Vastavusdokumentide süsteemi
(VDS) kasutusjuhend

Koostatud juulis 20181

1

Täiendatud oktoobris 2019

Sisukord
VDSi kasutusjuhendist........................................................................................................... 3
Üldinfo ................................................................................................................................... 3
Vastavusdokumentide nimekirja vaatamine ........................................................................... 8
Vastavusdokumendi vaatamine ............................................................................................. 9
Vastavusdokumentide filtreerimine .......................................................................................10
Nutiseadmest vastavusdokumentide vaatamine ...................................................................11
Vastavusdokumendi lisamine ...............................................................................................11
Vastavusdokumendi lisamine failist üles laadimisega ...........................................................13
Vastavusdokumendi muutmine.............................................................................................14
Vastavusdokumendi kustutamine .........................................................................................16
Vastavusdokumendi tühistamine ..........................................................................................16
Vastavusdokumendi parandamine .......................................................................................18
Kinnitatud vastavusdokumendi põhjal uue vastavusdokumendi lisamine ..............................19
Vastavusdokumendi kinnitamine ..........................................................................................21
Vastavusdeklaratsioonile koguse lisamine............................................................................24
Vastavusdokumendi lõpetamine ...........................................................................................28
Vastavusdokumendi lõpetamise tagasi võtmine ...................................................................31
Liidestused teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidega .....................................................33
Jäägi broneerimine ja arvutamine .........................................................................................36
IT-süsteemide tõrked ............................................................................................................38

2

VDSi kasutusjuhendist
Vastavusdokumentide süsteemi (VDS) kasutusjuhend on
abimaterjaliks
keskkonnas

VDS

rakenduse

kasutamisel

https://koolitus.emta.ee/

ja

koolituse-MTA

kasutajarakenduses. Juhend on jaotatud teemade lõikes
alapeatükkideks ning lisatud on ekraanikuvad. Kuna juhendi
ekraanikuvad on võetud VDSi testkeskkonnast, kus on
testandmed, on ekraanikuvadel isikutega seotud andmed
(nimed, registrikoodid, aadressid jms) kaetud.
VDSi kasutamisega seotud küsimuste korral kirjutage palun
tolliinfo@emta.ee või helistage numbril 880 0814.

Üldinfo
Alates 1. augustist 2018 kehtiva vedelkütuse seaduse (VKS;
RT I, 03.04.2018, 11) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1
nimetatud kütuste (autobensiin, diislikütus, kerge kütteõli ja
raske

kütteõli)

kohta

vormistatud

vastavusdokumendi

andmed kanda kütuse käitlemise andmekogusse (KKS).
KKSi sisestatakse dokumendid, mille väljastamise kuupäev
on 1. august 2018 ja hilisem.
Tarbimisse lubamisel peab kütus vastama keskkonnaministri
määruses 73 toodud nõuetele ja vastavusdokumendil
peavad vastavad mõõtetulemused olema ka märgitud. VDSi
tuleb sisestada vastavusdokumendilt andmekoosseis, mille
leiab maksukohustuslaste registri põhimääruse lisa 2
(„Kütuse

käitlemise

andmekogu

andmekoosseis“)

alt.

Muuhulgas kuuluvad sisestamisele ka mõõtetulemuse tegija
andmed.
Andmete

andmekogusse

kandmise

kohustus

on

akrediteeritud vastavushindamisasutusel või laopidajal, kes
lubab kütust tarbimisse (sh jäätmetest kütuse tootja) või
isikul, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse
lubatud kütuse. Reeglina tehakse kütuse nõuetele vastavuse
hindamine

enne

kütuse

tarbimisse

lubamist

Eestis
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registreeritud sertifitseerija poolt. Juhul kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on aga
ladustatud

aktsiisilaos

eraldi

mahutis

ja

selle

kütuse

kohta

on

väljastatud

vastavusdeklaratsioon, siis võib seda lubada tarbimisse vastava tootja väljastatud
vastavusdeklaratsiooniga. Andmed tuleb kanda andmekogusse enne kütuse tarbimisse
lubamist. Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, peab laopidaja, kelle
laost kütus tarbimisse lubati, tegema selle kohta andmekogusse sisestatud dokumendile
vastavasisulise märke.
Andmeid saab sisestada kütuse käitlemise andmekogu (KKS) vastavusdokumentide
alammoodulisse (VDS) kasutajaliidese kaudu käsitsi või üles laadida XML-failist.
VDSi rakendus on avatud alates 1. augustist 2018. VDS on kolmekeelse kasutusega: eesti-,
vene- ja ingliskeelne.
VDSi sisenemine toimub Maksu- ja Tolliameti kodulehe https://www.emta.ee/et/ kaudu, kus
tuleb valida „Sisenen e-MTAsse“ → „TOLL“ → „Vastavusdokumendid (VDS)“. Võimalik on
siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, SMART-ID-ga, eIDASe või internetipanga vahendusel.
Vastavusdokumendi lisamine on piiratud õigustega. Ettevõtte seaduslik esindaja saab
kasutajaid volitada e-MTA keskkonnas või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
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Vastavusdokumendi väljaandja (s.o sertifitseerimisõigust omav äriühing) või kütust ladustava
laopidaja äriregistris märgitud juhatuse liikmed omavad VDSi kasutamisõigust ning nad ei pea
eraldi e-MTAs volitust tegema. Juhul kui soovitakse laiendada isikute ringi, siis tuleb teha
isikutele vastav volitus.
Vastavusdokumendi lisamiseks on vajalik vastava pääsuõiguse olemasolu, mille taotlemiseks
tuleb:
1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“
menüüpunkt „Pääsuõigused“;
2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus
pääsuõigus";
3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood,
vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja
lõppkuupäev;
4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „kütus" abil, märgistada vajalikud õigused ja
vajutada nupule „Lisan".
VDS üksikõigused on:
1. Kütuse

