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Alates 1.august 2018
 Vedelkütuse seadus (VKS; kehtiv alates 1.08.2018; RT I, 03.04.2018, 11)
 VKS § 9 lg 52: Vastavussertifikaadi, -deklaratsiooni ja mõõdetud näitajate
mõõtetulemusi kajastava dokumendi andmed kannavad enne kütuse
tarbimisse lubamist kütuse käitlemise andmekogusse:
1) akrediteeritud vastavushindamisasutus;
2) isik, kes lubab kütust tarbimisse;
3) isik, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud
kütuse
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Alates 1.august 2018
 VKS § 9 lg 6: Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui
kütuse vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni väljastamisest on möödunud
rohkem kui kuus kuud
 Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, teeb aktsiisilao,
vabatsoonis tegutseva lao, tollilao või ajutise ladustamise koha pidaja vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni kohta märke kütuse käitlemise andmekogusse
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Kütuse käitlemise andmekogusse (VDS) sisestatavad andmed (1)
 Alates 1.08.2018 väljastatud vastavusdokumendid (VD)
•
failist üleslaadimine või
• kasutajaliides (E-maksuamet/E-toll)
 VD peab olema sisestatud VDSi enne, kui toimub kütuse tarbimisse lubamine
• kütuse tarbimisse lubamisel kontrollitakse Complexis/SADHESs sisestatud
vastavusdokumendi olemasolu ja kehtivust ning
• VDSis toimub tollideklaratsioonil või T-saatelehel märgitud kütuse koguse
mahaarvamine ja jäägi arvestus
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Kütuse käitlemise andmekogusse (VDS) sisestatavad andmed (2)
 VDS arvutab ise vastavusdokumendi kehtivuse lõpukuupäeva (6
kuud) ja ka kontrollib selle kehtivust
 Kui e-keskkond ei tööta, tuleb kasutajal Complexis või SADHESes
üles laadida paberil VD
 Laopidaja teeb VDle lõpetamismärke juhul, kui kütusele tehakse uus
vastavushindamine
 Andmekoosseis:
• KeM määrus 73, MKM määrus 16
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Andmete sisestajad
Vedelkütuste sertifitseerimisõigust
omavad äriühingud

1. Akrediteeritud » Analiit-AA OÜ
2. Akrediteeritud » TT Labor OÜ
3. Akrediteeritud » SGS Eesti AS
4. Akrediteeritud » IsoTech OÜ

Isik, kes lubab kütust tarbimisse so
 Aktsiisilaopidaja, tollilaopidaja, vm
tollivaldkonna ladu
 Jäätmetest kütuse tootja
Isik, kes toimetab Eestisse teises
liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse
 SAAD2
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SADHES x-tee teenuse muudatused alates 1.08.2018

•
•

•


Teenuse kirjeldusse lisatakse
vastavusdokumendi väljastamise kuupäev, väljastaja riiklik kuuluvus, registrikood
kauba (kütuse) omaniku registrikood ja nimi (SAAD2-l)
Eemaldatakse
lahter 17N (erimärgistamise märge)
www.emta.ee-> Äriklient-> Aktsiisid, vara, hasartmäng-> Siseriiklik
aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES)->Tehniline
teave X-tee kasutajatele
SADHES_X-tee_spetsifikatsioon_ver1.3.1.zip
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Mahutite registreerimiskohustus alates 1.08.2018


VKS § 193 lg 1: Isik, kelle omandis on kümnekuupmeetrise mahuga või suurem statsionaarne mahuti,
milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja
elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust, esitab seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1
nimetatud infosüsteemi järgmised andmed:

1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;
2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg;
3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;
4) mahuti maht;
5) märge, kas mahuti asub maa all;
6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma;
7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;
8) mahuti kasutusotstarve;
9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga


Andmete muutumise korral on mahuti omanikul kohustus esitada uued andmed seadme ohutuse
seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi.

Ligipääs TJA e-teenuste keskkonnale: https://jvis.tja.ee/
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Ajakava


Juuni -Juuli 2018



VDSi xml-i tehnilised kirjeldused



Laopidajate ja sertifitseerijate testimisele kaasamine



Koolitused



Infomaterjalid, juhendid: www.emta.ee -> Aktsiisid, vara, hasartmäng -> Kütuse käitlemine



Teavitused (E-post)



VDS õiguste taotlemine (E-maksuamet/e-toll): juuli II pool



01.august 2018



VDS keskkond on kasutajatele avatud (E-maksuamet/e-toll)



Mahutite registreerimine algab TJA e-teenuste keskkonnas (https://jvis.tja.ee/)
9

Tänan!

riina.samatauskas@emta.ee

