SAAD SAATEDOKUMENDI JA EELTEATE LAHTRITE TÄITMISE JUHIS
SAAD saatedokumendi ja eelteate täitmisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest:
1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus;
2. Euroopa Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3649/92;
3. Rahandusministri 15.03.2010 määrus nr 17 "Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise
täpsustatud kord".
NB! SAAD saatedokumendi, eelteate, vastuvõtuteate, erinevuste selgituste ning aktsiisimaksu tagastamise taotluse esitamine ning
lisadokumentide registreerimine on kirjeldatud SADHES kliendi kasutusjuhendis.

Andmete kategooria
Üldosa

Lahtri nimetus

Lahtri
number

Lahtri täitmise juhis

1A

Liik

Klassifikaatorist valitakse saatelehe liik: SAAD.

1B

Profiil

1C

SNR

Klassifikaatorist valitakse dokumendi profiil:
SAAD1: Kauba lähetamine
SAAD2: Kauba vastuvõtmine (eelteate sisestamine).
Süsteemi poolt omistatud dokumendi number.

1G

Hilisem sisestamine

1J

Kaugmüük

72

Esitatud üle X-tee

6D

Kauba saaja
aktsiisivabastuse loa
number

8A

Kogus L-tes

Märgitakse, kas dokument esitatakse tavakorras või asendustoiminguna
tagantjärele. Klassifikaatorist valitakse:
„Ei“, kui esitatakse tavakorras;
„Jah“, kui esitatakse tagantjärele.
Täitmiseks kohustuslik lahter kaugmüügi korral. Klassifikaatorist valitakse:
„Ei“, kui ei ole tegemist kaugmüügiga;
„Jah“, kui on tegemist kaugmüügiga.
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse:
„Ei“, kui dokument esitatakse tavakorras;
„Jah“, kui dokument esitatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiiskaup võetakse vastu aktsiisivabastuse loa
alusel. Märgitakse aktsiisivabastuse loa number.
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Saatelehel olevate kaupade koondandmed
liitrites.

Saaja/Saatja

8B

Kogus KG-des

8C

Kogus TK-des

8D

Kogus TTK-des

9A

Viitenumber

9E

Lähetamise kuupäev

Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Saatelehel olevate kaupade koondandmed
kilogrammides.
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Saatelehel olevate kaupade koondandmed
tükkides.
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Saatelehel olevate kaupade koondandmed
1000 tüki kohta.
Märgitakse viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist ettevõtja
raamatupidamises või laoarvestuse eristada.
Märgitakse kauba lähetamise kuupäev.

9F

Lähetamise kellaaeg

Märgitakse aktsiisikauba lähetamise kellaaeg.

10A

Lähtekoha aktsiisikeskus

Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse lähtekoha aktsiisikeskuse nimi.

11A

Lisadokumendi liik

11B

Viide

Lahtrid 11A–11E on täitmiseks kohustuslikud, kui
aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, osaliselt denatureeritud
alkoholi, täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul
sertifikaat või nõuetele vastavuse analüüsiakt. Lisadokumendi liigi märkimiseks
valitakse klassifikaatorist „analüüsiakt“, „vastavussertifikaat“ või „muu“.
Märgitakse lisadokumendi number.

11C

Väljaandja

Märgitakse lisadokumendi väljaandja.

11D

Kuupäev

Märgitakse lisadokumendi koostamise kuupäev.

11E

Fail

11F

Muu info

2A

Aktsiisilaopidaja number

2I

Kaubasaatja KMKR

2J

Ettevõtte registrikood

2B

Nimi

2C

Tänav

2D

Maja number

Laetakse vajadusel lisadokument. Analüüsiakt laetakse süsteemi lisadokumentide
mooduli kaudu (LIDO).
Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud lisateave.
Kauba liikmesriiki toimetanud isiku andmed (aktsiisilaopidaja nr, registrikood ja
KMKR märgitakse nende olemasolul).

2E

Postiindeks

2F

Linn

2G

Riik

3A

Aktsiisilao number

3B

Nimi

3C

Tänav

3D

Maja number

3E

Postiindeks

3F

Linn

5A

Aktsiisilaopidaja number
või kaubasaaja
registrikood

5I

Kaubasaaja KMKR

5B

Nimi

5C

Tänav

5D

Maja number

5E

Postiindeks

5F

Linn

27A

Tänav

27B

Maja number

27C

Postiindeks

Kui kauba lähetajaks on Eesti aktsiisilaopidaja, siis märgitakse selle aktsiisilao
number ja aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse.

