Aktsiisikaupadega seotud toimingute kasutajaõiguste selgitused
e-MTAs
EMCS : Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem kauba lähetamiseks ning
vastuvõtmiseks ajutises aktsiisivabastuses EL riikide vahel
Peakasutaja: Võimaldab esitada ja tühistada elektroonilist saatedokumenti eSL; muuta
sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transporti; teatada sündmusest, vormistada vastuvõtmise
teadet, teatada kauba tagasilükkamisest või hoiatada sellest; vaadata kõiki antud ettevõtte
kasutajate poolt loodud mustandeid, saabunud ning saadetud aktiivseid ja lõpetatud eSL;
koostada saadetud ja saabunud eSL aruandeid.
Lähetaja: Võimaldab vaadata mustandeid, saadetud eSL-e, kustutada ja tühistada eSL-e,
näha saadetud eSL-e aruandeid; muuta sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transporti; esitada ja
vaadata sündmuse teadet; saabunud sündmuse teadet täiendada.
Lähetaja piiratud: Võimaldab vaadata, sisestada ja muuta kasutaja enda saadetud eSL
andmeid.
Vastuvõtja: Võimaldab vaadata saabunud eSLe, esitada tagasilükkamise teadet või hoiatada
tagasilükkamisest, teavitada transpordi muutumisest, esitada sündmuse teadet.
Vastuvõtja piiratud: Võimaldab vaadata ainult kasutaja endaga seotud või veel
vastuvõtmata eSL-e ning teostada toiminguid vastuvõtmise poolel.
MAKSUMÄRGID: Maksumärkide infosüsteem hõlmab nii alkoholi kui tubaka
maksumärkide tellimist, väljastamist, tootele kinnitamist, tarbimisse lähetamist ja
maksumärkide tagastamist ning kehtetuks tunnistamist.
A – esitaja – Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide
dokumentide haldamine ja aruannete koostamine. Annab õiguse ettevõtte esitatud alkoholi
maksumärkide dokumentide vaatamiseks, lisamiseks, parandamiseks ja tühistamiseks ning
alkoholi maksumärkide aruannete genereerimiseks.
A – vaatleja - Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide
dokumentide vaatamine ja esitamine. Annab õiguse ettevõtte esitatud alkoholi
maksumärkide dokumentide vaatamiseks ja esitamiseks.
T – esitaja. Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide
haldamine ja aruannete koostamine. Annab õiguse ettevõtte esitatud tubaka maksumärkide
dokumentide vaatamiseks, lisamiseks, parandamiseks ja tühistamiseks ning tubaka
maksumärkide aruannete genereerimiseks.
T – vaatleja - Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide
dokumentide vaatamine ja esitamine. Annab õiguse ettevõtte esitatud tubaka
maksumärkide dokumentide vaatamiseks ja esitamiseks.
M - alkoholi ja tubaka maksumärkide vastuvõtja.
Annab õiguse alkoholi ja tubaka maksumärkide vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
SADHES: Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem
aktsiisisaatelehtede (A, T ja SAAD) haldamiseks.
Lähetaja – võimaldab sisestada saatelehti ja teha sellega toiminguid, vaadata kõiki ettevõtte
sisestatud saatelehti ning aruandeid, sisestada vastuvõtuteateid ja teha saabunud saatelehega
toiminguid.
Piiratud õigustega lähetaja: võimaldab sisestada saatelehti ja teha sellega toiminguid,
vaadata enda sisestatud saatelehti ning aruandeid, sisestada vastuvõtuteateid ja teha saabunud
saatelehega toiminguid.
Vastuvõtja: võimaldab vaadata aruandeid, sisestada vastuvõtuteateid ja teha saabunud
saatelehega toiminguid, vaadata kõiki ettevõttele saabunud saatelehti.
Piiratud õigustega vastuvõtja: võimaldab vaadata aruandeid, sisestada vastuvõtuteateid, teha

saabunud saatelehega toiminguid, vaadata kasutaja poolt vastuvõetud saabunud saatelehti või
esindatavale ettevõttele saadetud veel vastu võtmata saatelehti.
AKLA: Aktsiisikaupade liikumise andmete koondamise süsteem. AKLA sisaldab andmeid,
mis on ettevõtte poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud. Süsteem kogub andmeid teistest
aktsiisikaupadega seotud infosüsteemidest (COMPLEX, EMCS, SADHES, MAIS),
on abiks ettevõttele aktsiisikaupade laoseisu ja liikumise aruande täitmisel.
Klient: võimaldab vaadata ettevõtte aktsiisikaupade MTAle esitatud andmeid.
LIDO: Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektrooniline süsteem.
Klient: võimaldab sisestada lisadokumente ja teha sellega toiminguid, teha ettevõtte aruandeid ja
vaadata ettevõtte lisadokumente.
Vaatleja: võimaldab näha ettevõtte aruandeid ning lisadokumente.
ARUANDLUS: võimaldab elektrooniliselt täita mitterahalisi, st lubadest, registrist või
deklaratsioonist tulenevaid kohustusi - esitada aruandeid ja lisadokumente.
TAGATISED: võimaldab elektrooniliselt jälgida tagatise saldot, saada informatsiooni
ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja tagatissummade laekumiste, vabastamise ning tagastamise
kohta
LOAD: võimaldab elektrooniliselt taotleda erinevaid lubasid ning vaadata lubade kehtivust.