omanik

või

vastavusdokumendi

tellija

(pääsuõiguse

kood

VDS_CLIENT_OWNER) - õigus lisada VDSi Eestis väljastatud vastavussertifikaate
ning Eesti ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud vastavusdeklaratsioone;
2. Kütuse laopidaja (pääsuõiguse kood VDS_CLIENT_STOCKER) - õigus lisada VDSi
Eestis väljastatud vastavussertifikaate ning Eesti ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi
tootja väljastatud vastavusdeklaratsioone;
3. Kütuse

vastavusdokumendi

(VDS)

väljastamine

(pääsuõiguse

kood

VDS_CLIENT_ISSUER) - õigus lisada VDSi Eestis väljastatud vastavussertifikaate
„VDS_kütuse_laopidaja“ pääsuõigust saab valida vaid laopidaja. Selle õigusega kaasneb ka
lisaõigus teha vastavusdokumendi lõpetamise märget.
„VDS_kütuse

vastavusdokumendi_väljastaja“

pääsuõigust

saab

lisada

vaid

sertifitseerimisasutus.
Juhul kui juhatuse liikmel ainuesindusõigust ei ole, siis peab juhatuse liige (eraisiku rollis olles)
saatma vastava taotluse läbi e-MTA rubriigi „Suhtlus“ menüüpunkti „Kirjavahetus“ (vajutada
nupule „Uus vestlus").
Lisainfot õiguste andmise kohta leiab veebilehelt „Pääsuõigused e-MTAs“.
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Kasutajal on VDSis võimalik:


vaadata vastavusdokumentide nimekirja – vt ptk „Vastavusdokumentide nimekirja
vaatamine“



vaadata vastavusdokumentide detailandmeid – vt ptk „Vastavusdokumendi vaatamine“



filtreerida vastavusdokumente – vt ptk „Vastavusdokumentide filtreerimine“



lisada uusi vastavusdokumente käsitsi – vt ptk „Vastavusdokumendi lisamine“



lisada uusi vastavusdokumente failist – vt ptk „Vastavusdokumendi lisamine failist üles
laadimisega“



kustutada

„Ettevalmistamisel“

olekus

vastavusdokumente

–

vt

ptk

„Vastavusdokumendi kustutamine“


muuta „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumente – vt ptk „Vastavusdokumendi
muutmine“



tühistada „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumente, millele ei ole veel tehtud
broneeringuid ega jäägiarvutusi – vt ptk „Vastavusdokumendi tühistamine“



parandada „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumente, millele ei ole veel tehtud
broneeringuid ega jäägiarvutusi – vt ptk „Vastavusdokumendi parandamine“



lisada uus vastavusdokument juba olemasoleva kinnitatud vastavusdokumendi alusel,
millele ei ole veel tehtud broneeringuid ega jäägiarvutusi – vt ptk „Kinnitatud
vastavusdokumendi põhjal uue vastavusdokumendi lisamine“



kui vastavusdokumendi tüüp on vastavusdeklaratsioon ja selle on väljastanud teise
Euroopa Liidu liikmesriigi tootja ning vastavusdokument on „Kinnitatud“ olekus, siis on
kasutajal võimalik lisada juurde kogust – vt ptk „Vastavusdeklaratsioonile koguse
lisamine“



laopidaja rollis kasutaja saab „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumenti lõpetada – vt ptk
„Vastavusdokumendi lõpetamine“



kui vastavusdokument on „Lõpetatud märkega“ olekus, siis laopidaja rollis kasutaja
saab vastavusdokumendi lõpetamist tagasi võtta – vt ptk „Vastavusdokumendi
lõpetamise tagasi võtmine“

Tabel 1: VDSi rollid
Tegevus

Rollid
Väljastaja

Laopidaja

Kütuse omanik

Vastavusdokumentide süsteemi ligipääs

x

x

x

Vastavusdokumentide vaatamine

x

x

x

Vastavussertifikaadi lisamine

x

x

x

x

x

Vastavusdeklaratsiooni lisamine
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Tegevus

Rollid
Väljastaja

Laopidaja

Kütuse omanik

Enda sisestatud vastavusdokumendi kustutamine

x

x

x

Enda sisestatud vastavusdokumendi muutmine

x

x

x

Enda sisestatud vastavusdokumendi kinnitamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vastavusdokumendi parandamine enne jäägi
kasutamist ja broneerimist
Vastavusdokumendi tühistamine (saab teha ainult
enne jäägi kasutamist)
Ühe vastavusdokumendi põhjal uue loomine ja
vana lõpetamine (saab teha ainult enne jäägi
kasutamist)
Vastavusdokumendi märkega lõpetamine ja

x

lõpetamise tagasi võtmine
Jäägi nägemine

x

x

Väljastaja nägemine nimekirjas

x

x

Tellija nägemine nimekirjas
Kütuse koguse lisamine

x
x
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Vastavusdokumentide nimekirja vaatamine
VDSi sisenemisel avaneb kasutajale vastavusdokumentide nimekirja vaade kuupäevalises
järjestuses, kus on võimalik vaadata kehtivaid ja kehtetuid vastavusdokumente, lisada uusi või
täiendada olemasolevaid vastavusdokumente, sh laadida või lohistada XML-faili, teha
otsinguid ja filtreerida andmeid.
Kasutajale näidatakse neid „Kinnitatud“, „Ettevalmistamisel“, „Tühistatud“, „Lõpetatud
märkega“, „Kehtivus lõppenud“ ja „Lõpetatud tühistamisega“ olekus vastavusdokumente, kuhu
on märgitud kas tellijaks, laopidajaks või sertifitseerijaks (väljastajaks) juriidiline isik, mida ta
esindab.
Eraldi plokkidena kuvatakse loendid kehtivatele vastavusdokumentidele ja kehtetutele
vastavusdokumentidele.

Sõltuvalt rollivalikust kuvatakse kasutajale ka erinev andmekoosseis.
Väljastaja rollis kasutajale näidatakse nimekirja vaates vastavusdokumendi tüüpi, riiki, tellija
nime, paberdokumendi numbrit, kehtivuse perioodi, kütuse täpset nimetust ja olekut.
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Laopidaja või kütuse tellija rollis kasutajale näidatakse nimekirja vaates vastavusdokumendi
tüüpi, riiki, väljaandja nime, paberdokumendi numbrit, kehtivuse perioodi, kütuse täpset
nimetust, jääki (millest on maha võetud broneeritud kogus) ja olekut.