Kaupa saava ettevõtte nimi, aadress ning aktsiisilaopidaja number, registrikood ja
KMKR nr (nende numbrite olemasolul).

Lahtritesse 27A-27E märgitakse üleandmiskoha aadress, kui see ei ole sama, mis
aktsiisikauba saaja aadress.

Kauba omanik

Transport

27D

Linn

27E

Riik

7A

Aktsiisilao number

7B

Nimi

7C

Tänav

7D

Maja number

7E

Postiindeks

7F

Linn

73A

Omaniku reg. kood

73B

Saaja on omanik

15

Vedaja liik

15

Vedaja registrikood

15B

Nimi

15C

Tänav

15D

Maja number

15E

Postiindeks

15F

Linn

15G

Riik

15I

Veo kestuse aeg

Märgitakse veo kestuse aeg tundides või päevades.

15J

Veo kestuse ühik

Klassifikaatorist valitakse sobiv veo kestuse ühik (päev/tund).

15K

Juhi nimi

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup lähetatakse Eesti aktsiisilattu.
Märgitakse selle aktsiisilao number ja aadress, kuhu kaup lähetatakse.

Märgitakse kauba omaniku registrikood. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui
lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud kütuseid.
Märgitakse, kas aktsiisikauba saaja on selle omanik. Täitmiseks kohustuslik
lahter, kui lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud kütuseid
Märgitakse veo teostaja. Klassifikaatorist valitakse, kas vedu teostab kaubasaatja,
kaubasaaja või muu isik.
Märgitakse vedaja andmed.

Täidetakse Eesti juhtide puhul. Täitmiseks kohustuslik, kui veovahend on sõiduk,
haagis või veduk ning lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud
kütuseid.

Kaubad

15L

Juhi isikukood

15M

Juhi sünniaeg

15N

Juhi isikukoodi
väljaandnud riik

16A

Veovahendi liik

16B

Lisainfo

16D

Veovahendi
registreerimisnumber

16E

Veovahendi riiklik
kuuluvus

16K

Veovahendi ADR
tunnistuse nr

17A

Kauba järjekorranumber

17AB

Kauba viitenumber

17B

Aktsiisikaup

17C

Aktsiisikauba liik

Täidetakse Eesti juhtide puhul. Täitmiseks kohustuslik, kui veovahend on sõiduk,
haagis või veduk ning lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud
kütuseid.
Täidetakse kui juhil puudub Eesti isikukood. Täitmiseks kohustuslik, kui
veovahend on sõiduk, haagis või veduk ning lähetatakse vedelkütuse seaduse
§ 2 lg 3 sätestatud kütuseid.
Täitmiseks kohustuslik, kui veovahend on sõiduk, haagis või veduk ning
lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud kütuseid.
Märgitakse veovahendi liik. Klassifikaatorist valitakse konteiner, sõiduk, haagis,
veduk, torujuhtmed või muu.
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui veovahendiks on märgitud „muu“. Märgitakse
veovahendit identifitseerida võimaldavad andmed. Andmete puudumise korral
märgitakse „Andmed puuduvad“.
Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab olema registreeritud.
Märgitakse veovahendi registreerimisnumber.
Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab olema registreeritud.
Klassifikaatorist valitakse selle riigi nimi, kus veovahend on registreeritud või muul
viisil arvel.
Täitmiseks kohustuslik, kui veovahend on sõiduk, haagis või veduk ning lähetatakse
vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 sätestatud kütuseid.
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Igale kaubale või kaubagrupile omistatakse
järjekorranumber.
Märgitakse vajadusel aktsiisikauba number, mille omistab kaubale ettevõtja (üle xtee dokumendi esitamisel).
Märgitakse aktsiisikauba liik. Klassifikaatorist valitakse alkohol, tubakas või kütus
sõltuvalt, mis kaupa lähetatakse.
Märgitakse alkoholi, tubaka või kütuse liik. Alkoholi puhul valitakse
klassifikaatorist vein kuni 6%, vein üle 6%, õlu, õlu (soodus), kääritatud jook kuni
6%, kääritatud jook üle 6%, vahetoode, muu alkohol, piiritus, denatureeritud
alkohol või esteraldehüüdfraktsioon.
Tubakatoodete puhul valitakse klassifikaatorist sigaret, sigarillo, sigar,
suitsetamistubakas, e-vedelik nikotiiniga, e-vedelik nikotiinita, tubaka
tahke aseaine või muu alternatiivne tubakatoode.
Kütuse puhul valitakse klassifikaatorist bensiin, bensiini komponendid, petrooleum,
petrooleumi komponendid, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, diislikütuse
komponendid, lennukibensiin, kerge kütteõli, raske kütteõli, raske kütteõli
komponendid, põlevkivikütteõli, vedelgaas, vedelgaasi komponendid, biokütus KN
3824 90 99, muu biokütus, biokütuse ja bensiini segu, diislikütuse ja biokütuse

