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Terminid ja lühendid
TERMIN/ LÜHEND

ACOR

KIRJELDUS

Ühenduste omavahendite nõuandekomitee

ADR

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

AEO

Volitatud ettevõtja

AEO MR

Volitatud ettevõtja – vastastikune tunnustamine

AEOC

AEO – tollialased lihtsustused

AEOF

AEO – tollialased lihtsustused/turvalisus ja julgeolek

AEOS

AEO – turvalisus ja julgeolek

AES

Automatiseeritud ekspordisüsteem

AFA

Meetmetaotlus

AFIS

Pettustevastane infosüsteem

API

Rakendusliides

ARIS

Integreeritud infosüsteemide arhitektuur

ART

Tegevusaruandlusvahend

ATA

ATA märkmik (kaupade jaoks) on standardiseeritud dokument,
mida kasutavad tolli talitused, et kontrollida ajutist importi.
Termin „ATA“ on kombinatsioon prantsuse ja inglise keele
sõnade esimestest tähtedest (vastavalt Admission Temporaire ja
Temporary Admission). Allikas: juunil 1990. aastal Istanbulis
allkirjastatud ajutise impordi konventsioon.
Tegevuse põhjenduse dokument

BC
BCP
BP
BPM

Talitluspidevuse kava
Tegevusprotsess
Tegevusprotsesside modelleerimine; tegevusprotsesside mudelid

BPM/FSS

BPMi toetavad funktsionaalsed süsteemispetsifikatsioonid

BPM/UR

BPMi toetavad kasutajate nõuded

CC
CCC
CCC-DIH
CCC-GEN
CCC-NOM

Keskne tollivormistus
Tolliseadustiku komitee
Tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise
sektsioon
Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon

CCC-SPE

Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri
sektsioon
Tolliseadustiku komitee eriprotseduuride sektsioon

CCC-TAM

Tolliseadustiku komitee tariifsete meetmete sektsioon
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CCC-TIR
CCEG
CCI

Tolliseadustiku komitee rahvusvahelise maanteetranspordi
sektsioon
Tolliseadustiku ekspertrühm
Keskne tollivormistus impordi kohta

CCIP

Tolliseadustiku rakendussätted

CCN

Ühine teabevõrk

CCN/CSI
CD
CDCO

Ühine teabevõrk/ühine süsteemiliides
Tollideklaratsioon
Keskselt väljatöötatud / keskselt juhitav

CIS

Tolliinfosüsteem

CLASS

Klassifikatsioon

CN
COM
COPIS
CPG

Kaupade koondnomenklatuur
Euroopa Komisjon
Intellektuaalomandi õiguste kaitse süsteem (võltsimine ja
piraatlus)
Tollipoliitika töörühm

CRMF

Tolli riskijuhtimise raamistik

CRMS

Tolli riskijuhtimise süsteem

CS

Kesktalitused

CS/MIS

Kesktalitused / juhtimise infosüsteem

CS/RD

Kesktalitused / võrdlusandmed

CSI

Ühine süsteemiliides

CT

Vastavustestimine

CUP
Customs Code
(CC)
Customs Code
Implementing
Provisions
(CCIP)
Customs
cooperation
initiatives and
technological
developments to
facilitate Customs
Customs
European
Information
Systems

Tolliliidu toimimine
Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EÜ) nr 2913/92,
millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus nr 2454/93, millega
kehtestatakse sätted nõukogu määruse nr 2913/92 (ühenduse
tolliseadustik) rakendamiseks.
Tolli koostööalgatused ja tehnoloogia areng tolli EISi
hõlbustamiseks viitab MASPi projektide ja protseduuride rühmale
ning on seotud jõupingutustega koostöö tugevdamiseks
liikmesriikide vahel ja tehnoloogiaalase arengu edusammudega
selleks, et luua kavandatud EISis uusi funktsioone. Asjakohastele
projektitoimikutele on viidatud IV grupi kirjelduses.
Tolli Euroopa infosüsteem (tolli EIS) viitab MASPi projektide ja
protseduuride rühmale, mille kohta on olemas ühtne kokkulepe
koos mahu ja ajakavaga ning mida saab täiustada. Asjakohastele
projektitoimikutele on viidatud I grupi kirjelduses.
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Customs
European
initiatives
needing further
study and
agreement
Customs
International
Information
Systems

CVED

Tolli Euroopa algatused, mida on vaja rohkem uurida ja mille
suhtes tuleb kokkuleppele jõuda, viitavad MASPi projektide ja
protseduuride rühmale, mille jaoks on vajalik täiendav arutelu
enne, kui need leiavad lõpliku ja kindla koha IT-kavas.
Asjakohastele projektitoimikutele on viidatud II grupi kirjelduses.
Tolli rahvusvaheline infosüsteem viitab MASPi projektide ja
protseduuride rühmale, mis on seotud rahvusvaheliste
organisatsioonide juhitud projektidega ja milles ELil ja
liikmesriikidel on aktiivne osa, kuid nad ei ole projekti
eestvedajad ega valdajad. Asjakohastele projektitoimikutele on
viidatud III grupi kirjelduses.
Ühine veterinaariaalane sisenemisdokument

DA

Delegeeritud õigusakt

DDS2

Andmelevisüsteem 2

DG AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

DG BUDG

Eelarve peadirektoraat

DG ENTR

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat

DG ESTAT

Eurostati peadirektoraat

DG MARE

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat

DG OLAF

Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektoraat

DG SANCO

Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat

DG TAXUD

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

DG TRADE

Kaubanduse peadirektoraat

DS

Digitaalallkirjad

DTS

Ajutise ladustamise deklaratsioon

EBTI

Euroopa siduva tariifiinformatsiooni süsteem

EC
ECCG
ECG
ECICS

Euroopa Ühendused
Elektroonilise tolli koordineerimisrühm
Elektroonilise tolli töörühm
Euroopa keemiliste ainete tolliloetelu