Vastavusdokumendi vaatamine
Vastavusdokumendi vaatamist saab algatada vastavusdokumentide nimekirja vaatest.
Kasutaja vajutab vastavusdokumendi juures dokumendi numbri või vastavusdokumendi tüübi
lingile.
Süsteem kuvab

vastavusdokumendi

detailandmed ja vastavusdokumendiga seotud

hoiatused.

„Kinnitatud“ olekus vastavusdokumendi detailandmed on üldandmed, katseprotokoll, failid,
jäägi arvestuse logi ja oleku muutused. Väljastaja rollis kasutajale kuvatakse kinnitatud
vastavusdokumendil üldandmeid, katseprotokolli, faile ja oleku muutuseid. Laopidaja ja tellija
rollis kasutajale kuvatakse ka jäägi arvutuse logi.

„Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi detailandmed on üldandmed, katseprotokoll ja
failid.
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Vastavusdokumentide filtreerimine
Kasutaja on vastavusdokumentide nimekirja vaates. Kasutajal on võimalik filtreerida nii
kehtivaid kui ka kehtetuid vastavusdokumente, vajutades vastava loendi juures oleva filtri
ikooni peale.

Filtri ikooni peale vajutades avaneb vorm, kuhu andmeid sisestades saab teha täpsemaid
vastavusdokumentide otsinguid. Otsingu tegemiseks piisab ka ühe välja täitmisest. Pärast
otsingu parameetrite sisestamist tuleb vajutada nupule „Otsin“. Kasutajale kuvatakse kõik
valitud andmetega vastavusdokumendid.
Otsingu tulemust on võimalik eksportida CSV-faili, vajutades nupule „Tulemus CSV-failina“.
Eksporditud CSV-failis näidatakse laiendatud koosseisu otsingu tulemuseks tulnud ridade
kohta.
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Nutiseadmest vastavusdokumentide vaatamine
Nutiseadmest

on

võimalik

vaadata

vastavusdokumentide

nimekirja,

sh

vaadata

vastavusdokumendi üldandmeid, katseprotokolli, faile, jäägi arvutuse logi ja oleku muutuseid
Samuti on võimalik filtreerida nii kehtivaid kui ka kehtetuid vastavusdokumente, vajutades
vastava loendi juures oleva filtri ikoonile.
Nutiseadmest vastavusdokumendi andmeid muuta ei saa.

Vastavusdokumendi lisamine
Kasutaja on vastavusdokumentide nimekirja vaates ning valib vastavusdokumendi lisamise
valiku „Uus vastavusdokument“.

Kasutaja täidab avanenud aknas vastavusdokumendi tüübi, riigi, kütuse liigi ja vajadusel ka
klassi ning vajutab vastavusdokumendi lisamise nupule „Lisan“. Pärast nupule „Lisan“
vajutamist avaneb vastavusdokumendi detailandmete vaade.
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Kui kasutajal on väljastaja roll, siis on kasutajal võimalik vaid lisada vastavussertifikaati ning
süsteem määrab riigiks automaatselt Eesti. Laopidaja ja tellija rolliga kasutajal on õigus lisada
Eestis väljastatud vastavussertifikaate ning Eesti ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi tootja
väljastatud vastavusdeklaratsioone.

Süsteem kontrollib, kas kõik kohustuslikud andmed on täidetud. Kui kõik kohustuslikud
andmed on täidetud, siis süsteem lisab uue „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi ja
genereerib sellele unikaalse numbri.

Kui kõik kohustuslikud andmed ei ole täidetud, siis süsteem kuvab kasutajale vastava
veateate.
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Vastavusdokumendi lisamine failist üles laadimisega
Vastavusdokumente on võimalik üles laadida ka XML-failina.

Vajutades „Uus vastavusdokument XML-failina“ peale, avatakse aken, kuhu on võimalik
XML-faili lohistada või neid üles laadida.
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Kasutaja laadib üles XML-formaadis faili, mille süsteem salvestab, kontrollides, kas üles
laaditud fail on õiges formaadis. Juhul kui ei ole, kuvab süsteem veateate „Üles laaditud faili
tüübist ei ole võimalik vastavusdokumenti luua, palun laadi üles XML-laiendiga fail".
Kui üles laaditud fail on õiges formaadis, kontrollib süsteem, kas kõik kohustuslikud andmed
on täidetud ja kas need on õiges formaadis. Kui üles laaditud failis ei ole kõik kohustuslikud
väljad täidetud või on vales formaadis, annab süsteem kasutajale veateate vigaste ja täitmata
väljade kohta. Vastavad veateated on „Vastavusdokumendi lisamine ei ole lubatud" (juhul kui
kasutajal ei ole õigus lisada valitud tüüpi vastavusdokumenti) või „Väli xxx on kohustuslik
vastavusdokumendi lisamiseks" (juhul kui vastavusdokumendi tüübist sõltuvad kohustuslik(ud)
väli/väljad ei ole täidetud).
Kui vigu ei leitud, siis süsteem loob uue „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi ja
täidab selle ära failis olevate andmetega. Kasutajale kuvatakse vastavusdokumendi
detailandmete vaade. Juhul kui üles laaditakse teise Euroopa Liidu liikmesriigi tootja
väljastatud vastavusdeklaratsioon, on kohustuslik üles laadida lisaks ka seda tõendav fail (pilt
paberdeklaratsioonist). Faili puudumisel ei saa kasutaja vastavusdokumenti süsteemis
esitada.

Eestis

väljastatud

vastavussertifikaadi

ja

Eesti

tootja

väljastatud

vastavusdeklaratsiooni korral ei ole faili üles laadimine kohustuslik.
Kui kõik kohustuslikud andmeväljad on täidetud, peab kasutaja vajutama nupule „Esitan“. Kui
vigu ja hoiatusi ei leitud, saab dokumendi olekuks „Kinnitatud“.