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse denatureeritud alkoholi.
Klassifikaatorist valitakse osaliselt või täielikult denatureeritud alkoholi puhul
vastavalt kas „denatureeritud osaliselt“ või „denatureeritud täielikult“.
Märgitakse toote nimetus ja müügipakendi maht.
Näiteks viin „Viru Valge“, 0,5 liitrit või sigaretid „More“, 20 tk pakis jmt.
Märgitakse kauba kombineeritud nomenklatuuri kood. Kood valitakse
klassifikaatorist.
Märgitakse kauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites, täpsusega kaks kohta
pärast koma, mõõdetuna 20 °C juures. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes
tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides.
Suitsetamistubaka, tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus
märgitakse kilogrammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse liitrites. Kütuse
kogus märgitakse liitrites või kilogrammides temperatuuril 15 °C vastavalt sellele,

17C_1

Denatureeritud alkoholi
tüüp

17D

Kauba kirjeldus

17E

KN kood

17F

Kogus

17G

Koguse ühik

Aktsiisikauba koguse ühikuks valitakse klassifikaatorist liiter, kilogramm, tükk või
1000 tükki sõltuvalt aktsiisimäära ühikust.

17H

Brutomass

Aktsiisikauba brutokaal.

17I

Netomass

Aktsiisikauba netokaal (ilma pakendita).

17J

Alkoholi etanoolisisaldus

Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi puhul. Märgitakse alkoholi etanoolisisaldus.

17K

Tootja partii tähisus

Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi ja tubakatoodete tootjapoolse partii tähistuse
olemasolul. Märgitakse alkoholi ja tubakatoodete tootjapoolne partii tähistus.

28

Lähetamise põhjendus

29

Kaubaarvel märgitud hind
või kaubanduslik väärtus

Märgitakse kauba lähetamise põhjendus (valitakse klassifikaatorist, kas liikumise
on seotud müügiga või ei ole kaup mõeldud müügiks)
Kaubaarvel märgitud hind , kaasa arvatud aktsiis. Kui liikumine ei ole seotud
müügiga, tuleb märkida kaubanduslik väärtus.

30

Valuuta tähis

Hinna/väärtuse valuuta.

17L

Diislikütuse liik

Täitmiseks kohustuslik lahter diislikütuse puhul. Klassifikaatorist valitakse:
„suvine“, kui diislikütus on suvine;
„talvine“, kui diislikütus on talvine.

17M

Bensiini oktaaniarv

Täitmiseks kohustuslik lahter bensiini puhul. Märgitakse bensiini oktaaniarv
uurimismeetodil RON (research octane number).

17N

Kütuse erimärgistatus

Täitmiseks kohustuslik lahter kerge kütteõli ja diislikütuse puhul. Klassifikaatorist
valitakse:
„jah“, kui kütus on erimärgistatud;
„ei“, kui kütus on erimärgistamata.

17O

Kauba lisainfo

Vajadusel märgitakse kauba kohta täiendav informatsioon.

17P

Plato kraad

Õlle kanguse märkimiseks tuleb kasutada Plato kraade (kui see on nõutud
sihtliikmesriigis).

17Z

MAIS toimingu number

Märgitakse MAIS süsteemi antud maksumärkide lähetamise toimingu number,
kui lähetatakse maksumärgistatud kaupa.