ECJ

Euroopa Kohus

ECS

Ekspordi kontrollisüsteem

EDB

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) andmebaas

EDEXIM
EEA

Ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi Euroopa andmebaas,
mida haldab ELi Teadusuuringute Ühiskeskus
Euroopa Majanduspiirkond

EEC

Euroopa Majandusühendus
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EIS

Euroopa infosüsteemid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsus
Electronic
Customs Decision number 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna
kohta (e-tolli otsus).
Aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteem
EMCS
ENS

Sisenemise ülddeklaratsioon

EO

Ettevõtja

EORI

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem

EOS

Ettevõtjate süsteem

EOS-AEO

Ettevõtjate süsteem – AEO allsüsteem

EOS-EORI
EP

Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem
Euroopa Parlament

EU

Euroopa Liit

EUROSTAT

Eurostat on Euroopa Komisjoni peadirektoraat (vt 'DG ESTAT')

EX

Eksport

EXS

Väljumise ülddeklaratsioon

FS

Funktsionaalsed spetsifikatsioonid

FSS

Funktsionaalsed süsteemispetsifikatsioonid

GATT

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe

GMS

Garantiihaldus süsteem

GNC

Ülemaailmne tollivõrgustik

GSP

Üldiste soodustuste süsteem

GUM

Tagatiste haldamine

HL

Kõrge tase

HS

Harmoneeritud süsteem

IA

Rakendusakt

IAM
IC

Identifitseerimise ja ligipääsu juhtimine
Istanbuli konventsioon

ICC

Rahvusvaheline Kaubanduskoda

ICS

Impordi kontrollisüsteem

IM

Import

INF

Infoleht

IPR

Intellektuaalomandi õigused

IT
ITSM2

Infotehnoloogia
IT-teenuste haldamine 2 (ITSM2 programm)
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IUU

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük

MAB

Veebibrauser „Mutual Assistance Broker“

MASP

Mitmeaastane strateegiakava

MCC

MIS

Ajakohastatud tolliseadustik – Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 450/2008, millega
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
Ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete konsolideeritud
esialgne eelnõu (TAXUD/MCCIP/2010/100-3, 25. november
2011).
Juhtimise infosüsteem

MR

Vastastikune tunnustamine

MCCIP

MRA

Vastastikuse tunnustamise leping

MRN

Liikumise viitenumber

MS

Liikmesriigid

N/A

Ei ole kohaldatav

NA

Riiklik haldusasutus

NCTS
NCTS-GMS
NCTS-TIR-RU

Uus elektrooniline transiidisüsteem
NCTS garantiihaldus süsteem
NCTS TIR Venemaa

OCT

Ülemeremaad ja -territooriumid

ODS

Osoonikihti kahandavad ained

OJEU (OJ)

Euroopa Liidu Teataja

OLA

Operatiivtasandi leping

OLAF

Euroopa Pettustevastane Amet

OWNRES

PN
PoUS

Elektrooniline süsteem pettustest ja rikkumistest teavitamiseks
seoses traditsiooniliste omavahenditega.Seda haldab ja hooldab
DG BUDG.
Teatise esitamine
Liidu staatuse tõend

QUOTA2

Elektrooniline süsteem kvoodi haldamiseks / jaotamiseks

REACH
REX

Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja
piiramine
Registreeritud eksportijate süsteem

RSS

Regulaarne laevaliin

RU

Venemaa

RUP@EC

Rational Unified Process (RUP) on iteratiivne tarkvara
arendamise raamistik. RUP ei tee ettekirjutusi, vaid seda on
võimalik kohandada. RUP@EC on protsesside raamistik, mis on
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kohandatud vastama Euroopa Komisjoni vajadustele.
S2S

Süsteemiti

SA

Isehindamine

SAD

Ühtne haldusdokument

SEAP

Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt

SLA

Teenustaseme leping

SME

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

SMS

Näidiste käitlemise süsteem

SOA

Teenusele orienteeritud arhitektuur

SPEED
STI
STTA
SURV2
SUSP

Ühtne portaal andmete sisestamiseks või väljastamiseks
Siduv tariifiinformatsioon
Transiidi standardkatserakendus – „kerge“ TTA liikmesriikidele
Järelevalve 2
Elektrooniline süsteem seisakute haldamiseks

SW

Üks aken (Single Window)

T2L

Tolli transiididokumendi liik

TARIC
TBD
TC AEO
TCUIN

Tarif Intégré des Communautés européennes
Määratletud olema
Kolmanda (partner)riigi volitatud ettevõtja
Kolmanda riigi kordumatu identifitseerimisnumber

TIN

Ettevõtja identifitseerimisnumber

TIR

Transports Internationaux Routiers

TOC

Koostöö tingimused

TRACES

Kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteem

TSD

Ajutise ladustamise deklaratsioon

TSS

Süsteemide tehnilised kirjeldused

TTA

Transiidi katserakendus – katserakenduste kasutamine vastavuse
kontrollimiseks
Kasutaja ja süsteemi vaheline

U2S
UCC

UCC DA

Liidu tolliseadustik – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri
2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik (uuesti sõnastatud).
Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid

UCC IA

Liidu tolliseadustiku rakendusaktid

UCC WP

Liidu tolliseadustiku tööprogramm – komisjoni 29. aprilli 2014.
aasta rakendusotsus nr 2014/255/EL, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustiku tööprogramm.
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UNECE

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon

UR

Kasutajanõuded

US

Ameerika Ühendriigid (viidatud USAle)

USA

Ameerika Ühendriigid

UUM

Ühtne kasutajate haldussüsteem

UUM&DS

Ühtne kasutajate haldussüsteem ja digitaalallkirjad

WCF

Rahvusvaheline Föderatsioon

WCO

Maailma Tolliorganisatsioon

WCO HS
WP

Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteem
Tööprogramm
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Projektitoimikud

I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid
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1.1 AEOde vastastikune tunnustamine (AEO MR)
kohandamised enne liidu tolliseadustiku rakendamist
(KUSTUTATUD, sisu ühendatud 1.5-ga)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '1.5 liidu
tolliseadustiku AEO ja MRA mõjud'.
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1.2 UCC tolliotsused
1. Kirjeldus ja põhjendused
UCC IA artikkel IA-I-2-09 kohustab looma info- ja sidesüsteemi, mille on määratlenud
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid ühisel kokkuleppel, mida kasutatakse rohkem kui
ühte liikmesriiki puudutavate otsustega seotud informatsiooni vahetamiseks ja
säilitamiseks. Informatsioon on seotud taotluste ja otsustega ning igasuguste edasiste
sündmuste või tegevustega, mis võivad hiljem avaldada mõju esialgsele otsusele, kaasa
arvatud selle tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine või
igasuguse järelvalve või ümberhindamise tulemusi. Sellele lisaks on kavandatud
kujundada selline süsteem, mis toetab otsuseid, millel on mõju rohkem kui ühele
liikmesriigile.
UCC tolliotsuste projekt sisaldab tolliotsuseid, mis on ära toodud dokumendis DIH 14001 UCC Lisa A-DA - Ühised nõuded taotluste ja otsustega seotud andmete jaoks Rev.
1.
Järgmised tolliotsused on väljaspool projekti rakendusala:
•
•
•

AEO staatuse autoriseerimine vastavalt UCC artiklis 38 viidatule;
Siduva informatsiooniga seonduv otsus vastavalt UCC artiklis 33 viidatule;
Heakskiidetud eksportija staatuse autoriseerimine sooduspäritolu tõendi
koostamiseks vastavalt artiklis IA-II-2-11 UCC IA viidatule.

Käesoleva projekti rakendusalasse kuuluvate tolliotsuste andmenõuded on määratletud
DIH 14-001 UCC Lisa A-DA dokumendi peatükis CCC-DIH - Ühised nõuded taotluste
ja otsustega seotud andmete jaoks Rev. 1 ja neid võetakse arvesse tolliotsuste 4. tasandi
tegevusprotsesside mudelites.
Luuakse lisafunktsionaalsusi, et anda ettevõtjatele võimalus taotleda ja hallata oma
tolliotsuseid Euroopa Liidu ühtlustatud liidese kaudu. Olemasolevaid süsteeme (NCTS,
ECS ja ICS) tuleb muuta, et luua liidesed nende ja tolliotsuste süsteemi vahele, selleks
et kasutada ära tolliotsuste süsteemi poolt antud informatsiooni tolliotsuste
eksisteerimise ja kehtivuse kontrollimisel.
UCC, UCC DA ja/või UCC IA kehtestavad põhimõtte, et kogu side peab olema
elektrooniline ja lubavad paberkandjal põhinevaid protseduure ainult erandlikel
juhtudel. UCC tolliotsuste projekt tagab selle põhimõtte üksikasjaliku IT-alase
rakendamise.
2. Eesmärgid
UCC tolliotsuste projekti eesmärk on ühtlustada tolliotsuse taotlemisega seotud
protsesse, otsuste vastuvõtmist ja otsuste haldamist standardiseerimise ja elektroonse
taotluste ja autoriseerimiste andmete haldamise teel üle kogu Euroopa Liidu.
Kavandatakse rakendada see projekt koostöös liikmesriikidega.
Käesoleva projekti raames rakendatav tolliotsuste süsteem võimaldab taotluste ja lubade
elektroonilist töötlemist ja tsentraliseeritud säilitamist ning loaomanike nimekirja
internetis avaldamist. Taotluste ja lubade keskne salvestamine võimaldab kaupade
liikumise süsteemidel ja liikmesriikide tolliasutustel tolli otsuste kohta päringuid teha ja
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nende õigsust kontrollida. IT süsteem pakub liikmesriikide tolliasutustele võimaluse
vajalikuks omavaheliseks konsulteerimiseks otsuse tegemise käigus ja lubade andmise
protsessi juhtimiseks.
Kaupade liikumise süsteemides (ICS; ECS ja NCTS) edaspidi tehtavad muudatused
võimaldavad tolli otsuseid kontrollida ja neid käsitletakse vastavates UCC projektides
2.10 ('Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames), 1.6 ('UCC
Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)') and 1.7 ('UCC transiidisüsteem, sealhulgas
NCTS').
Tolliotsuste süsteemi tehnilised kirjeldused rakendatakse etappide kaupa, alustades
mõne tolliotsusega (otsused täpsustatakse edaspidi) ja süsteemi edasiste
iteratiivredaktsioonide abil lisatakse süsteemi ülejäänud tolliotsused. Kuid tolliotsuste
süsteem rakendab kõik otsused algusest peale.
Tolliotsuste süsteem luuakse koos ettevõtjatele süsteemile väljastpoolt juurdepääsu
loomisega, otsese ettevõtjate ligipääsuga Tolli Euroopa infosüsteemile (vaadake
projektitoimik 4.6 - Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkiri - .UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs Tolli Euroopa infosüsteemile)').
Ettevõtjatele väljastpoolt juurdepääsu loomise eesmärk on anda ettevõtjatele ühtne
juurdepääs tolliotsustega seotud teenustele, pakkudes kõigi liikmesriikide ettevõtjatele
ühtset kasutaliidest tolliotsuste taotlemiseks ja otsuste vastastikuseks haldamiseks
tolliga.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) ja konkreetsete otsustega tegelevad
TAXUDi üksused
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP
L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains /
Authorisations / Decisions Management / 01_Processes
Tasand 4 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 03_CBP
L4 Functional Requirement BPM / UCC Customs Decisions System / 01_Processes
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '3.
UCC tolliotsused')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
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Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud

II kvartal 2013.a.
II kvartal 2012.a.
I kvartal 2015.a.
IV kvartal 2013.a.
On jõus, aga ei
rakendata
II kvartal 2016.a.

− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused

III kvartal 2013.a.
III kvartal 2013.a.
I kvartal 2015.a.
III kvartal 2015.a.
(UCC WP:
III kvartal 2015.a.)

Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)

6

Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusteavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei

Lehekülg 14 / 137

täideviimise

ja

IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
III kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
(UCC WP:
02.10.2017)
Ei ole kohaldatav

IV kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
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7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hübriid

Käituse meetod:

Hübriid

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
Tolliotsused tarnijana - süsteemid, millel on liidesed nende ja tolliotsuste
süsteemi vahel, selleks et kasutada ära tolliotsuste süsteemi poolt antud
informatsiooni tolliotsuste eksisteerimise ja kehtivuse kontrollimisel.
i. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
ii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
iii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
iv. UCC tagatiste haldamine (GUM)
v. UCC eriprotseduurid
vi. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
Tolliotsused tarbija rollis - Liides allolevate süsteemidega võimaldab
ettevõtjatele ligipääsu kesksesse tolli EIS-i ja võimaldab EORI numbri ja
AEO staatuse õigsust kontrollida.
vii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
viii. EOS-AEO (olemasolev süsteem) + UCC AEO ja MRA mõjud
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. ICS (Impordi kontrollisüsteem)
ii. ECS (Ekspordi kontrollisüsteem)
iii. NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)
iv. EOS (Ettevõtjate süsteem)
v. EOS-AEO (Ettevõtjate süsteem – AEO allsüsteem)
vi. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
vii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
viii. Riikide tolliotsuste haldamise süsteemid
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1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Liidu staatuse tõendamise süsteemi eesmärgiks on juurutada uus tegevusprotsess
T2L/T2LF dokumendi elektroonseks väljastamiseks ja esitamiseks, mis asendaks
paberipõhist protsessi. Nimetatud tegevusprotsesside automatiseerimine hõlmab
Euroopa infosüsteemi paigaldamist, mis võimaldaks andmevahetust kõikide
liikmesriikide tolliasutuste vahel. EISi arendatakse ja hooldatakse põhiliselt liidu staatust
tõendavate dokumentide salvestamiseks ja süsteemist välja otsimiseks, arvestades
järgmisi kaalutlusi:
•

Liidu staatust tõendavate andmete kättesaadavus kõikide liikmesriikide
tolliasutustele. See võimaldab asjaomastel tolliasutustel omavahel liidu staatust
tõendavate andmete osas päringuid teostada. Liikmesriigi tolliasutus, kellele
andmed esitatakse, peab informatsioonile juurde pääsema EISis tolliasutuse
büroos, kus kaubad esitatakse (esitamistolliasutus);

•

Paberipõhiste toimingute vähenemine: Liikumise viitenumber tehakse
kättesaadavaks. Seetõttu ei pea ettevõtja esitamistolliasutusele esitama kõiki liidu
staatust tõendavaid andmeid, vaid üksnes veose liikumise viitenumbri (Master
Reference Number), mis on kättesaadav kõikidele liikmesriikidele.

•

Liidu staatuse tõendamise haldamisega seotud protsesside lihtsustamine: Liidu
staatust tõendavad andmed on kõrge kättesaadavuse astmega ja kõikidel
liikmesriikidel on võimalik andmetele kiiresti ja lihtsalt veose liikumise
viitenumbri järgi ligi pääseda.

Süsteemile luuakse täiendav funktsionaalsus selleks, et anda ettevõtjatele võimalus
esitada liidu staatust tõendavad andmed Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese
kaudu. Nimetatud funktsionaalsus on arutamisel ja lõplikku kokkulepet ei ole veel
saavutatud tegevuse põhjenduse kontekstis.
2. Eesmärgid
Liidu staatuse tõendamise projekti eesmärk on elektroonsete vahendite tagamine
kaupade liidu staatust tõendavate dokumentide väljastamiseks ja säilitamiseks ning
tõendite esitamise võimaldamiseks ja kaupade staatuse kontrollimiseks, kui kaubad
uuesti liidu tolliterritooriumile sisenevad.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) tollistaatus ja transiit
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/Customs Business Processes / 02_CBP
L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains / PoUS
Management / 01_Processes
Tasand 4 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/Customs Business Processes / 03_CBP
L4 Functional Requirement BPM / UCC PoUS System / 01_Processes
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5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '5.
UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
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IV kvartal 2014.a.
II kvartal 2012.a.
I kvartal 2015.a.
II kvartal 2015.a.
On jõus, aga ei
rakendata
II kvartal 2016.a.
IV kvartal 2014.a.
I kvartal 2015.a.
II kvartal 2015.a.
III kvartal 2015.a.
(UCC WP:
III kvartal 2015.a.)
IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
III kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
(UCC WP:
02.10.17)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2017.a.
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− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2017.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:
Käituse meetod:
8. Sõltuvused