Vastavusdokumendi muutmine
Kasutaja on kehtivate vastavusdokumentide nimekirja vaates. Kasutajal on võimalik nii
„Kinnitatud“ kui ka „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumenti muuta, vajutades muutmise
ikoonile.

„Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendil muutmise ikoonile vajutades kuvab süsteem
vastavusdokumendi detailandmed muudetavatena. Juhul kui „Ettevalmistamisel“ olek on
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punane, on vormil leitud vigu ja detailandmetes kuvatakse andmeväljal veateade. Juhul kui
„Ettevalmistamisel“ olek on sinine, puuduvad vastavusdokumendil vead.
Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus muuta vastavusdokumendi üldandmeid,
kustutada/lisada/muuta katseprotokolli andmeid ning lisada faile. Andmete muutmisel peab
vajutama salvestamise nupule.
Süsteem salvestab sisestatud andmed, näidates kasutajale puuduste korral ka vastavaid
hoiatusi või vigu. Kui on täidetud katseprotokolli andmeid, siis kontrollitakse, kas sisestatud
väärtused jäävad lubatud vahemikku ning kui ei jää, siis näidatakse kasutajale viga vastava
välja juures.
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Vastavusdokumendi kustutamine
Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumenti kustutada.
Kasutaja on vastavusdokumentide nimekirja vaates ning vajutab „Ettevalmistamisel“ olekus
vastavusdokumendi juures kustutamise ikoonile.

Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib vastavusdokumenti kustutada.

Kui kasutaja kinnitab oma otsust (vajutab nupule „Kustutan“), siis süsteem kustutab
vastavusdokumendi andmed. „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi kustutamisel
eemaldatakse

dokument

süsteemist.

„Ettevalmistamisel“

olekus

kustutatud

vastavusdokumenti ei ole kehtetute vastavusdokumentide nimekirjas.
Kui kasutaja ei kinnita oma otsust (vajutab nupule „Loobun“), siis vastavusdokument jääb
endiselt „Ettevalmistamisel“ olekusse.

Vastavusdokumendi tühistamine
Kasutajal on võimalik „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumenti tühistada.

16

Tühistamiskande eelduseks on, et kasutajaga on seotud vähemalt üks „Kinnitatud“ olekus
vastavusdokument, millele ei ole tehtud jäägi broneeringuid ega jäägiarvutusi.
Tühistamiseks

valib

kasutaja

vastavusdokumendi

ning

vajutab

vastavusdokumendi

tühistamise ikoonile.

Süsteem küsib üle, kas kasutaja soovib vastavusdokumenti tühistada.

Kui kasutaja soovib tegevusega jätkata, vajutades nupule „Tühistan“, märgib süsteem
vastavusdokumendi olekuks „Tühistatud“, määrates tühistamise ajaks tegevuse teostamise
aja (kuupäev, kellaaeg) ning kandes selle vastavusdokumendile (oleku muutused).

Süsteem saadab teavituse vastavusdokumendi tühistamise kohta. Kui vastavusdokumendi
tühistas väljastaja, siis läheb teavitus laopidaja ja tellija e-posti aadressile (kui need on
vastavusdokumendil olemas). Kui vastavusdokumendi tühistas tellija, siis läheb teavitus
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laopidaja ja väljastaja e-posti aadressile (kui need on vastavusdokumendil olemas). Kui
vastavusdokumendi tühistas laopidaja, siis teavitust ei saadeta.
Kui kasutaja ei kinnita oma otsust (vajutab nupule „Loobun“), siis vastavusdokument jääb
jätkuvalt „Kinnitatud“ olekusse.
Tühistatud vastavusdokument liigub kehtetute vastavusdokumentide vaatele. Tühistatud
vastavusdokumendi numbriga uut sama numbriga vastavusdokumenti uuesti sisestada ei saa

(kuvatakse veateade).
Sertifitseerija õigust omavale isikule kütuse broneerimise andmeid ei näidata. Kui
vastavusdokumendil on kütust broneeritud, siis ka tühistamise nuppu ei kuvata. Kui
broneerimist ei ole aga toimunud, siis kuvatakse tühistamise nupp.

Vastavusdokumendi parandamine
Kasutajal on võimalik parandada „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumenti, millele ei ole veel
tehtud jäägi broneeringuid ega jäägiarvutust. Selline võimalus on vajalik näiteks olukorras, kus
kasutaja on juba sisestanud vastavusdokumendi VDSi (ja selle kinnitanud), kuid ekslikult on
lisatud vale fail või soovitakse parandada trükiviga.

Kasutaja on avanud kehtivate vastavusdokumentide nimekirja vaate ja vajutanud
vastavusdokumendi parandamise ikoonile „Muuda“.

Vajutades ikoonidele „Parandan“ ja „Edasi“, avanevad vastavusdokumendi detailandmed,
milles on täidetud kõik andmed, sh ka „Kinnitatud“ versioonis lisatud failid.
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„Kinnitatud“ olekus vastavusdokumendi parandamisel ei saa muuta dokumendi numbrit,
kütuse liiki ega kütuse klassi, muud andmed on muudetavad.
Juhul kui parandada „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumenti, luuakse uus „Ettevalmistamisel“
olekus vastavusdokument. Eelmine „Kinnitatud“ versioon on kehtivate vastavusdokumentide
loendis nii kaua, kui uus („Ettevalmistamisel“ olekus) versioon saab olekuks „Kinnitatud“.
Kui uus versioon saab olekuks „Kinnitatud“, siis eelmine versioon on saanud olekuks
„Tühistatud“. Vajadusel on võimalik kasutajal tühistatud versiooni andmeid vaadata kehtetute
vastavusdokumentide loendist.

