele teisele
ALDle lisatud.
Saadetise kohta on esitatud ette

HOUSE_CONSIGNMENT_CANNOT_BE_S
TORED

/houseConsignment

JAH

JAH

EI

esitatud

tollideklaratsioon,

mis

tähendab, et saadetist ei ole lubatud
ajutisele ladustamisele määrata
Kui eelnevaks dokumendiks on ENS
ja

HOUSE_CONSIGNMENT_ADDING_NOT_A
LLOWED

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType
&& /houseConsignment

eksisteerib

taaskasutamise
EI

JAH

EI

õigus,

andmete
siis

pole

lubatud lisada pärast esitamist uut
saadetist ladustamisele.
Kui

eelnevaks

ICS1/OTHER

ja

dokumendiks
ALD

kohta

on
on
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misel

isel
esitatud PN, siis pole lubatud lisada
uut saadetist ladustamisele.
Kui eelnevaks dokumendiks on ENS
ja

eksisteerib

taaskasutamise

õigus,

andmete
siis

pole

lubatud eemaldada pärast esitamist
saadetist deklaratsioonilt v.a juhul,
HOUSE_CONSIGNMENT_DELETING_NOT
_ALLOWED

kui see on ENSilt endalt eemaldatud.

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType
&& /houseConsignment

EI

JAH

EI

Kui

eelnevaks

dokumendiks

ENS(puudub

on

andmete

taaskasutamise õigus)/ICS1/OTHER
ja ALD kohta on esitatud PN, siis pole
lubatud
saadetist

lubatud

eemaldada

deklaratsioonilt

pärast

esitamist.
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Kui eelneva dokumendi tüüp on ENS,
siis

temporaryStorageDeclarati
HOUSE_CONSIGNMENT_NOT_ON_ENS

on/previousDocumentType

JAH

JAH

EI

&& /houseConsignment

peab

edastatud

saadetis

eksisteerima ENS-il. Kontrollimise
aluseks

kasutatakse

saadetise

transpordi dokumendi numbrit ja
tüüpi.

INVALID_HOUSE_TRANSPORT_DOCUME
NT_TYPE

/transportDocumentType

JAH

JAH

EI

ON_MASTER

/containerIdentificationNu
mber

ole

klassifikaatoris

EU.TRANSPORT_DOCUMENT_TYPE

ENS(puudub

on/previousDocumentType
&&

ei

Kui eelneva dokumendi tüübiks on

temporaryStorageDeclarati
HOUSE_TRANSPORT_EQUIPMENT_NOT_

Väärtust

JAH

JAH

EI

andmete

taaskasutamise
õigus)/ICS1/OTHER, siis edastatud
konteiner peab olema kirjeldatud
koondveokirja konteinerite hulgas.
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Kontrolli kirjeldus

misel

isel
HOUSE_TOTAL_GROSS_MASS_IS_NOT_E
MPTY

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType
&&
/totalGrossMass

JAH

JAH

EI

Kui eelneva dokumendi tüüp on ENS
ja

kasutatakse

andmete

taaskasutamise õigust, siis enne
PN'i ei tohi olla kogu brutokaal
väärtustatud v.a. juhul kui ENS on
muudetud ja ALD'l olevat kaalu
soovitakse

ühtlustada

ENS'il

olevaga.
temporaryStorageDeclarati
HOUSE_TOTAL_GROSS_MASS_IS_NOT_E
QUAL_WITH_ENS

on/previousDocumentType
&&

Kui eelnevaks dokumendiks on ENS,
JAH

JAH

EI

Y

/previousDocumentType && JAH

enne

PN'i

peab

saadetise

brutokaal peab olema võrdne ENSil
märgitud saadetise kaaluga.

/totalGrossMass
HOUSE_TOTAL_GROSS_MASS_IS_EMPT

siis

JAH

EI

Kui eelneva dokumendi tüüp on
ENS(puudub

andmete

taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER,
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/totalGrossMass

siis peab olema väärtustatud kogu
brutokaal.
Kui eelnevaks dokumendiks on ICS1

temporaryStorageDeclarati
HOUSE_SEQUENCE_NUMBER_ON_PREV

on/previousDocumentType

_DOCUMENT_IS_EMPTY

&& /sequenceNumberOnPre

või OTHER, siis on kohustuslik
JAH

JAH

EI

sisestada
järjekorranumber

viousDocument

alamveokirja
eelneval

dokumendil.
Kui eelneva dokumendi tüüp on

temporaryStorageDeclarati
HOUSE_SEQUENCE_NUMBER_ON_PREV

on/previousDocumentType

_DOCUMENT_EDITING_NOT_ALLOWED

&& /sequenceNumberOnPre
viousDocument

ENS(puudub
EI

JAH

EI

andmete

taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER,
siis pole lubatud muuta alamveokrija
järjekorranumbrit

eelneval

dokumendil.
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HOUSE_SEQUENCE_NUMBER_ON_PREV
_DOCUMENT_IS_INVALID

temporaryStorageDeclarati

Kui eelneva dokumendi tüüp on ICS1,

on/previousDocumentType

siis

&&

_DOCUMENT_NOT_RELEASED

JAH

EI

eksisteerib

usDocument

dokumendil.