Keskne (see on veel arutamisel tegevuse põhjenduse kontekstis)
Keskne (see on veel arutamisel tegevuse põhjenduse kontekstis)

a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. UCC tolliotsused (volitatud väljastajaga seotud protsessi jaoks)
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
ii. Riikide deklaratsioonide töötlemise süsteemid
iii. Riikide riskide analüüsimise süsteemid
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1.4 UCC STI
1. Kirjeldus ja põhjendused
2012. aasta lõpus oli Euroopa Liidus kokku 234 250 kehtivat BTI-d. Viimastel aastatel
on see arv pidevalt kasvanud ligikaudu 11% võrra aastas. Igal aastal annavad
liikmesriigid välja umbes 50 000 uut STI-d. Asjaolu, et UCC kohaselt lühendatakse STI
kehtivusaega 6 aastalt 3 aastani, tõstab tõenäoliselt STI otsuste arvu veelgi.
Kui käesoleval ajal on STI siduv üksnes tolli jaoks, siis UCC muudab STI siduvaks ka
selle omaniku jaoks tolliga suheldes. Seega peab omanik tolliasutust teavitama kui tal
on deklareeritava kauba kohta siduva tariifiinformatsiooni otsus.
See uus kohustus tekitab tolliasutuste jaoks vajaduse ettevõtjaid põhjalikult kontrollida
seoses nimetatud uue kohustusega. BTI kasutamise ja pikendatud kasutusajaga BTI
korrektse kasutamise seireks kasutab komisjon laiendatud statistilise järelevalve
süsteemi (SURV2 süsteemi edasiarendus BTI kontrollimiseks).
Kavandatava Surveillance 3 süsteemi rakendamise ettevalmistamiseks hakatakse
SURV2 süsteemi edasiarendamise käigus koguma ja töötlema täiendavaid asjakohaseid
andmeelemente.
Mitmete muudatuste tegemise vajadust on kajastatud ka siduva tariifiinformatsiooni
(STI) kohta koostatud eriaruandes nr 2/2008, mis sisaldab ka Euroopa Kontrollikoja
poolt komisjonile antud vastuseid (OJ no C 103, 24.04.2008).
Arvestades antud projekti prioriteetsust ja kiireloomulisust rakendatakse STI-de
kasutamise kontrollimist toetavad IT arendused kahes järgus.
•

Esimene faas: Esimeses arendusjärgus arendatakse välja üksnes põhilised osad,
mis võimaldaksid STI-de kasutamise kontrollimise kohustust täitma hakata
niipea kui võimalik. See arendus rakendatakse ellu vähendatud mahus ja
vähendatud andmehulkadega. EBTI-3 süsteem viiakse kooskõlla STI-ga seotud
UCC nõuetega. EBTI-3 ja SURV2 varasemalt kehtinud spetsifikatsioonid
korrigeeritakse. Uuendused rakendatakse muutuste juhtimise protsessi abil.

•

Teine faas: Lisaks STI-de kasutamise projekti esimeses arendusjärgus
kirjeldatud arendustele rakendatakse ellu ka teine, täismahus ja täielike
andmehulkadega faas. Selle faasi ulatus vastab täielikult liikmesriikide
vajadustele. Süsteemiarendusest jäeti välja valikuvõimalus “süstemaatiline
kontroll enne kauba vabastamist”. Arendatakse täiendavat STI kasutamise
statistilist järelevalvet. Seoses STI haldamisega luuakse täiendavat
funktsionaalsust selleks, et anda ettevõtjatele võimalus esitada oma STI taotlused
ja kätte saada STI otsused Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese kaudu 2.
faasis.
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2. Eesmärgid
a. UCC ja selle rakendussätete täiendamise teel püütakse tervet STI protsessi
täiustada tagamaks ettevõtjatele tegutsemiseks ühesugune mängumaa.
b. Vastavalt
Euroopa
Kontrollikoja
nõudmisele
nähakse
ette,
et
tolliadministratsioonid ja komisjon hakkavad STI kasutust ja pikendatud
kasutusajaga STIde kasutamist põhjalikumalt kontrollima.
Seire teostamiseks on tarvis EBTI ja statistilise järelevalve süsteemi vahelist
ühendust.
c. Liikmesriikide poolt DG TAXUDile laiendatud statistilise järelevalve andmete
saatmine võimaldab komisjonil teha keskset seiret. Samasid komisjoni poolt
kogutud andmehulki kasutatakse nii EBTI teise etapi kui ka statistilise
järelevalvesüsteemi (Surveillance 3) rakendamisel. Arvestades nende kahe
projekti laiendatud tehnilisi võimalusi, aitavad need kaks projekti tõhustada
liikmesriikide poolt teostatavat kontrolli ja seiret (nt STI nõuetekohane kasutus,
STI mittekasutamine, jne.).
Plaanis on koguda ja töödelda järgmiseid andmeelemente (SAD lahtrite numbrite
alusel): 'A' (viitenumber, ja üksnes aktsepteerimise kuupäev), 1, 2 (number), 6, 8
(number), 15, 15a, 17a, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33 (1), 33 (2), 33 (3), 33 (4),
33 (5), 34a, 35, 36, 37 (1), 37 (2), 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47 (tüüp), 47
(maksualus), 47 (määr), 47 (summa), 47 (kokku), 47 (MV), 49.
CCC-TAM andis andmete nimekirjale heakskiidu 24.05.2013.a. Sellele lisaks sai
UCC STI BC, mis sisaldas ülalnimetatud andmete nimekirja, liikmesriikide poolt
heakskiidu 13.01.2014.a.
d. Praegune EBTI-3 süsteem ühendatakse EOS süsteemiga selleks, et võimaldada
kontrollida taotleja EORI numbrit.
e. EBTI-3 süsteemi tolliotsuste standardprotsessiga kooskõlla viimine määratakse
kindlaks UCC DA&IA-s.
f. See annab ettevõtjatele võimaluse esitada oma STI taotlused ja kätte saada STI
otsused elektroonsel teel Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese kaudu.
Täielik kirjeldus tehakse kättesaadavaks projekti dokumentides.
Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis
moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.
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3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC
ja kaubanduslike meetmete integreerimine)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/Customs Business Processes/ 02_CBP
L2-L3 HL and Business Requirement BPM/Enabling Business Domains/STI
Usage/01_Processes
Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/Customs Business Processes/ 02_CBP
L2-L3 HL and Business Requirement BPM/Enabling Business Domains/STI
Management/01_Processes
Tasand 4 BPM -> L4 tegevusprotsesside mudeleid ei ole ette nähtud.
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (konkreetselt artikkel 33-37)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '2.
UCC STI/Surveillance 2+ (faas 1, faas 2)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), CCC-NOM
(Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
Etapid ja tähtajad esimeseks faasiks (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm
ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (varem kasutuses olnud kasutaja nõuete
dokumentide uuendamine)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
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I kvartal 2014.a.
III kvartal 2013.a.
I kvartal 2015.a.
II kvartal 2014.a.
On jõus, aga ei
rakendata
II kvartal 2016.a.
II kvartal 2014.a.
III kvartal 2014.a.