Kinnitatud vastavusdokumendi põhjal uue vastavusdokumendi
lisamine
Kasutaja on vastavusdokumentide nimekirja vaates.
Kasutajal on võimalik luua „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumendi põhjal uue dokumendi
numbriga vastavusdokument juhul kui „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumendile ei ole tehtud
jäägi broneeringuid ega jäägiarvutusi.
Selline võimalus on vajalik näiteks olukorras, kus kasutaja on juba sisestanud
vastavusdokumendi VDSi (ja selle kinnitanud), kuid kande aluseks olev paberdokument on
väljastaja poolt tunnistatud kehtetuks ja sama kütuse kohta on tehtud uue numbriga
vastavusdokument. Sellisel juhul on võimalik VDSi sisestatud vastavusdokumendi andmete
põhjal luua uus vastavusdokument.
Kasutaja valib kinnitatud olekus vastavusdokumendil uue vastavusdokumendi loomise
„Tühistan vastavusdokumendi ja lisan uue samade andmetega“ ja vajutab nupule „Edasi“.
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Süsteem loob uue „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi, mis täidetakse eelmise
vastavusdokumendi andmetega, sh tuuakse üle eelmise dokumendi juures olevad failid.
Süsteem kuvab kasutajale uue vastavusdokumendi andmed muudetavatena – vt ptk
„Vastavusdokumendi muutmine“.
Uuele dokumendile genereeritakse süsteemi poolt uus unikaalne dokumendi number. Uuel
(„Ettevalmistamisel“ olekus) dokumendil on kohustuslik muuta dokumendi numbrit. Kui lisada
juba „Kinnitatud“ olekus dokumendi number, siis annab süsteem veateate „Numbriga xxx
vastavusdokument on xxx poolt sisestatud“.
Pärast andmete muutmist ja salvestamist kinnitab kasutaja vastavusdokumendi – vt ptk
„Vastavusdokumendi kinnitamine“. Pärast uue vastavusdokumendi salvestamist vana
vastavusdokumendi olek muudetakse olekusse „Lõpetatud tühistamisega“ ja lõpetamise
kuupäevaks märgitakse tegevuse tegemise kuupäev.
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Vastavusdokumendi kinnitamine
Kasutajal on võimalik „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumenti kinnitada, kui ta on
avanud „Ettevalmistamisel“ olekus vastavusdokumendi muutmiseks ja vajutab nupule „Esitan“.

Nupule „Esitan“ vajutamisel käivitab süsteem järgmised kontrollid ja näitab kasutajale hoiatusi
või vigu:


kas kõik kohustuslikud väljad on täidetud ning kui ei ole, siis näidatakse viga vastava välja
juures;



vastavusdokumendile peab olema lisatud vähemalt ühe katseprotokolli andmed ning kui
ei ole, siis näidatakse kasutajale viga „Vastavusdokumendil puudub katseprotokoll“;



kontrollitakse katseprotokolli andmeid, kas sisestatud väärtus jääb lubatud vahemikku
ning kui ei jää, siis näidatakse kasutajale viga vastava välja juures;



kui vastavussertifikaadile või Eestis väljastatud vastavusdeklaratsioonile on lisatud
dokumendi number ja tegemist ei ole parandusversiooniga, siis kontrollitakse, kas on
olemas

teine

kinnitatud

olekus

vastavussertifikaat

või

Eestis

väljastatud

vastavusdeklaratsioon, millel on sama dokumendi number. Kui selline vastavusdokument
leitakse, siis näidatakse kasutajale viga „Numbriga xxx vastavusdokument on xxx poolt
sisestatud".
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kui Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud vastavusdeklaratsioonile on lisatud
dokumendi number ja tegemist ei ole parandusversiooniga, siis kontrollitakse, kas on
olemas

teine

kinnitatud

olekus

Euroopa

Liidu

liikmesriigi

tootja

väljastatud

vastavusdeklaratsioon, millel on sama paberdeklaratsiooni number ja millele on märgitud
sama ladustaja. Kui selline vastavusdeklaratsioon leitakse, siis näidatakse kasutajale viga
„Numbriga xxx vastavusdeklaratsioon on xxx poolt sisestatud".


kui vastavussertifikaadile või Eestis väljastatud vastavusdeklaratsioonile on lisatud
dokumendi number ja tegemist ei ole parandusversiooniga, siis kontrollitakse, kas on
olemas teine lõpetatud märkega olekus vastavussertifikaat või Eestis väljastatud
vastavusdeklaratsioon, millel on sama dokumendi number. Kui selline vastavusdokument
leitakse, siis näidatakse kasutajale viga „Vastavusdokument nr xxx on juba sisestatud ja
sellele on tehtud lõpetamise märge. Uuesti sama sertifikaadi sisestamine ei ole lubatud.
Kui see sertifikaat on kehtiv, siis on lõpetamise märget võimalik tagasi võtta.".



kui Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud vastavusdeklaratsioonile on lisatud
dokumendi number ja tegemist ei ole parandusversiooniga, siis kontrollitakse, kas on
olemas teine lõpetatud märkega olekus Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud
vastavusdeklaratsioon, millel on sama paberdeklaratsiooni number ja millele on märgitud
sama ladustaja. Kui selline vastavusdeklaratsioon leitakse, siis näidatakse kasutajale viga
„Vastavusdokument nr xxx on juba sisestatud ja sellele on tehtud lõpetamise märge.
Uuesti sama sertifikaadi sisestamine ei ole lubatud. Kui see sertifikaat on kehtiv, siis on
lõpetamise märget võimalik tagasi võtta.".



kui vastavusdokumendile on lisatud mahuti ja aadress, siis kontrollitakse, kas on olemas
teine kinnitatud vastavusdokument, millel on sama aadressi ja numbriga mahuti. Kui
selline vastavusdokument leitakse, siis näidatakse kasutajale hoiatust „Mahutiga nr xx
aadressil xxx on juba olemas kehtiv vastavusdokument". Hoiatuse aktsepteerimisel on
uue vastavusdokumendi kinnitamine lubatud.