on/previousDocumentType
&&
/sequenceNumberOnPrevio
usDocument

Kontro Kontro

Kui

llitakse llitakse
ALD+P ALD+P
N

N
isel

esitatakse

olema
mis

sellisele
reaalselt

viidatud

ALD+PN

ICS1

ICS1

dokumendi kohta, siis peab viide
EI

olema sellisele positsioonile, mis on
lubatud järgmisele toimingule ehk on

esitam esitam
isel

viide

positsioonile,

/sequenceNumberOnPrevio

temporaryStorageDeclarati
HOUSE_SEQUENCE_NUMBER_ON_PREV

JAH

peab

vabastatud.

CONSIGNEE_IS_MISSING

/consignee

JAH

JAH

EI

Saaja andmed puuduvad

CONSIGNOR_IS_MISSING

/consignor

JAH

JAH

EI

Saatja andmed puuduvad
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NO_HOUSE_ITEMS_SPECIFIED

/goodsItem

JAH

JAH

EI

SEQUENCE_NUMBERS_NOT_IN_ORDER

/sequenceNumber

JAH

EI

EI

Alamveokirjale peab olemas seotud
vähemalt 1 kaup
ALD esitamisel tuleb tagada, et ühel
ALD'l oleks kõik numbrid järjest.
Kui eelnev dokument on ENS ja
puudub andmete taaskasutamise

HOUSE_GOODS_ITEMS_NUMBER_IS_NO
T_EQUAL_OR_GREATER_THAN_ENS

õigus,
/goodsItem

JAH

JAH

EI

siis

märgitud

peab

ALD-l

saadetise

olema

koosseisu

arvuliselt sama või suurem arv
kaupu kui on ENSil. Vähem kaupu
pole lubatud esitada.

HOUSE_SUPPORTING_DOCUMENT_DEL
ETING_NOT_ALLOWED

/supportingDocument

EI

JAH

EI

Lisadokumendi kustutamine pole
lubatud, kui ALD kohta on esitatud
PN.
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/consignee
/consignor
/notifyParty
/additionalSupplyChainActor

INVALID_PERSON_IDENTIFIER

/IdentificationNumber

JAH

JAH

EI

INVALID_TYPE_OF_PERSON

/typeOfPerson

JAH

JAH

EI

Esitatud EORI numbrile ei vasta
ühtegi esindatavat.
Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

EU.PARTY_IDENTIFIER_TYPE
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Kui EORI number on sama kui
CONSIGNEE_EDITING_NOT_ALLOWED

/consignee

EI

JAH

EI

eelmises esitatud versioonis, siis ei
ole lubatud muuta saaja andmeid.
Kui EORI number on sama kui

CONSIGNOR_EDITING_NOT_ALLOWED

/consignor

EI

JAH

EI

INVALID_COUNTRY

/address/country

JAH

JAH

EI

ADDRESS_IDENTIFICATOR_IS_NOT_EMP
TY

eelmises esitatud versioonis, siis ei
ole lubatud muuta saatja andmeid.

Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

EU.I_C_S2_COUNTRY_CODE
Kui aadressüksuste andmed on

/address/adrId

JAH

JAH

EI

väärtustatud,

siis

pole

lubatud

väärtustada adrId elementi.
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Kui adrId on vääärtustamata, siis on
COUNTRY_IS_EMPTY

/address/country

JAH

JAH

EI

kohustuslik edastada aadressi riigi
väärtus.
Kui adrId on väärtustamata, siis on

CITY_IS_EMPTY

/address/city

JAH

JAH

EI

kohustuslik saaja korral väärtustada
aadressi andmetes linn.
Kui adrId on väärtustamata, siis on

STREET_IS_EMPTY

/consignee/address/street

JAH

JAH

EI

kohustuslik saaja korral väärtustada
aadressi andmetes tänav.