Versioon: 1.1
DG TAXUD
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.4 UCC STI
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused

5

6

I kvartal 2015.a.
II kvartal 2015.a.
(UCC WP:
II kvartal 2015.a.)

Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

II kvartal 2016.a.
II kvartal 2016.a.
II kvartal 2016.a.
III kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
I kvartal 2017.a.
(UCC WP:
01.03.2017.a.)
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2017.a.
I kvartal 2017.a.

Etapid ja tähtajad teiseks faasiks (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm
ECCG)
Etapp

1
2
3

4

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
Õigusnormid
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument (esimese faasi
uuendus)
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused

II kvartal 2016.a.
dokumendi

Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
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III kvartal 2015.a.
II kvartal 2016.a.
III kvartal 2016.a.
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Ei ole kohaldatav
I kvartal 2018.a.
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5

6

− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

III kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.
(UCC WP:
01.10.2018.a.)
Ei ole kohaldatav

IV kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod: Keskne
8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
iii. Järelevalve 3
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. EBTI süsteem
ii. Järelevalve süsteem
iii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
iv. Siseriiklikud EBTI süsteemid
v. Siseriiklikud järelevalvesüsteemid
vi. EOS (Ettevõtjate süsteem)
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1.5 UCC AEO ja MRA mõjud
1. Kirjeldus ja põhjendused
EOS-AEO on olemasolev ja toimiv süsteem. Muutused või parandused peavad tulema
kas Euroopa Liidu sisesest seadusandlusest või rahvusvahelistest (vastastikuse
tunnustamise) lepingutest.
Õiguslikud sätted, mis on määratletud UCC-s ja UCC IA/DA-s kehtestavad muutused
AEO taotluste ja lubade haldamise protsessides ning nõuavad standardiseeritud otsuste
langetamise protsesside rakendamist kõikidele tolliotsustele. Nimetatud sätted samuti
kehtestavad muutused teiste tolli tegevusvaldkondade protsessides, mille kohaselt
Euroopa Liidu või partnerriikide poolt antud volitatud ettevõtja staatused peavad olema
deklareeritud tollideklaratsioonides ja muudes deklaratsioonides (ENS, EXS, jne.),
selleks et võimaldada volitatud ettevõtjatel lihtsustustest, hõlbustustest ja soodsamast
kohtlemisest kasu saada.
Seetõttu käsitleb käesolev projektitoimik kolme peamist komponenti - 'Euroopa Liidu
AEO väike edasiarendus', Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus ja 'AEO vastastikuse
tunnustamise edasiarendus'. Nimetatud uuenduste olemus ja mõju olemasolevale
süsteemile on tuvastatud ja hinnatud.
I. Euroopa Liidu AEO väike edasiarendus (seoses UCC-ga)
Osad kavandatud EOS-AEO süsteemi muutused nõuavad uuendusi ainult koodide
nimekirjades, mida haldab CS/RD rakendus ja EOS-AEO ettevõtjate süsteemi – AEO
allsüsteemi taotluste kasutajaliideses ning neid loetakse 'väikeseks süsteemi
edasiarenduseks'. See puudutab UCC-ga seotud muudatusi 1 kuni 6:
1. Termin 'Certificate' vahetatakse välja termini 'Authorisation' vastu EOS-AEO
kasutajaliideses;
2. Teised muutused EOS-AEO kasutajaliideses kasutatavas juriidilises
terminoloogias (näiteks termin 'Pre-rejection' asendatakse terminiga 'Right to be
Heard'; termin 'AEO Application Rejection' asendatakse terminiga 'AEO
Application Refusal', jne.);
3. CS/RD lisatakse uusi koode ja erinevaid EOS-AEO protsesse, et viia seda
vastavusse uue kriteeriumiga 'praktilised pädevusstandardid või tööalane
kvalifikatsioon';
4. Olemasolevatesse CS/RD koodide nimekirjadesse lisatakse uued koodid, mida
kasutatakse volitatud ettevõtja staatuse peatamise, kehtetuks tunnistamise või
