Alkoholi väiketootja aktsiisilao tegevusloa saamise tingimused ning
tegevusele ja tegevuskohale kehtestatud nõuded (mai 2019)
Käesolev infomaterjal selgitab nõudeid alkoholi väiketootja aktsiisilaole.
Dokumendi esimeses veerus on välja toodud väiketootja aktsiisilaole kehtestatud nõuded ning
kohustused ja teises veerus selgitavad märkused jm täiendav informatsioon. Hall tekst tähistab viiteid
õigusaktidele või seoseid dokumendi vastavate punktidega.
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Lühendid
AAV – ajutine aktsiisivabastus
AL – aktsiisiladu
ALP – aktsiisilaopidaja
ATKEAS – alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seadus
AV – aktsiisivabastus
EMCS – AAVs olevate aktsiisikaupade liikmesriikide vahelise liikumise ja kontrollisüsteem
HMS – haldusmenetluse seadus
KarS – karistusseadustik
KMK register – käibemaksukohustuslaste register
MKS – maksukorralduse seadus
MTA – Maksu- ja Tolliamet
MõõteS – mõõteseadus
RPS – raamatupidamise seadus
SADHES – siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem

Erand:
1)

Nõue ei laiene ATKEAS § 35 sätestatud väiketootja aktsiisilaopidamise eritingimustele.
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Nõuded

Märkused

1. Väiketootja aktsiisilaopidaja tegevusluba antakse, kui
1) isik on kantud (ATKEAS § 40 lg 1 p 1)1):
- äriregistrisse;
- Eesti KMK registrisse.
2) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega
likvideerimismenetlust (ATKEAS § 40 lg 1 p 2)
3) isiku AL tegevusluba ei ole viimase aasta
jooksul taotluse esitamise päevast arvates
kehtetuks tunnistanud, va juhul, kui see on
kehtetuks tunnistatud isiku enda taotlusel
(ATKEAS § 40 lg 1 p 3)
4) isik ei ole pannud toime teatud süü- või KarS:
§-s 335, 336, 374-376², 389¹-391 ja 393
väärtegusid. (ATKEAS § 40 lg 12)
sätestatud süüteod
MKS: §-s 153¹-155² sätestatud väärteod
5) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud Maksuvõlglaste otsing
maksuvõlga (ATKEAS § 40 lg 1 p 4)
6) tegevuskoht vastab ATKEAS §-s 34 sätestatud Tegevuskohaks võib olla piiritletud territoorium, hoone,
nõuetele (ATKEAS § 40 lg 1 p 5):
ruum/ruumid hoones või ruumis püsipiirdega eraldatud
ala.
a) territoorium1)
 tegevuskoha territooriumi kasutamise Vt p 2. 10)
ainuõigus on ALP-l;
 AL on ümbritsetud püsiva piirdega (s.t AL piire jm ladustamistingimused peavad tagama
piire ei tohi olla teisaldatav ega järelevalve teostamise võimalikkuse.
võimaldada
kaupa
aktsiisilao
territooriumilt ilma märki jätmata välja
vedada);
b) tegevuskohana kasutatavad ruumid on Tegevuskohana ei aktsepteerita eluruume ega muid
eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel mitteärilisel
otstarbel
kasutatavaid
ruume,
kui
eesmärgil kasutatavatest ruumidest.
tegevuskoht ei ole nendest ruumidest eraldatud ega
eraldi tõkendatav.
Tegevuskohas võivad asuda taotleja muul ärilisel
otstarbel kasutatavad ruumid, kuid need ei tohi oluliselt
takistada maksuhalduri eesmärkide täitmist ega
suurendada maksuriske.
c) AL sisse- ja väljapääsudele ning mahutitele, Tõkendi paigaldamise tingimused peavad olema
mis
asuvad
aktsiisilaos,
on
võimalik sellised, et ligipääs kaubale tõkendit rikkumata oleks
paigaldada tõkendit1).
võimatu.
7)
raamatupidamise
sise-eeskiri
vastab Vt p 2.3.
raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele
(ATKEAS § 40 lg 1 p 6)1)
8) laoarvestuse ja raamatupidamise korraldus Kannetes kajastub: alkoholi KN-kood kaheksa numbri
võimaldab teostada järelevalvet aktsiisikauba üle täpsusega, liitrid ning etanoolisisaldus.
(ATKEAS § 40 lg 1 p 7)
Vt p 3.
9) ATKEASe § 39 lõigetes 1 ja 5 loetletud Vt p 2.
dokumendid ja andmed on esitatud (ATKEAS
§ 40 lg 1 p 8)
10) tagatis on esitatud ja MTA poolt MTA võib nõuda väiketootjalt tagatist, kui on alust
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aktsepteeritud (ATKEAS § 40 lg 1 p 9)1)

arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.