INVALID_ADDITIONAL_SUPPLY_CHAIN_
ACTOR_ROLE

Väärtust
/role

JAH

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris EU.ADDITIONAL_SU
PPLY_CHAIN_ACTOR_ROLE_CODE
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INVALID_ADDITIONAL_SUPPLY_CHAIN_

/additionalSupplyChainActo

ACTOR_IDENTIFIER

r/identificationNumber

EMAIL_IS_MISSING

INVALID_ACTOR_EMAIL

INVALID_ADDITIONAL_FISCAL_REFEREN
CES_ROLE

/notifyParty/communicatio
n

/communication

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

Esitatud EORI numbrile ei vasta
ühtegi esindatavat.
Teavitataval osapoolel puudub eposti aadress.
Isiku e-maili aadress ei vasta e-maili
formaadi reeglitele.
Väärtust

/role

JAH

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris EU.ADDITIONAL_FIS
CAL_REFERENCES_ROLE
Kui tegemist on konsolideeritud

ADDITIONAL_FISCAL_REFERENCES_SPE

/role

CIFIED

/VATidentificationNumber

ja

JAH

JAH

EI

saadetisega, siis ei ole lubatud
täiendavat

makseviidet

lisada

koondveokirja tasemel
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x-tee
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Kontrolli kirjeldus
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isel
NOTIFY_PARTY_EDITING_NOT_ALLOWE

temporaryStorageDeclarati

EI

JAH

EI

Kui EORI number on sama kui

D

on/previousDocumentType

eelmises esitatud versioonis, siis ei

&& /notifyParty

ole

lubatud

muuta

teavitatava

osapoole andmeid.
/supportingDocument
INVALID_SUPPORTING_DOCUMENT_TYP
E
DUPLICATE_SUPPORTING_DOCUMENT_I

/typeOfDocument

JAH

JAH

EI

/documentId

JAH

JAH

EI

DS

Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

EU.DOCUMENT_TYPE_COMMON
Lisadokumentide tunnused peavad
olema esitatud

ALD

piires

unikaalsed.
/additionalInformation
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x-tee
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esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel

INVALID_ADDITIONAL_INFORMATION_C
ODE

Väärtust
/code

JAH

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris

EU.ADDITIONAL_INFORMATION_ID_
COMMON

/additionalReferenceType
INVALID_ADDITIONAL_REFERENCE

/additionalReferenceType

JAH

JAH

EI

Väärtus ei kuulu klassifikaatorisse
EU.DOCUMENT_TYPE_COMMON.

/goodsItem
Kui eelnevaks dokumendiks on ENS,
ICS1/OTHER

temporaryStorageDeclarati
GOODS_ITEM_ADDING_NOT_ALLOWED

on/previousDocumentType
&& /goodsItem

EI

JAH

EI

ja

ALD

kohta

on

esitatud PN, siis pole lubatud lisada
uut kaupa.
Kui eelneva dokumendi tüübiks on
ENS ja ENSile pole lisandunud uut
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x-tee
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esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
versiooni, kus kaupade koosseis
saadetistel oleks muutunud.

GOODS_ITEM_DELETING_NOT_ALLOWE
D

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType

EI

JAH

EI

&& /goodsItem

on/previousDocumentType

JAH

JAH

EI

&& /goodsItem

GOODS_ITEM_GROSS_MASS_IS_DIFFER
ENT_THAN_ENS

&& /grossMass

ENS, siis peab olema ALD-le esitatud
kõik saadetisega seotud kaubad, mis
on ENSil.
Kui eelveva dokumendi tüüp on ENS

temporaryStorageDeclarati
on/previousDocumentType

pole lubatud eemaldada kaupa.

Kui eelnevaks dokumendi tüübiks on

temporaryStorageDeclarati
ALL_GOODS_ITEM_NOT_ON_TSD

Kui ALD kohta on esitatud PN, siis

EI

JAH

EI

ja kauba kaal on erinev, kui viimasel
ENSil

ja

saadetise

kohta

pole

esitatud PNi.

186

Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee
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muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
Kui
temporaryStorageDeclarati
GOODS_ITEM_GROSS_MASS_IS_EMPTY

on/previousDocumentType

eelnevaks

ENS(puudub
JAH

JAH

EI

&& /grossMass

dokumendiks
õigus

on

andmete

taaskasutamiseks)/ICS1/OTHER,
siis peab olema kauba brutokaal
väärtustatud.

DUPLICATE_GOODS_ITEM_NUMBERS

GOODS_ITEM_NUMBERS_NOT_IN_ORDE
R

/sequenceNumber

JAH

JAH

EI

/sequenceNumber

JAH

EI

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

GOODS_ITEM_NUMBER_ON_PREVIOUS_

/goodsItemNumberOnPrevi

DOCUMENT_IS_EMPTY

ousDocument

GOODS_ITEM_NUMBER_ON_PREVIOUS_

/goodsItemNumberOnPrevi

DOCUMENT_IS_NOT_EMPTY

ousDocument

Päringus on mitu sama numbriga
kaupa
Kauba

järjekorra

numbrid

pole

järjest.
Kauba

järjekorranumber

eelmisel

dokumendil on väärtustamata
Kui eelneva dokumendi tüüp on ICS1
või

OTHER

ja

tegemist

on
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x-tee
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kaudu
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esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
konsolideeritud saadetisega, siis on
käesolevat

andmevälja

keelatud

väärtustada (sest kaup viitab samale
ICS1

või

OTHER

positsioonile,

dokumendi

millele

viitab

ka

alamveokiri ise).
Kui saadetise kohta on esitatud PN,
GOODS_ITEM_NUMBER_ON_PREVIOUS_