ümberhindamise põhjuste identifitseerimiseks;
5. Uuendatakse CS/RD koodide kirjeldusi, millel on viide tolliseadustiku
rakendussätetele CCIP või mis on vastavalt UCC-le muudetud, näiteks
'tollinõuete täitmine' (‘customs compliance’) muudetakse 'tolli- ja maksustamise
nõuete täitmiseks' (‘compliance with customs and taxation rules’);
6. Toimuvad muutused olemasolevate tähtaegade kestustes.
Nimetatud komponendi rakendamise tähtaeg on 1. mai 2016. a. Eeldatavad kohustused
liikmesriikidele saavad olema koodide kirjelduste ja EOS-AEO taotluste kasutajaliidese
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tõlkimine.
II. Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus (seoses UCC-ga)
UCC-ga seotud muutusi 7 kuni 16, mis on vajalikud olemasoleva EOS-AEO süsteemi
UCC ja UCC IA/DA alusel kindlaksmääratud protsessidega vastavusse viimiseks,
loetakse 'suureks süsteemi edasiarenduseks', mis nõuab täiendavate funktsioonide
loomist EOS-AEO CDCO rakendustesse ja EOS-AEO riikide rakendustesse ning see
mõjutab EOS-AEO süsteemilt-süsteemile liidest.
7. Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmete nõuetega, mis on
sätestatud UCC IA/DA lisades;
8. Automaatne AEOC loa väljastamine juhtudel, kui AEOF-ile väljastatud AEOS
luba on peatatud või tühistatud;
9. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse peatamine ja selle automaatne
asendamine AEOS loaga;
10. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse peatamise lõpetamine;
11. AEOF-ile väljastatud AEOC loa tühistamine ja selle automaatne asendamine
AEOS loaga;
12. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse tühistamise tühistamine;
13. Võimaluse 'Õigus olla ära kuulatud' ('Right to Be Heard') kasutamine enne AEO
loa tühistamist (millele ei eelnenud peatamist);
14. AEO loa tühistamine;
15. Uute tähtaegade kehtestamine: 'Lisainformatsiooni kättesaamise tähtaeg',
'Tähtaeg muutuste sisseviimiseks' ja 'Tähtaeg arvamuse avaldamiseks' enne AEO
loa kehtivuse tühistamist;
16. Toimuvad muutused olemasolevate tähtaegade haldamisse. 'Otsuse vastuvõtmise
tähtaja pikendamine' ja 'Liikmesriikidega nõu pidamise tähtaja pikendamine'.
Muutusi analüüsitakse, selleks et tagada süsteemi järjepidevus, kui UCC jõustub.
AEO taotluse ja AEO lubadega seotud teavituste elektrooniline esitamine Euroopa Liidu
ühtlustatud ettevõtjate liidese kaudu (ettevõtjate ligipääs EOS-AEO kesksetele
teenustele sõltub projekti 4.6 'Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad –
UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile) elluviimisest. EOS-AEO otsest
ettevõtjate ligipääsu käsitletakse pikemalt ja kirjeldatakse UCC üleminekumeetmetes.
III. AEO vastastikuse tunnustamise edasiarendus
Projekt 'AEO vastastikuse tunnustamise (AEO MR) kohandamised enne liidu
tolliseadustiku (UCC) rakendamist' (MASP 2013 Red. 12) viidi edukalt läbi 2013. aastal
AEO andmete partnerriikidega vahetamise standardiseeritud liidese arenduse ja
kasutuselevõtuga, EOS süsteemilt-süsteemile liidese uuendamisega, selleks et
võimaldada partnerriikidelt kättesaadud AEO andmete edasijagamist Euroopa Liidu
liikmesriikidele ja partnerriikide AEO staatuse kontrollimisega Euroopa Liidu tehingute
süsteemides vastavalt kasutusele võetud kasutajanõuetele (doc. AEO andmete vahetus
partnerriikidega). Kõik edaspidised uute rahvusvaheliste lepingute alased AEO MR
puudutavad IT-alased rakendamised ei vaja riiklikke arendusi ja neil puudub mõju EOS
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CDCO rakendusele.
Seevastu AEO MR praktiline rakendamine nõuab täiendavate EOS funktsioonide
loomist, selleks et võimaldada:
•

Ühele, mitmele või kõigile mingi partnerriigi volitatud ettevõtjatest antud õiguste
ühepoolset peatamist ja kehtivuse tühistamist;

•

Ühendus Euroopa Liidu MRA tunnuste (TCUIN) vahel, mis on määratud AEO
andmevahetuse raames ja partnerriikide ettevõtja EORI registreeringu vahel.