väljaspool

Eestit

väljastatud

vastavusdeklaratsiooni

puhul

kontrollitakse,

kas

deklaratsiooni juurde on lisatud vähemalt üks manus ning kui ei ole, siis antakse viga
„Vastavusdeklaratsiooni juurde peab üles laadima pildi paberdeklaratsioonist";


Eestis väljastatud vastavusdeklaratsioonil või vastavussertifikaadil kontrollitakse, kas
sisestatud mõõteraporti väljastamise kuupäev on varasem või võrdne vastavusdokumendi
väljastamise kuupäevaga ning kui ei ole, siis näidatakse kasutajale viga „Mõõteraporti
väljastamise kuupäev ei saa olla pärast vastavusdokumendi väljastamist";



Eestis väljastatud vastavusdeklaratsioonil või vastavussertifikaadil kontrollitakse, kas
sisestatud

katseprotokolli

väljastamise

kuupäev

on

varasem

või

võrdne

vastavusdokumendi väljastamise kuupäevaga ning kui ei ole, siis näidatakse kasutajale
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viga „Katseprotokolli väljastamise kuupäev ei saa olla pärast vastavusdokumendi
väljastamist";


Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud vastavusdeklaratsioonil kontrollitakse, kas
sisestatud ladustamise kuupäev on hilisem kui vastavusdokumendi väljastamise
kuupäevaga ning kui ei ole, siis näidatakse kasutajale viga „Ladustamise kuupäev ei saa
olla enne vastavusdokumendi väljastamist".

Kui vigu ei leitud, siis näitab süsteem kasutajale tekkinud hoiatused (juhul kui neid on).
Kasutaja valib, kas ta soovib hoiatustest hoolimata kinnitamist jätkata ja vajutab nupule
„Esitan“. Süsteem kinnitab vastavusdokumendi.

Kinnitamisel arvutab süsteem välja vastavusdokumendi kehtivuse lõpuaja – see on alates
väljastamise kuupäevale järgnevast päevast kuni esimese tööpäevani 6 kuu pärast.
Kui vastavusdokumendi kinnitas väljastaja või tellija ja vastavusdokumendil on olemas isikute
e-posti aadressid, siis saadab süsteem välja teavitused e-posti teel:


kui kinnitas väljastaja, siis saadetakse teavitus tellijale ja laopidajale (kui laopidaja on
eraldi määratud);



kui kinnitas tellija, siis saadetakse teavitus väljastajale ja laopidajale (kui laopidaja on
eraldi määratud).
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Vastavusdeklaratsioonile koguse lisamine
Kasutajal (laopidaja rolliga) on võimalik „Kinnitatud“ olekus väljaspool Eestit väljastatud
vastavusdeklaratsioonile lisada juurde koguseid ja mahuteid.
Koguse lisamise võimalus on ette nähtud andmete sisestamise lihtsustamiseks olukorras, kus
saabub lattu sama Euroopa Liidu liikmesriigi tootja väljastatud vastavusdeklaratsiooniga kütus.
Koguse lisamiseks avab kasutaja vastavusdeklaratsiooni (kogust saab lisada üldandmete,
katseprotokolli, faili, jäägiarvestuse ja oleku muudatuste vaatelt) ning vajutab kasutaja
vastavusdeklaratsioonil koguse lisamise valikule.

Süsteem avab koguse lisamise akna. Kasutaja sisestab mahuti(d), iga mahuti juurde koguse
(kohustuslik kilogrammides, liitrite lisamine vabatahtlik) ning laadib üles manusena paberil
vastavusdeklaratsiooni.
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Pärast mahuti andmete sisestamist vajutab kasutaja koguse lisamise kinnitamise valikule.
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Süsteem kontrollib, kas kõik andmed on sisestatud. Kui ei ole, siis kuvab süsteem vastava
teate. Näiteks faili üles laadimata jätmisel kuvatakse vastav teade.

Kui kõik andmed on sisestatud, siis süsteem:


määrab tegevuse tegemiseks tegevuse teostamise aja,



muudab ära vastavusdokumendi jäägi ja



loob jäägiarvutuse logi kirje jäägi suurendamise kohta.
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Vastavusdokumendi olemasolev jääk on suurenenud ja vastavusdokumendi juures on olemas
kirje koguse suurendamise kohta (vt lisainfo jäägi broneerimise kohta alapeatükist „Jäägi
broneerimine ja arvutamine“).
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Vastavusdokumendi lõpetamine
Vastavusdokumenti saab lõpetada vaid kasutaja, kellel on laopidaja roll. Kasutajal on võimalik
„Kinnitatud“ olekus vastavusdokumenti lõpetada juhul, kui sellele ei ole tehtud jäägi
broneeringuid (jääki ei ole kasutatud) või jäägi arvutuse logis on kuvatud ainult „jäägi
broneeringu kinnitamise“ kanded.
Vastavusdokumendi lõpetamine on vajalik olukorras, kus kütusele, mille kohta on olemas
vastavushindamisotsus, tehakse uus vastavushindamine. Sellisel juhul tuleb vastavalt
vedelkütuse seaduse § 9 lõikele 6 teha vastav märge VDSi.
Kasutaja avab „Kinnitatud“ olekus vastavusdokumendi ja vajutab nupule „Lõpetan“.

Süsteem küsib kasutajalt üle, kas kasutaja soovib vastavusdokumenti lõpetada.

28

Kui kasutaja vajutab nupule „Lõpetan“, kinnitades, et ta soovib vastavusdokumendi lõpetada,
muudab süsteem vastavusdokumendi olekuks „Lõpetatud märkega“ ning määrab lõpetamise
kuupäevaks ja kellaajaks tegevuse teostamise kuupäeva ja kellaaja.

Lõpetamise kuupäeva ja kellaaja nägemiseks on vaja minna menüüs valikule „Oleku
muutused“.