/goodsItemNumberOnPrevi

DOCUMENT_EDITING_NOT_ALLOWED

ousDocument

EI

JAH

EI

siis pole lubatud muuta kauba
järjekorranumbrit

eelneval

dokumendil.
Kui eelneva dokumendi tüüp on ICS1,
GOODS_ITEM_NUMBER_ON_PREVIOUS_

/goodsItemNumberOnPrevi

DOCUMENT_IS_INVALID

ousDocument

siis
JAH

JAH

EI

peab

viide

positsioonile,
eksisteerib

olema
mis

viidatud

sellisele
reaalselt
ICS1

dokumendil.
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Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
Kontro Kontro

Kui

llitakse llitakse
GOODS_ITEM_NUMBER_ON_PREVIOUS_

/goodsItemNumberOnPrevi

ALD+P ALD+P

DOCUMENT_NOT_RELEASED

ousDocument

N

N

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

/previousDocumentType && JAH

JAH

EI

adingCode

INVALID_CUS_CODE

/cusCode

GOODS_TRANSPORT_EQUIPMENT_NOT_
ON_CONSIGNMENT

olema sellisele positsioonile, mis on
vabastatud.

isel

ODE

ICS1

lubatud järgmisele toimingule ehk on

isel
/harmonizedSystemSubHe

ALD+PN

dokumendi kohta, siis peab viide

esitam esitam

INVALID_HARMONIZED_SUBHEADING_C

esitatakse

Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

MTA.CUE_COMM_SIX
Väärtust ei ole klassifikaatoris
EU.CUS_CODE
Kui tegemist on koondveokirja kauba
konteinerite
lubatud

lisamisega,

teha

valik

siis

on

kõikide
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x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
/containerIdentificationNu

koondveokirjal

mber

konteineritest.

lisatud

Kui tegemist on alamveokirja kauba
konteinerite

lisamisega,

siis

on

valikus ainult need konteinerid, mis
on valitud konkreetse alamveokirja
juures.
Väärtust

ei

ole

klassifikaatoris

INVALID_TYPE_OF_PACKAGES

/package/typeOfPackages

JAH

JAH

EI

EU.KIND_OF_PACKAGES

TYPE_OF_PACKAGES_IS_EMPTY

/package/typeOfPackages

JAH

JAH

EI

Väärtus puudub kuigi pakend on
lisatud
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel
GOODS_SUPPORTING_DOCUMENT_DEL

/supportingDocument

EI

JAH

EI

ETING_NOT_ALLOWED

Lisadokumendi kustutamine pole
lubatud, kui ALD kohta on esitatud
PN.

/requestForAmendment
Väärtust
INVALID_REASON_CODE

/reasonCode

EI

JAH

EI

ei

ole

klassifikaatoris

NES.REQUEST_FOR_AMENDMENT_
REASON
Juhul, kui on muudetud järgmisi
andmevälju:

REASON_CODE_IS_EMPTY

/reasonCode

EI

JAH

EI



/masterConsignment/totalGr
ossMass



/goodsItem/grossMass
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel


/goodsItem/package/numbe
rOfPackages



/houseConsignment/totalGr
ossMass

Ja on esitatud PN, siis peab olema
muutmise põhjus väärtustatud.
Kui PNi pole esitatud, siis antud väli
ei tohi olla väärtustatud.
REASON_CODE_IS_NOT_EMPTY

/reasonCode

EI

JAH

EI

Kui PN on esitatud, aga järgmisi
andmevälju pole muudetud:


/masterConsignment/totalGr
ossMass



/goodsItem/grossMass
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Kontro
llitakse Kontro Kontro
Veakood

Väli

x-tee

llitakse llitakse

kaudu

muutm tühista

esitam isel

Kontrolli kirjeldus

misel

isel


/goodsItem/package/numbe
rOfPackages



/houseConsignment/totalGr
ossMass.
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Riskide x-tee teenused
AEO riskide seisu päring - riskAnalysisStatus.v1
Liides võimaldab volitatud ettevõtjatel (AEO) pärida infot saadetise tollikontrolli valimise kohta enne kauba esitamist.
Teenuse nimi

riskAnalysisStatus.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
Päringut võimaldatakse teostada dokumendi tasemel, mis võimaldab kliendil pärida ühes päringus infot mitme erineva dokumendi lõikes.
XML väli