Tagatisena
on
aktsepteeritav
käendus, Tagatise arvutamiseks vajalikud andmed esitatakse
sularahasissemakse, registripant või hüpoteek. äriplaanis. Vt p 2.2. 3)
(MKS § 122). Tagatist ei nõuta, kui nõue on alla
64 euro. (MKS § 120 lg 2)
NB! Maksuhalduril on õigus nõuda
dokumente. (ATKEAS § 39 lg 5)

tegevusloa

andmiseks

täiendavaid ja asjassepuutuvaid

2. Loa taotlemiseks vajalikud dokumendid
1) kirjalik taotlus (ATKEAS § 39 lg 1 p 1)
2) äriplaan (ATKEAS § 39 lg 1 p 2)
3) raamatupidamise sise-eeskiri (ATKEAS § 39
lg 1 p 7)1)
4) laoarvestuse näidised (ATKEAS § 39 lg 5 ja §
40 lg1 p7)
5) mõõtmise korralduse kirjeldus
(ATKEAS
§ 332)

Vt p 2.1.
Vt p 2.2.
Vt p 2.3.
Vt p 3.

Võib sisalduda ka tootmisprotsessi kirjelduses.
ALP
kirjeldab,
millistes
etappides
ja
milliste
mõõtevahenditega
teostatakse
koguste
ja
alkoholisisalduse
mõõtmist,
kuidas
ja
millises
dokumendis mõõtetulemusi dokumenteeritakse.
Vt p 5. 3)
6) tootmisprotsessi kirjeldus ning alkoholi Tootmisprotsessi osad, mille käigus ei teki alkoholi
ladustamise kirjeldus (ATKEAS § 39 lg 1 p 72) (näiteks virde keetmine, mahla pressimine jne) võivad
toimuda väljaspool aktsiisiladu.
Tootmisprotsessi kirjeldus peab sisaldama
järgmisi andmeid:
Lisaks esitada tootmise tehnoloogiline skeem (plaan),
a) toormaterjali, pool- ja valmistoote millel on näidatud tootmistegevus. Mahutite/seadmete
kirjeldus
tähistus (olemasolul) peab vastama tehnoloogilises
b) toodetava ja kasutatava alkoholi KN- kirjelduses toodud informatsioonile. Erinevate toorainete,
kood
pool- ja lõpptoodete liikumine on soovitatav tähistada eri
c) tehnoloogilise protsessi kirjeldus viitega värvidega, püsitorustike puhul märkida vedeliku liikumise
kasutatavatele seadmetele/mahutitele ja suund.
mahutite tähistused (olemasolul).
d) alkoholi tekkimise moment (alkoholiliigiti)
ning etapp, millal alkohol aktsiisikaubana
arvele võetakse;
e) kohad/ etapid, kus alkoholi, selle tooret
või
pooltoodet
mõõdetakse
või Partiina käsitatakse siin ühesuguse nimetuse ja
teostatakse nende kvaliteedikontrolle;
ühesuguste omadustega ning ühesugustel tingimustel
f) alkoholi partiinumbri määramise alused (s.h aeg) toodetud, valmistatud või pakendatud alkoholi
(soovitav
on
partiinumber
siduda kogust – “tootepartii”.
kupaaži ja/ või tootmiskuupäevaga).
7) alkoholi kulunormid (ATKEAS § 27 lg 1 p 2 ja Kulunorm on aktsiisist vabastatud MTA poolt eelnevalt
§ 39 lg 1 p 8 )1)
aktsepteeritud koguses.
Kulunormiks on alkoholi kogus, mille ALP on kasutanud
Kulunormide
esitamisel
aktsepteerimiseks kvaliteedi kontrollimiseks (kas ise või saates
antakse järgnev informatsioon eraldi iga alkoholi akrediteeritud sõltumatusse laborisse) või mille ALP on
liigi lõikes:
kasutanud tootmisseadmete puhastamiseks või muul
a) alkoholi liik ja KN-kood;
sarnasel tootmistegevuse otstarbel. Muid aktsiisikauba
b) kulu kogus, mis tekib ühe kalendrikuu kasutusi kulunormi hulka kuuluvaiks ei loeta.
jooksul liitrites;
c) kulu põhjus (toimingu vms kirjeldus, mis Kulunormi andmeid esitatakse tegevusloa taotlemisel.
põhjustab kulu teket).
Seda saab taotleda või muuta ka hiljem, kui see on
põhjendatud.
8) alkoholi kao piirnormid (ATKEAS § 39 lg 1 p 9 Kao piirnorm on aktsiisist vabastatud MTA poolt
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ja § 30)1)
eelnevalt aktsepteeritud koguses.
Kaonormide
esitamisel
aktsepteerimiseks Aktsiisikauba kaoks loetakse kauba iseloomulikest
antakse järgnev informatsioon eraldi iga alkoholi omadustest tulenevat hävimist selle normaaltingimustes
liigi lõikes:
tootmisel, ladustamisel ja veol.
Kaoks loetakse
a) alkoholi liik ja KN-kood;
üldreeglina aktsiisikauba tegelikku puudujääki, mille
b) kao piirnorm %-des;
hulka ei kuulu mõõtmistest, sh mõõtemääramatusest
c) kao põhjus (toimingu vms kirjeldus, mis tingitud erinevused kaubakogustes.
põhjustab kao teket), kui põhjuseid on
rohkem kui üks, esitatakse andmed iga Kao põhjendatust hindab MTA konkreetsete asjaolude
kao põhjuse kohta eraldi.
põhjal, kaasates vajadusel eksperte.
Kui kadu tekkis laopidaja või –töötaja süüteo või
ALP koostab viivitamata pärast piirnormi ületava lohakuse tõttu või kui seda ei suudeta piisavalt tõestada,
kao avastamist akti, kus näitab kao suurust ja on kadu põhjendamatu.
tekkimise põhjused, ning aktsiisikauba kao Põhjendus loetakse piisavaks, kui ALP tõestab, et
põhjendatuks pidamisel esitab akti koos alkohol puudujäägi ulatuses hävines, riknes või kadus
asjakohaste tõenditega MTA-le. (ATKEAS § 30 ettenägematu olukorra või vääramatu jõu tõttu.
lg 3)
Riknenud alkohol hävitatakse tollijärelevalve all.