„Lõpetatud

märkega“

olekuga

vastavusdokumendi

leiab

loendist

„Kehtetud

vastavusdokumendid“.
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Kui SADHESes T-saateleht vabastatakse (T-saateleht saab SNR numbri), siis toimub VDSis
jäägi broneerimine ning ka VDSis broneeringu kinnitamine. Seejärel kuvatakse kasutajale ka
vastav nupp. Kui VDSist kontrollimisel selgub, et vastavusdokumendil on ainult jäägi
broneeringud, kuid puuduvad jäägi broneeringu kinnitused, siis kasutajale „Lõpetan“ nuppu ei
kuvata. Sel juhul saab Maksu- ja Tolliameti ametnik teha lõpetamise märke. Selleks tuleb saata
taotlus (e-posti aadressile tolliinfo@emta.ee) ja selle alusel tehakse VDSi vastav lõpetamise
märge. Tehtud kanne on VDSis näha laopidajale „oleku muutused“ vaatelt.
Lõpetamise märget on võimalik ka tagasi võtta nii laopidajal kui ka Maksu- ja Tolliameti
ametnikul. Maksu- ja Tolliameti ametnik saab lõpetamist tagasi võtta taotluse alusel.
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Vastavusdokumendi lõpetamise tagasi võtmine
Kasutajal on võimalik „Lõpetatud märkega“ olekus vastavusdokumendil lõpetamist tagasi võtta
– seda eeldusel, et tegemist vastavusdokumendiga, mille kehtivuse lõpuaeg on tulevikus.

Kasutaja (kasutajal on laopidaja roll) avab vaatamiseks vastavusdokumendi, mille olek on
„Lõpetatud märkega“ ja mille kehtivuse lõpuaeg on tulevikus, ning vajutab nupule „Võtan
lõpetamise tagasi“.

Süsteem küsib kasutajalt üle, kas kasutaja soovib märkega lõpetamist tagasi võtta.
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Vajutades nupule „Võtan tagasi“, kinnitab kasutaja, et ta soovib tegevusega jätkata ning
süsteem muudab vastavusdokumendi olekut ja eemaldab vastavusdokumendilt lõpetamise
kuupäeva. Juhul kui vastavusdokumendi kehtivuse kuupäev on möödunud, saab
vastavusdokumendi olekuks „Kehtivus lõppenud“. Juhul kui vastavusdokumendi kehtivuse
kuupäev ei ole möödunud, saab vastavusdokumendi olekuks „Kinnitatud“.
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Liidestused teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidega
VDSiga on liidestatud süsteemid Complex (tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline
süsteem) ja SADHES (siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem).
Tabelites 2 ja 3 on välja toodud kütuste tarbimisse lubamisel kohustuslik aktsiisikauba
saatedokumendil (profiilid T2, 5 ja 6) ning tollideklaratsioonil (protseduur 40XX) kajastatavad
vastavusdokumendiga seotud detailandmed (väljastaja andmed, vastavusdokumendi number,
vastavusdokumendi liik ja väljastamise kuupäev). Nõutavate andmete lisamist kontrollitakse
SADHESes ja Complexis.
Tabel 2: SADHESest VDSi saadetavad kaubakoodid ja aktsiisikauba liigid
Kaubakood Aktsiisikauba liik
27101241

K01

Bensiin OA < 95

27101245

K02

Bensiin 95 ≤ OA < 98

27101249

K03

Bensiin OA ≥ 98

27101929

K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus

27101943

K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus

27101947

K11

Kerge kütteõli
Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg

27101962

K12, K23 81)

27101964

K12, K23 Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66)

27102011

K07, K08 Diislikütus, eriotstarbeline diislikütus

27102017

K11

Kerge kütteõli
Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg

27102031

K12, K23 81)
Raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg 8), raske kütteõli (ATKEAS § 66 lg

27102035

K12, K23 81)

Alates 16. augustist 2019 lisandusid SADHESes uued aktsiisikauba liigid, millele on
kohustuslik lisada vastavusdokumendi andmed (keskkonnaministri määrus nr 73):
27101943

K34

Parafiinne diislikütus

27101943

K35

Eriotstarbeline parafiinne diislikütus

27102011

K36

Diislikütus B30

27102011

K37

Eriotstarbeline diislikütus B30

33

Tabel 3: Complexist VDSi saadetavad kauba- ja lisakoodid
Kaubakood VDSi aktsiisikauba liik
27101241

PETROL91 – bensiin 91

27101245

PETROL95 – bensiin 95

27101249

PETROL98 – bensiin 98

ETT lisakood

DIESEL – diislikütus, SPECDIESEL – eriotstarbeline
27101929

diislikütus

Q001, Q002

DIESEL – diislikütus, SPECDIESEL – eriotstarbeline
27101943

diislikütus

Q001, Q002

27101947

LFUELOIL – kerge kütteõli

Q005

HFUELOIL – raske kütteõli, HFUELOIL81 – raske
27101962

kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)

Q006, Q007

HFUELOIL – raske kütteõli, HFUELOIL81 – raske
27101964

kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)

Q006, Q007

DIESEL – diislikütus, SPECDIESEL – eriotstarbeline
27102011

diislikütus

Q001, Q002

27102017

LFUELOIL – kerge kütteõli

Q005

HFUELOIL – raske kütteõli, HFUELOIL81 – raske
27102031

kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)

Q006, Q007

HFUELOIL – raske kütteõli, HFUELOIL81 – raske
27102035

kütteõli (ATKEAS § 66 lg 81)

Q006, Q007

Alates 16. augustist 2019 lisandusid Complexi uued ETT lisakoodid, millele on kohustuslik
lisada vastavusdokumendi andmed (keskkonnaministri määrus nr 73):
27101943