DE number

riskAnalysisStatusDocument

representativeEoriCode

Kordus
kohustuslikkus

ja

Formaat

ühe päringuga saab pärida infot 1..*

1...*

1311017000

0..1

Lisainfo

dokumendi kohta
an..17

esindaja EORI number
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XML väli

DE number

Kordus
kohustuslikkus

ja

Formaat

Lisainfo

Deklarandi

(juriidiliselt

kaupu

esitleva isiku) EORI number.
declarantEoriCode

1305017000

0..1

an..17

x-tee puhul kui puudub, siis võetakse
x-tee päringu päises oleva saatva
asutuse registrikoodi järgi.
Päringu aluseks olev dokumendi
tüüp. Võimalikud väärtused:

documentType

-

1..1

an..3



ENS (kasutatakse juhul, kui
ENS on esitatud uude NES
süsteemi)



ALD

ALD unikaalne viide, täidetud kui
documentMrn

-

1..1

an..18

päring tehakse ALD kohta
ENS unikaalne viide, täidetakse kui
päring tehakse ENS kohta
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Järgmised sammud
Päringu vastuvõtmisel teostatakse järgnevad kontrollid. Äriline valideerimine on teostatud “Validatsioonid” peatükis kirjeldatud reeglite
alusel. Seejärel tagastatakse sõnumi edastajale vastussõnum. Tegemist on sünkroonse sõnumiga.
X-tee sõnum salvestatakse vastavalt üldisele x-tee sõnumi salvestamise funktsionaalsusele.
Vastus moodustatakse dokumendi ja saadetise põhiselt juhul, kui kliendil on õigus riske pärida (vt veastsenaariumid):


kui dokumendile on esitatud täies mahus PN, kuvatakse viga: PN_PRESENTED



kui dokumendile on esitatud osaline PN, päritakse riskitulemusi vastavalt validatsioonid peatükis kajastatud reeglitele



kui saadetise (MC või HC) riskianalüüsi tulemus puudub, siis tagastatakse vastusena → NA



kui saadetis (MC või HC) ei lähe tollikontrolli, siis tagastatakse vastusena → OK.



kui saadetis (MC või HC) läheb tollikontrolli, siis tagastatakse vastusena → NOK

Vastussõnum
Sõnum saadetakse vastussõnumina AEO riskide seisu päring - aeoRiskAnalysisStatus.v1 X-tee päringule. Vastus saab olla kas:
•

positiivne - kliendile tagastatakse info saadetiste lõikes

•

osaliselt positiivne - dokumendi lõikes tagastatakse viga

•

negatiivne - kliendile tagastatakse veakood
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XML väli

riskAnalysisStatusDocument

Kordus

ja

kohustuslikkus

Selgitus

1..*
dokumendi tüüp. Võimalikud väärtused:

documentType

1..1



esitatud uude NES süsteemi)


documentMrn

1..1

masterConsignment

1..1

ENS (kasutatakse juhul, kui ENS on

ALD

dokumendi mrn
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XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Selgitus

Info selle kohta, kas saadetis läheb
tollikontrolli või mitte.
Tagastatakse koondveokirjaga seotud
riskianalüüsi staatus, võimalikud vastuse
variandíd:
riskAnalysisStatus

0..1





houseConsignment
transportDocumentType
transportDocumentNumbe
r

Saadetise kontrolli suunamisel
tagastatakse vastus NOK
Saadetiste korral, mida kontrolli ei
suunata, tagastatakse vastus OK.
Kui riskianalüüs pole lõpetatud,
tagastatakse vastusena NA

0..*
1..1

Transpordi dokumendi tüüp

1..1

Transpordi dokumendi number
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XML väli

Kordus

ja

kohustuslikkus

Selgitus

Elemendi

kirjeldus

on

sama

mis

masterConsignment.riskAnalysisStatuse
riskAnalysisStatus

0..1

elemendil, selle erisusega, et tagastatakse
alamveokirjaga seotud riskianalüüsi seis,
mitte

koondveokirjaga

seotud

riskianalüüsi seis.
error

0..

error

0..1

code

1..1

Veateate kood
Viitab millega viga seotud on
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Sõnumi näidis
Sisend
<risk:RiskAnalysisStatusRequest>
<riskAnalysisStatusDocument>
<documentType>ENS</documentType>
<documentMrn>19EE43511122233AT1</documentMrn>
</riskAnalysisStatusDocument>
</risk:RiskAnalysisStatusRequest>

Väljund
<risk:RiskAnalysisStatusResponse>
<riskAnalysisStatusDocument>
<masterConsignment>
<riskAnalysisStatus>NA</riskAnalysisStatus>
</masterConsignment>
</riskAnalysisStatusDocument>
</risk:RiskAnalysisStatusResponse>
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Riskide päringu validatsioonid
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrolli kirjeldus