Tegevuskoha andmed

Aktsiisikauba ladustamisele ja veole on kao Kao piirnorm esitatakse tegevusloa taotlemisel või
piirnormid
kehtestatud
rahandusministri pärast tegevusloa väljastamist põhjendatud juhul.
19.06.2006 määrusega nr 37 “Aktsiisikauba kao
piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol”.
9) tegevuskoha asendiplaan ja hoonete Plaanil on näidatud territooriumi, hoonete ja rajatiste
plaanid (ATKEAS § 39 lg 1 p 3)
pindala ning juurdepääsud ja ruumide pindala ning sisseja väljapääsud. Kui AL on osa suuremast, plaanis
esitatud territooriumist või ruumist, peab AL territoorium
olema plaanil eraldi märgistatud.
10) tegevuskoha territooriumi, hoonete, Viide
kinnistusraamatu
katastritunnusele/kinnistu
ruumide ja rajatiste omaniku nimi ja numbrile ning rentimise korral omanikuga digitaalselt
kasutamise ainuõiguse tõend (ATKEAS sõlmitud rendileping.
§ 39 lg 1 p 4)1)
11) AL
ruumide kasutamise kirjeldus Kirjeldus peab sisaldama andmeid toorme ladustamise
(ATKEAS § 39 lg 1 p 5)
ning alkoholi vastuvõtu, ladustamise ja tootmise kohta.
Kirjeldatud ruumid peavad olema tuvastatavad hoonete
plaanidel.
12) tehnoloogiliste seadmete ja torustike
(olemasolul) skeemid (ATKEAS § 39 lg 1
p 61)1)
13) aktsiisikauba, selle tooraine ja pooltoote Mahutite mahu arvestamisel võetakse aluseks kehtivate
mahutite asukohaskeemid ja andmed taatlus- või kalibreerimistunnistusel olevad andmed.
mahutite mahu kohta (ATKEAS § 39 lg 1 Märgitakse mahutite tähistus ja maht, nende kasutamise
p 6)
otstarve.
14) AL tegevuskoha töökorralduse eeskiri Eeskiri peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
(ATKEAS § 39 lg 1 p 71)1).
a) lao kontaktid ja tööaeg
b) töökorralduse eest vastutava isiku nimi ja amet;
c) laoarvestuse pidamise kirjeldus;
Aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta
d) aktsiisimaksukohustuse tekkimise arvestus;
peetakse arvestust kasvavas kokkuvõttes.
(ATKEAS § 36 lg 1 p 3)
e) mõõtmiste teostamise kirjeldus (võib kirjeldada
ka tehnoloogilises protsessis);
f) inventuuride teostamise sagedus.
NB! Elektrooniliselt esitatud dokumendid digitaalallkirjastatakse esindusõiguslike isikute poolt
ning paberkandjal esitatavate dokumentide puhul allkirjastatakse iga lehekülg (va raamatupidamise
siseeeskiri).