Parafiinne diislikütus

Q015

27101943

Eriotstarbeline parafiinne diislikütus

Q016

27102011

Diislikütus B30

Q017

27102011

Eriotstarbeline diislikütus B30

Q018

Süsteemid kontrollivad, et ühegi dokumendil märgitud kaubale ei ole lisatud rohkem kui üks

vastavusdokument. Kui dokumendil on kauba kohta lisatud rohkem kui üks viide
vastavusdokumendile, siis annab süsteem vea „Kütuse vastavusdokumenti ei tohi märkida
mitmekordselt” (SADHES) või „Ühe kauba juures võib viidata ainult ühele vastavusdokumendile”
(Complex).
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Kui kaubale ei ole lisatud vastavusdokumenti, siis annab süsteem vea „Kauba juures ei ole
märgitud kütuse vastavusdokumenti” (SADHES) või „Kütusele peab olema lisatud
vastavusdokument” (Complex).
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Jäägi broneerimine ja arvutamine
Kui Complexis või SADHESes esitatakse saatedokument kütuse liigi kohta, mille tarbimisse
lubamisel kontrollitakse vastavusdokumendi andmete kohustuslikkust, siis juhul kui kasutaja
vajutab Complexis või SADHESes nupule „Kontrolli“, saadetakse vastav info VDSi ning VDS
teeb korrektsete andmete korral jäägiarvutuse broneeringu ja saadab vastuse vastavalt kas
Complexi või SADHESesse.
VDS leiab kontrollitava vastavusdokumendi järgmiselt:
 Euroopa

Liidu

liikmesriigi

tootja

väljastatud

vastavusdeklaratsioon

leitakse

vastavusdokumendi liigi, riigi ja numbri, väljastaja registrikoodi ning ladustaja järgi;
 Eestis väljastatud vastavusdeklaratsioon ja sertifikaat leitakse vastavusdokumendi liigi, riigi

ja numbri ning väljastaja registrikoodi järgi.
Kui vastavusdokumenti ei leitud, annab süsteem veateate „Ei leitud vastavusdokumenti
numbriga xxx“. Kui leitakse mitu ühesugust vastavusdokumenti, siis annab süsteem veateate
„Leiti mitu vastavusdokumenti nr xxx, jäägiarvutust ei ole võimalik teha“.

Kui kasutaja soovib saatedokumenti esitada, broneeritakse vastavusdokumendi juures
saatedokumendile märgitud jääk. Kui saatedokument läbib edukalt riskikontrolli ja kaup
vabastatakse, siis kinnitatakse VDSis vastavusdokumendil jäägi broneering ning broneeringu
kinnitus. Broneeritud kogus arvutatakse maha kogu jäägist. Jäägi kontrolli, broneerimist ja
broneeringu kinnitamist tehakse koguse pealt, mille ühikuks on kilogrammid. Kasutajal on
võimalik vaadata logi kõikide jäägi muutumiste kohta.
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Iga teatud aja tagant saadavad Complex ja SADHES VDSile sõnumi vahepeal süsteemides
toimunud saatedokumentide muutuste kohta. VDSile saadetakse muutused ainult nende
saatedokumentide kohta, millel on olemas viide vastavusdokumendile ja mis on väljastatud
01.08.2018 või hiljem.
Kui VDSist ei leita vastavusdokumenti või vastavusdokument on tühistatud, lõpetatud
märkega, lõpetatud tühistamisega või kehtivus lõppenud olekus, siis kuvatakse kasutajale
Complexis

või

SADHESes

vastavasisuline

veateade.

Kui

VDSi

poolel

leitud

vastavusdokumendil ei ole sama kütuse liik, mis on märgitud Complexis või SADHESes
saatedokumendile, kuvatakse kasutajale veateade ning saatelehte esitada ei ole võimalik.
Kui vastavusdokumendil on märgitud teine kuupäev või ei ole piisavalt vaba jääki, siis
kuvatakse Complexis või SADHESes kasutajale vastavad hoiatused.
Juhul kui süsteemides Complex ja SADHES on IT tõrked (nt ei ole võimalik saatedokumenti
esitada), siis on võimalik Maksu- ja Tolliameti ametnikul asendustoimingu numbri olemasolul
vastavusdokumendil VDSis broneerida kütuse jääki.
Juhul kui süsteemi SADHES on sisestatud vale vastavusdokumendi number ja see on
edastatud VDSi, siis SADHES saatedokumenti kasutajal enam muuta ei ole võimalik. VDSi
jäägiarvestuses saab parandusi teha vaid Maksu- ja Tolliameti ametnik ning selleks tuleb
kasutajal saata MTA-le taotlus (e-posti aadressile tolliinfo@emta.ee), mille alusel tehakse
VDSi vastav jäägiarvestuse ümberarvestuse kanne. Tehtud kanne on VDSis näha „jäägi
arvestuse logi“ vaatelt.
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IT-süsteemide tõrked
IT-süsteemide tõrgetena on vaadeldavad järgmised olukorrad:


kliendirakendus ei tööta;



tollirakendus ei tööta (tolliametniku töölaud e-MTAs);



Maksu- ja Tolliameti planeeritud hooldustöödega seotud katkestused andmetöötlussüsteemides.

IT-süsteemide tõrgetena ei ole vaadeldavad:


kasutajaõiguste puudumine süsteemides;



kliendi arvutirikked;



tarkvara puudumine.

Süsteemide Complex ja SADHES mittefunktsioneerimise korral rakendub asendustoiming.
SADHESe asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on Maksu- ja Tolliametit
teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu
takistustest ja probleemide kavandatud lahendamise ajast. Asendustoiminguna koostatud
saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja. SADHESe töö või juurdepääsu taastumisel
SADHESele peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHESe kaudu
tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui
kasutati asendustoiminguid.
Kui tollideklaratsiooni on võimalik andmetöötlussüsteemis Complex salvestada, kuid Maksuja Tolliameti infosüsteemide tõrke tõttu ei ole võimalik esitada, siis on lubatud
paberdeklaratsioon asendada Complexi väljatrükiga. Kui tollideklaratsiooni andmetöötlussüsteemi mittetöötamise tõttu kasutatakse asendustoimingut, siis võib tollideklaratsioonina
esitada Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva täidetava vormi väljatrüki.
Vastavusdokumendi üleslaadimise olukorras, kus VDS ei tööta, ei ole Maksu- ja Tolliamet
muutnud SADHESes ega ka Complexis kohustuslikuks ning seega ei ole VDSi
mittefunktsioneerimise korral kütuse tarbimisse lubamine takistatud.
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