Päringu esitanud isik peab olema kas deklarant
või esindaja. Kui päringus on jäetud deklarant
NO_AUTHORIZATION

märkimata, võrdustatakse deklarant x-tee päises
oleva asutusega. Kontroll toimub vastu päringu
sisus olevat deklaranti/esindatavat
Etteantud dokumenti ei leitud või puudub
deklarandil/esindajal

UNKNOWN_DOCUMENT

/declarationMrn

õigus

pärida

antud

dokumendi riske (päringus ning dokumendis
olevad esindaja ja deklarant peavad olema
samad)

INVALID_DECLARANT

/declarantIdentificationNumber

Päringus oleva EORI numbriga ei leitud ühtegi
deklaranti
Peale PNi esitamist on riskide info kättesaadav
NES rakendusest ja läbi teenuse selle pärimist

PN_PRESENTED

/declarationMrn

enam ei võimaldata. Viga tagastatakse ainult
juhul kui kõik dokumendil olevad saadetised on
täielikult esitletud
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Veakood

DECLARANT_NOT_AEO

Seotud andmeväli

/declarantIdentificationNumber

Kontrolli kirjeldus
Kui deklarandil puudub AEO sertifikaat, pole tal
õigust pärida riskikontrolli tulemusi.
Kui

DECLARANT_NOT_AEOS

/declarantIdentificationNumber

deklarandil

sertifikaat,

pole

puudub
tal

AEOS

õigust

või

AEOF

pärida

ENSi

riskikontrolli tulemust
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EU siseste saadetistega seotud x-tee teenused
EUD andmestik
Järgnevalt on kirjeldatud EU saadetiste deklaratsiooni (edasi lihtsalt EUD) andmestik, mida on võimalik x-tee teenuste kaudu esitada NES-i,
ja EU saadetiste teenuse (edasi lihtsalt EUS) vastuse struktuur.
XML väli

Kohustuslikkus

Formaat

ja korduvus

Lisainfo

EU
euDeclaration

1..1

saadetiste

deklaratsiooni
üldandmed

documentIssueDate

1..1

an15

Dokumendi

(YYYYMMDDThhmmss) väljaandmise aeg
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Viide, kas koos EUD-ga
esitatakse ka PN või
mitte.
generatePn

1..1

boolean

Kui väärtustatud false,
siis EUD esitamisel PN-i ei
genereerita.
Kui väärtustatakse true,
siis koostatakse PN
EUD andmete pealt.
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Juriidiliselt kaupu
esitava asutuse
registreerimisnumber.
Kui puudub, siis
deklarant võetakse x-tee
päringu päises oleva
saatva asutuse
registrikoodi järgi.

declarantRegNumber

0..1

houseConsignment

1..*

an..17

Näide: Kui x-tee sõnumi
andmetes on ettevõte A ja
deklarant on ka ettevõte
A, siis ei ole tarvilik eraldi
antud andmevälja
väärtustada, sest
süsteem automaatselt
määrab deklarandiks A.
Kui aga x-tee sõnumi
andmetes on ettevõte A,
aga tegelik deklarant on B,
siis tuleb ettevõtte B
andmetega täita antud
andmeväli.
EUD-ga

esitatud

saadetiste andmed
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UUID.
id

1..1

an36

Saadetise

unikaalne identifikaator
vigade tagastamiseks.
Saadetise

transpordi

dokumendi
transportDocumentNumber 1..1

an..70

number

(ParcelNo). Ühe sõnumi
piires

peab

olema

unikaalne.

description

0..1

an..512

totalGrossMass

0..1

n..16,6

consignor

0..1

name

0..1

aadress

0..1

country

0..1

Saadetises

sisalduvate

kaupade lühikirjeldus.
Saadetise

kogu

brutokaal
Saatja andmed

an..70

Saatja nimi
Saatja aadress

an..2

Riigi kood. ISO 2-täheline
kood.
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city

0..1

an..35

Linna nimetus

subDivision

0..1

an..35

Maakonna nimetus

postCode

0..1

an..17

Postiindeks

street

0..1

an..70

communication

0..9

identifier

1..1

Tänava nimetus, maja
number, korteri number
Saatja kontaktandmed

an..50

Suhtluskontakti
identifikaator
Suhtluskontakti tüüp, nt

type

1..1

an..3

EM - Electronic mail, TE Telephone, FA - Fax

consignee

0..1

name

0..1

aadress

0..1

Saaja andmed
an..70

Saaja nimi
Saaja aadress
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Riigi kood. ISO 2-täheline

country

0..1

an..2

city

0..1

an..35

Linna nimetus

subDivision

0..1

an..35

Maakonna nimetus

postCode

0..1

an..17

Postiindeks

street

0..1

an..70

communication

0..9

identifier

1..1

kood.