2.1. Taotluses sisalduvad andmed

On soovitav kasutada taotluse vormi

1) taotleja nimi, kuupäev, allkiri (HMS § 14 lg 3
p-d 1 ja 3)
2) taotleja kontaktandmed (ATKEAS § 39 lg 1 Kontaktisiku

4

nimi,

juriidilise

isiku

aadress,

p 1)
telefoninumbrid, e-posti aadress.
3) taotleja pangarekvisiidid (ATKEAS § 39 lg 1
p 1)
4) äriregistri ja KMK nr (ATKEAS § 40 lg 1 p 1 ja
§ 39 lg 5)
5) AL tegevuskoha asutamise põhjendus Põhjenduses märgitakse alkoholi liigid ja tegevused –
(ATKEAS § 39 lg 1 p 1)
tootmine, ladustamine.
6) AL tegevuskoha/kohtade andmed (ATKEAS
§ 39 lg 1 p-d 1, 11):
a) aadressid;
b) plaanitav
tegevusvaldkond
(tootmine,
teenuse pakkumine, ühendusesised ja –
välised tehingud jne)
7) raamatupidamise programmide kasutamine Programmi nimi ning kannete mittemuudetavuse kirjalik
(RPS § 11 lg 1, ATKEAS § 39 lg 5)
kinnitus. Programmi muutmisest peab maksuhaldurit
teavitama kirjalikult.
8) laoarvestuse ja tootmisarvestuse süsteemi Programmi nimi või kirjeldus, kuidas arvestust peetakse
kirjeldus (ATKEAS § 39 lg 5)
(nt. Excelis)

2.2. Äriplaanis sisalduvad andmed (ATKEAS
§ 39 lg 2)
1) käideldava alkoholi kirjeldus

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
a) toodetava, ladustatava ning vastuvõetava alkoholi
nimetus (õlu, vein või kääritatud jook) ja KN kood;
b) muud aktsiisi arvutamise aluseks olevad andmed
(alkoholi kangus, pakend jne).

2) tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik
alkoholi ladustamismaht;
3) tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse Maksukohustuse suurus on all-loetletud kogustelt
suuruse arvutus (ATKEAS § 31 lg 5 p 2 ja 3)
arvutatud aktsiisimaksude summa:
a) AAVs ladustatava aktsiisikauba keskmine kogus
Tegevuse
alustamisel
või
ebaregulaarse
(päevas);
tegevuse korral arvutatakse maksukohustuse
b) samaaegselt väljaspool AL AAVs veetava
suurus koostöös MTA-ga.
aktsiisikauba maksimaalne kogus (suurim veos);
Pideva
tegevuse
korral
arvutatakse
c) kalendrikuu jooksul AL-st lähetava aktsiisiga
maksukohustuse
suurus
viimase
kuue
maksustatud aktsiisikauba kogus.
kalendrikuu andmete alusel (ATKEAS § 31 lg 6)