17S

Kauba kogus naturaalsetes
liitrites

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse vedelkütuse seaduse § 2 lg 3
sätestatud kütuseid

17_2A

Müügipakendi liik

Märgitakse müügipakendi liik, selle puudumisel muu pakendi liik. Pakendamata
kauba puhul tehakse märge pakendamata kauba kohta.

17_2B

Müügipakendite arv

Märgitakse müügipakendite arv vastavalt liigile. Müügipakendi puudumisel
märgitakse muu pakendi arv.

17_4B

Sigarettide maksimaalne
jaehind

Täitmiseks kohustuslik lahter müügipakendisse pakendatud ja maksumärgistatud
sigarettide puhul. Märgitakse sigarettide maksimaalne jaehind.

17_4C

Maksumärgi liigitunnus

Täitmiseks kohustuslik lahter maksumärgistatud sigarettidest erinevate
tubakatoodete puhul. Märgitakse maksumärgi liik valides klassifikaatorist:
„A“, kui lähetatakse suitsetamistubakat;
„B“, kui lähetatakse sigarettides kasutatavat suitsetamistubakat,
„G“, kui lähetatakse sigareid;
„D“, kui lähetatakse sigarillosid;
„C“, kui lähetatakse nikotiiniga tubakavedelikku;
„H“, kui lähetatakse nikotiinita tubakavedelikku;
„E“, kui lähetatakse tubaka tahket aseainet;
„K“, kui lähetatakse muud alternatiivset tubakatoodet.

17_4D

Kogus pakendis

17_4E

Maksumärkide kogus

Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. Märgitakse tubakatoodete kogus
müügipakendis.
Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. Märgitakse maksumärkide arv.

17_5A

Maksumärkide vahemiku
algus

Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse alkoholile kinnitatud
maksumärkide numbrite vahemiku alguse number.

17_5B

Maksumärkide vahemiku
lõpp

Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse alkoholile kinnitatud
maksumärkide numbrite vahemiku viimane number

Esitamine

Märgitakse alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide arv

17_5C

Maksumärkide kogus

17_8A

Lisadokumendi liik

17_8B

Viide

Märgitakse lisadokumendi number.

17_8C

Väljaandja

Märgitakse lisadokumendi väljaandja.

17_8D

Kuupäev

Märgitakse lisadokumendi väljastamise kuupäev.

17_8E

Fail

Laetakse lisadokument. Analüüsiaktid laetakse LIDO-sse.

17_8F

Muu info

Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud lisateave.

17_8G

Väljaandja reg. kood

Märgitakse lisadokumendi väljaandja registrikood.

17_8H

Väljaandja riik

Märgitakse lisadokumendi väljaandja riik.

1D

Saatelehe esitamise aeg

Dokumendi esitamise aeg, täidetakse automaatselt süsteemi poolt.

19A

Esitaja nimi

19B

Esitaja isikukood

19C

Esindatav ettevõte

19D

Esindatava ettevõtte
registrikood

31

3. eksemplari tagastamise
tunnus

33

Saatja telefoninumber

Kaubasaatja telefoninumber.

34

Allkirjastaja nimi

Märgitakse selle isiku nimi, kes SAAD saatedokumendi väljatrükki allkirjastab.

35

Sihtriigi pädev
ametiasutus

Lahtrid 17_8A–17_8E on täitmiseks kohustuslikud, kui
aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, osaliselt denatureeritud
alkoholi, täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul
vastavust tõendav sertifikaat või nõuetele vastavuse analüüsiakt. Lisadokumendi
liigi märkimiseks valitakse klassifikaatorist „alkoholi analüüsiakt“, „kütuse
vastavussertifikaat“, “kütuse vastavusdeklaratsioon”, „muu“.

Lahtrid 19A–19D täidetakse automaatselt süsteemi poolt dokumendi esitaja
andmetega.

Märgitakse Jah/Ei vastavalt sellele, kas soovitakse tagastada kolmandat eksemplari.

Sihtliikmesriigi asutuse nimi ja aadress, kellele on saadetisest eelnevalt teatatud.

81

Deklaratsiooni number

82

Deklaratsiooni kuupäev

Sihtliikmesriigi pädeva asutuse poolt enne kauba saatmist väljaantav
deklaratsioon/luba.