Tänava nimetus, maja
number, korteri number
Saaja kontaktandmed

an..50

Suhtluskontakti
identifikaator
Suhtluskontakti tüüp, nt

type

1..1

an..3

EM - Electronic mail, TE Telephone, FA - Fax
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EUD esitamine
Liides võimaldab EU saadetiste deklaratsiooni (edasi lihtsalt EUD) esitada NES-i üle x-tee.
Ühe sõnumiga edastatakse maksimaalselt ühe deklaratsiooni andmed. Deklaratsioon sisaldab üks kuni mitu saadetist.
Edastatud EUD-e pole võimalik muuta ega tühistada. See tähendab, et kui sama saadetis saadetakse teistkordselt, siis arvestatakse, et
tegemist on uue saadetisega teisel deklaratsioonil.
Teenuse nimi

euDeclaration.v1

Sõnumi formaat XML Soap
Suund

Sisenev

Sõnumi sisend
XML väli

Kohustuslikkus ja korduvus Lisainfo

EuDeclaration 1..1

Andmestruktuur kirjeldatud peatükis “EUD andmestik”
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Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Äriline valideerimine
teostatakse EUD validatsioonid dokumendis kirjeldatud reeglite alusel.
Kui EUD üldandmed või vähemalt üks EUD-is sisalduv saadetis ei läbi validatsioone, siis terve deklaratsioon lükatakse tagasi. Sõnumi
edastajale tagastatakse negatiivne vastussõnum.
Kui kõik validatsioonid õnnestuvad, siis:
1.
2.
3.
4.

EUD jaoks genereeritakse MRN.
Seejärel EUD üldandmed ja selles sisalduvate saadetiste andmed salvestatakse NES andmebaasi.
Kui koos EUD-ga esitati ka PN, siis kõik EUD-l sisalduvad saadetised märgistatakse tollile esitatuteks.
Sõnumi edastajale tagastatakse positiivne vastussõnum.

EUD x-tee teenuse vastus (euDeclarationResponse)
Vastus saab olla kas:



positiivne - sõnum läbis kõik äriloogilised validatsioonid - kliendile tagastatakse EUD MRN
negatiivne - sõnum ei läbinud vähemalt ühte äriloogilist validatsiooni - kliendile tagastatakse veakood.

XML väli

Kordus ja
kohustuslikkus

Formaat Lisainfo
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Tagastatakse, kui EUD esitamine õnnestus. Antakse kaasa esitatud EUD-le
euDeclarationMRN

0..1

an..17

koostatud MRN kood NES süsteemi poolt. EUD MRN-i genereerimise reeglitega
saab tutvuda siit.

error
code

0..*

Täidetakse, kui EUD esitamine ebaõnnestus äriloogiliste vigade tõttu.

1..1

an..50

Veateate kood, mis viitab, millega viga seotud on.

houseConsignmentId 0..1

an..36

UUID. Täidetakse, kui tegemist on konkreetse saadetise seotud veaga.

EUD validatsioonid
Veakood

Väli

Kontrolli kirjeldus

/euDeclaration
INVALID_DECLARANT

/declarantRegNumber

Esitatud registreerimisnumbrile ei vasta ühtegi juriidilist isikut.

/euDeclaration/houseConsignment[]
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Päringus on sama saadetist mitu korda. Kordust vaadatakse
DUPLICATE_HOUSE_CONSIGNMENTS

houseConsignment

transpordidokumendi numbri järgi. Veasõnumis tuuakse välja kõik
korduvad saadetised.

EU saadetiste PN andmestik
Järgnevalt on kirjeldatud EU saadetise PN andmestik, mida on võimalik x-tee teenuste kaudu esitada NES-i, ja PN-i teenuse vastuse
struktuur.
XML väli

euPresentationNotification

Kohustuslikkus
ja korduvus

Formaat Lisainfo

NES
andmeväli

0..1
PN-i deklarant. Kaupu esitava asutuse registreerimisnumber.
Kui puudub, siis isik võetakse x-tee päringu päises oleva
saatva asutuse registrikoodi järgi.

declarantRegNumber

0..1

an..17

Näide: Kui x-tee sõnumi andmetes on ettevõte A ja deklarant on
ka ettevõte A, siis ei ole tarvilik eraldi antud andmevälja
väärtustada, sest süsteem automaatselt määrab deklarandiks A.
Kui aga x-tee sõnumi andmetes on ettevõte A, aga tegelik
deklarant on B, siis tuleb ettevõtte B andmetega täita antud
andmeväli.
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euPresentedDocuments

1..1

Tollile esitatavad dokumendid

euPresentedDocument

1..*

EU saadetiste dokument

id

1..1

an..36

documentMRN

1..1

an..18

houseConsignment
id

1..*

UUID.