2.3.
Raamatupidamise
sise-eeskirjas
sisalduvad andmed (RPS § 11 lg 1)1)
1) kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega
Soovitavalt aktsiisimaksu jm seotud kontod eraldi
2) majandustehingute dokumenteerimine ja
kirjendamine
3) algdokumentide käive ja säilitamine
4) raamatupidamisregistrite pidamine
5) tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande
kirjetel;
6) varade ja kohustuste inventeerimine
7) raamatupidamiskohustuslase kasutatavad
arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis
8) aruannete koostamise kord
9) arvutitarkvara kasutamine raamatupidamises Raamatupidamisprogrammis ei tohi võimalik olla kirjete
muutmine, ilma, et see hiljem tuvastatav oleks.
Raamatupidamisprogrammis sisalduvat informatsiooni
võib parandada vaid paranduskandega, milles viidatakse
esialgsele kirjendile. Muudetud dokumentide esialgsed
versioonid tuleb säilitada loetaval kujul. (RPS § 10, MKS
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§ 57 lg 5)
10) raamatupidamise korraldamisega ja sellega
kaasnevate
sisekontrolli
meetmete
rakendamisega seotud asjaolud
11) aktsiisikauba tehingute kirjendamine
Kui aktsiisikauba tehingute kirjendamine ei ole selgitatud
eeskirjas, esitatakse vastav selgitus eraldi (näiteks
töökorralduse eeskirjas).
NB! Loa taotlemisel esitatud andmete muutmisel on AL kohustatud esitama maksuhaldurile
andmete muutmist tõendavad dokumendid ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri
poolt aktsepteerimist. (ATKEAS § 36 lg 1 p 4)

3. Laoarvestuse nõuded
1) laoarvestus peab vastama alkoholi liikumist Saatedokumendid peavad üldjuhul olema vormistatud el.
kajastatavatele dokumentidele (ATKEAS § 36 süsteemides:
lg 1 p 2)1)
a) SADHES (siseriiklik ja SAAD) või
b) EMCS (liikmesriikidevaheline AAVs)
2) laoarvestuses peavad kajastuma järgmised Loetletud
andmed
peavad
sisalduma
esitatud
andmed:
laoarvestuse näidistes.
a) alkoholi kirjeldus, etanoolisisaldus ning
kogus liitrites; (ATKEAS § 40 lg 1 p 7)
Lisaks on laoarvestuses soovitav kajastada:
b) alkoholi KN-kood vähemalt kaheksa numbri
a) kauba omaniku andmeid (nimi) kui omanik ei ole
täpsusega; (ATKEAS § 40 lg 1 p 7)
ALP;
c) alkoholi identifitseerimiseks vajalikud
b) kauba paiknemise kohta aktsiisilaos.
andmed (nimetus, partii nr ja pakendid);
(AS § 17 lg 1)
d) saatedokumendi või
tollideklaratsiooni
viitenumber
või
(selle
puudumisel)
registreerimise nr ja kuupäev. (ATKEAS
§ 36 lg 1 p 2)1)
3) arvestust peetakse eraldi aktsiisimäärade
ning AAV ja AV juhtude kaupa (ATKEAS § 36
lg 1 p 1)
4) aktsiisikauba tootmisel peab pidama
arvestust (ATKEAS § 33 lg 1):
a) toormaterjali
b) pooltoote,
c) valmistoodangu ning,
d) vastuvõetud ja lähetatud kauba üle.

4. Väiketootja mujal nimetamata kohustused ning nõuded alkoholi käitlemisele
1) ALP toodab ja ladustab alkoholi aktsiisilaos Tegevuskohas ei tohi olla teise isiku äri- ega mitteärilist
ainuisikuliselt, lubamata seal teistel ettevõtjatel tegevust. Tööjõurent on lubatud, kui vastutus jääb ALP-le
mis tahes korras ja moel toota, AL-i vastu võtta ja renditud töötajad tegutsevad ALP nimel.
või AL-st lähetada aktsiisikaupa (ATKEAS § 36 lg Kui ALP müüb või annab muul moel AL-i tegevuskoha
1 p 8)
teisele ettevõttele üle, tuleb uuel isikul taotleda endale
uus ALP tegevusluba.
Kui
territooriumil
on
koos
erinevate
ladustamisrežiimidega (nt tolliladu) kaupa, peab ALP
olema ka nende ladude pidaja või koosladustatavalt
kaubalt tekkida võiva maksukohustuse eest vastutav isik.
2) MTA-le peab olema tagatud pääs tegevuskoha
ruumide ja territooriumi kõikidesse osadesse
(ATKEAS § 36 lg 1 p 13)
3) Aktsiisilaos peab ladustama eraldi (ATKEAS Muu kaup – kaup, mis ei ole aktsiisikaup, k.a pakendid,
§ 36 lg 1 p 11):
toormaterjal, tootmisvahendid.
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-

alkoholi muust kaubast;
aktsiisiga maksustatud ja maksustamata Laos võib hoida ka muud tootmisega mitte seotud
alkoholi;
kaupa, kui see on põhjendatud.
- pakendatud alkohol peab olema rühmitatud
selle omanike järgi.
4) alkohol peab olema ladustatud selliselt, et Kui ladustatava kauba hulk seda siiski ei võimalda, peab
kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud laopidaja osutama järelevalvet teostavale ametnikule
juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile ilma kaupade läbivaatusel abi.
kaupu ümber tõstmata (ATKEAS § 36 lg 1 p 12)
5) alkoholi lähetamisel AAVs või aktsiisikauba
üleandmisel AVs tuleb veenduda, et selle saaja
on õigustatud isik ATKEAS § 36 lg 1 p 14, 16,
161
6) alkoholi lähetamisel teise liikmesriiki AAV-s
tuleb
nummerdada
alkoholi
rühmavõi
veopakendid ja tagada, et juurdepääs alkoholile
jälgi jätmata on võimatu (ATKEAS § 36 lg 1 p 15)

5. Alkoholi mõõtmine
1) alkoholi tootja peab mõõtma alkoholi kogust nii Mõõtjal peavad olema kohased mõõtevahendid.
vastuvõtmisel tegevuskohta kui väljastamisel Vt. p 5. 4)
tegevuskohast. (ATKEAS § 33 lg 2)1).
2) alkoholi tootja peab (ATKEAS § 33 lg 1 ja Alkoholi kogust tuleb arvestada liitrites 20°C juures
§ 332 lg 1):
a) mõõtma
Mõõtmistulemusi tuleb säilitada vähemalt 7 aastat. (MKS
§ 58)
 toorainet,
 pooltoodet ja
 valmistoodangut ning
 etanoolisisaldust;
b) dokumenteerima mõõtmise tulemused;
c) pidama nende arvestust.
3) alkoholi tootja peab määratlema ja See selgitus on tehnoloogilise protsessi kirjelduse osa.
dokumenteerima tootmisprotsessi osad, kus Vt. p. 2. 6)
toimub
toodetava
alkoholi
pöördumatu
kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas
etanoolisisalduse muutumine. (ATKEAS § 332
lg2)
4) Kasutatavad mõõtevahendid peavad olema Taatlemise/kalibreerimise
eesmärk
on
tagada
taadeldud või kalibreeritud ning vastama usaldusväärsed mõõtmistulemused.
Majandusja
kommunikatsiooniministri Taatlust tõendab taatlustunnistus ning mõõtevahendile
määrusega nr 103 kehtestatud nõuetele kinnitatud taatlusmärgis taatluslabori ja taatluse
(ATKEAS § 331 lg 7 ja lg 6).
kuupäeva andmetega. (MõõtS § 14)
Kalibreerimist tõendab kalibreerimistunnistus.
Taatlemise kohustus peab olema täidetud
Mõõtevahendi taatluskohustus on täidetud, kui
Majandus- ja taristuministri määruse nr 65 lisas mõõtevahend on läbinud EÜ esmataatluse,
loetletud mõõtevahendite suhtes. Kui
mõõtevahendite või mitteautomaatkaalude direktiivi
mõõtevahend ei kuulu taatlemisele, siis peab
kohase vastavushindamise, riigisisese esmataatluse või
see olema jälgitavalt kalibreeritud.
kordustaatluse. (MõõtS § 10)
Mitteautomaatkaalu vastavushindamist tõendavad tootja
poolt kaalu korpusele kantud CE-märgis, metroloogiline
lisamärgis (M täht ja aastaarvu kaks viimast numbrit) ja
teavitatud asutuse identifitseerimise number.
NB! Maksuhalduril on õigus nõuda muudatuste tegemist aktsiisikauba mõõtmise korralduses
tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks. (ATKEAS § 332 lg 4)
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