Dokumendi

unikaalne

identifikaator

tagastamiseks.

vigade ei
salvestata

EUD MRN
Tollile esitatavad saadetised

1..1

an..36

transportDocumentNumber 1..1

an..70

UUID.

Saadetise

unikaalne

tagastamiseks.

identifikaator

vigade ei
salvestata

Transpordi dokumendi number

EU saadetiste PN esitamine
Liides võimaldab edastada EU saadetiste PN-i andmete koosseisu x-tee kaudu.
Teenuse nimi

euPresentationNotification.v1

Sõnumi formaat XML Soap
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Suund

Sisenev

NES-i edastatakse üle x-tee ühe PN-i andmed korraga. PN-i saab edastada maksimaalselt saadetise täpsusega. Esitatud PN-i ei saa muuta
ega tühistada.
PN-i vastuvõtmisel ei kontrolli NES, kas PN-i deklarandil on õigus esitada saadetisi tollile.
Sõnumi sisend
XML väli

Kohustuslikkus ja korduvus Lisainfo

presentationNotification 0..1
presentedDocuments

1..1

Andmestruktuur kirjeldatud: PN andmestik plokk presentationNotification
Andmestruktuur kirjeldatud: PN andmestik plokk presentedDocuments

Järgmised sammud
Andmete edastamisele järgneb andmete tehniline valideerimine ning seejärel äriloogiline valideerimine. Ärilised validatsiooni on
kirjeldatud PN teenuste validatsioonid.
Kui kõik validatsioonid õnnestuvad, siis:
1. Kõik PN-is sisalduvad saadetised märgistatakse tollile esitatuteks.
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2. Sõnumi edastajale tagastatakse vastusõnum: PN andmestik alampeatükk PN x-tee teenuse vastus
(euPresentationNotificationResponse).
3. NES edastab PN-is sisalduvate riskiga saadetised tollikontrolli.
PN x-tee teenuse vastus (euPresentationNotificationResponse)
Vastus saab olla kas:



positiivne - sõnum läbis kõik äriloogilised validatsioonid - kliendile tagastatakse tühi vastus
negatiivne - sõnum ei läbinud vähemalt ühte äriloogilist validatsiooni - kliendile tagastatakse veakood.

XML väli

riskAnalysisStatusDocument
documentMrn
houseConsignment

Kordus ja
kohustuslikkus

Formaat Lisainfo

PN-i esitamise õnnestumise puhul tagastatakse PN-iga esitatud
saadetiste riskid.

0..1
1..1

an..18

PN-iga seotud EUD MRN

an..70

Transpordi dokumendi number

1..*

transportDocumentNumber 1..1
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Info selle kohta, kas saadetis läheb tollikontrolli või mitte.
Võimalikud vastuse variandíd:
riskAnalysisStatus

1..1

an..3





error

0..*

Saadetise korral, mida kontrolli ei suunata, tagastatakse
vastus OK
Kui riskianalüüs pole lõppenud, tagastatakse vastusena NA
Saadetise kontrolli suunamisel tagastatakse vastus NOK või
punane.

Tagastatakse kui PN ei läbinud vähemalt ühte äriloogilist validatsiooni.

code

1..1

an..50

documentId

0..1

an..36

houseConsignmentId

0..1

an..36

Veateate kood. Viitab millega viga seotud on.
UUID. Täidetakse, kui tegemist on konkreetse dokumendiga seotud
veaga.
UUID. Täidetakse, kui tegemist on konkreetse saadetisega seotud
veaga.
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EU saadetiste PN validatsioonid
Järgnevalt on kirjeldatud uue PN-i vastuvõtmisel teostatavad äriloogilised validatsioonid. Vähemalt ühe validatsiooni mittaläbimisel
lükkatakse PN tagasi. Sõnumi edastajale tagastatakse veasõnum.
Veakood

Seotud andmeväli

Kontrolli kirjeldus

/euPresentationNotification
Esitatud
INVALID_DECLARANT

/declarantRegNumber

registreerimisnumbrit ei
eksisteeri.

/euPresentedDocuments
/euPresentedDocument[]
UNKNOWN_DOCUMENT

DUPLICATE_DOCUMENTS

/documentMRN

/documentMRN

Dokumenti ei leitud
Dokument

juba

eksisteerib

käesoleval

PN-il.

Veasõnumis

tuuakse

välja

kõik

korduvad dokumendid.
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/euPresentedDocuments
/euPresentedDocument[]/houseConsignment[]
UNKNOWN_HOUSE_CONSIGNMENT

ALREADY_PRESENTED_HOUSE_CONSIGN
MENT

/transportDocumentNumber

Saadetist ei eksisteeri.
Varasemalt

/transportDocumentNumber

esitatud saadetist ei saa
esitada uuesti
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