Nagu on märgitud sisemiste kasutajate nõuetes (dok. AEO andmevahetus
partnerriikidega - Euroopa Liidu sisemine aspekt) ja vastavalt UCC IA/DA
andmenõuetele, tuleb vastavas tollideklaratsioonis/tolliteadaandes identifitseerida ja
deklareerida täiendavad tarneahela liikmed ning Euroopa Liidu või partnerriikide poolt
antud AEO staatust tuleb tunnustada. See ei nõua AEO infopäringu protsesside
muutmist, mis on juba EOS-is sisse viidud. Sama kehtib ka AEO staatuse õigsuse
kontrollimise kohta UCC tolliotsuste süsteemis.
Tegevuste täpsem kirjeldus ja analüüs esitatakse tegevuste põhjenduse dokumendis, L2
vastastoime ja L2 kõrgtaseme BPMd ning ka L3 tegevusnõuete BPM selle valdkonna
jaoks koostatud BPM paketi osana. AEO loa väljastamise protsessimudelid koostatakse
tihedas vastastikuses sõltuvuses tolliotsuste protsessimudelite koostamisega.
2. Eesmärgid
Selle projekti eesmärk on AEO taotluste ja sertifikaatide haldusega seotud
tegevusprotsesside täiustamine, võttes arvesse õiguslikes sätetes tehtud muudatusi ning
tolli otsuste langetamise protsessi harmoneerimist ja tugevdada partnerriikide poolt
antud AEO staatuse tunnustamist.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit B2 (riskijuhtimine ja julgeolek)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 2 vastastoime BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business
Processes/ 01_CBP L1-L2 Global and Interaction BPM / L2 Interaction BPMs
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 tegevusnõuete BPM -> ref. ARIS BP:
EU_Customs/Customs Business Processes/ 02_CBP L2-L3 HL and Business
Requirement BPM/ Enabling Business Domains/ AEO Management
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling
Business Domains / AEO Mutual Recognition / 01_Processes
Euroopa Liidu siseste aspektide kasutajanõuded AEO andmete vahetamiseks
partnerriikidega ja L2&L3 BPMd on kinnitatud Elektroonilise tolli töörühma, õiguslike
aluste ja IT töögrupi poolt 2012. aasta II kvartalis.
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
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Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '6.
UCC volitatud ettevõtjate (AEO) uuendamine')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
Ameerika Ühendriigid: Ameerika Ühendriikide-Euroopa Liidu ühise tollikoostöö
komitee (JCC) otsus, 4.mai 2012 Ameerika Ühendriikide terrorismi vastase tolli ja
kaubanduspartnerluse programmi ja Euroopa Liidu volitatud ettevõtjate programmi
vastastikuse tunnustamise kohta (OJ L144/44, 5.6.2012)
Jaapan: Ühise tollikoostöö komitee otsus number 1/2010, 24. juuni 2010 Euroopa
Liidu ja Jaapani volitatud ettevõtjate programmide vastastikuse tunnustamise kohta
Euroopa Liidus ja Jaapanis (OJ L279/71, 23.10.2010)
Šveits: Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kokkulepe
kaubavedudel lihtsustatud kontrolli ja formaalsuste ning julgeolekumeetmete
rakendamise kohta (sõlmitud 25. juunil 2009 (OJ L 199 31. juuli 2009))
Norra: Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) ühiskomitee otsus nr 76/2009, 30. juuni
2009, millega muudetakse kaubavedudel lihtsustatud kontrolli ja formaalsuste
rakendamise kohta koostatud protokolli nr 10 ja protokolli nr 37, mis sisaldab 30. juunil
2009 vastu võetud artiklis 101 sätestatud loetelu (OJ L 232 3. september 2009)
Hiina: Ühise tollikoostöö komitee otsus, 16. mai 2014 volitatud ettevõtjate programmi
vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidus ja Hiina Rahvavabariigis kehtivate
ettevõtluse liigitamise meetmete vastastikuse tunnustamise suhtes
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.1 Volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise (AEO MR),
kohandamine enne UCC rakendamist, 1.5 UCC AEO uuendused (UCC AEO) ja 1.10
Kaupade liikumise süsteemide kohandamine
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
I. Euroopa Liidu AEO väike edasiarendus (seoses UCC-ga)
Etapp

1

2

3

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete
uuendamine)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
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Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2014.a.
II kvartal 2015.a.
II kvartal 2015.a.

Jõus
II kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
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4

5

6

IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad
(vajaduse korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2014.a.
I kvartal 2015.a.
I kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2016.a.)
(01.05.2016.a)
Ei ole kohaldatav

II kvartal 2016.a.
II kvartal 2016.a.

II. Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus (seoses UCC-ga)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete
uuendamine)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid

Ei ole kohaldatav
IV kvartal
2014.a.
II kvartal 2015.a.
III kvartal
2015.a.
Jõus
II kvartal 2016.a.
I kvartal 2015.a.
II kvartal 2015.a.

− Süsteemide tehnilised kirjeldused

IV kvartal
2015.a.
I kvartal 2016.a.
(UCC WP:
I kvartal 2016.a.)

Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse

I kvartal 2017.a.
I kvartal 2017.a.
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− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
5

6

− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

I kvartal 2017.a.
III kvartal
2017.a.
I kvartal 2018.a.
I kvartal 2018.a.
(UCC WP:
01.03.2018.a.)
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2018.a.
I kvartal 2018.a.

III. AEO vastastikuse tunnustamise edasiarendus
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (kasutajanõuded BPM)
− Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete
uuendamine)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine

5

Ei ole kohaldatav
II kvartal 2012.a.
IV kvartal
2015.a.
Jõus
II kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2016.a.
III kvartal
2016.a.
IV kvartal
2016.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav

− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
II kvartal 2017.a.
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
Ei ole kohaldatav
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja II kvartal 2017.a.
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
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korral)1
− MRA Ameerika Ühendriigid
− MRA Šveits
− MRA Jaapan
− MRA Hiina
− MRA Norra
6

Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

I kvartal 2013.a.
IV kvartal
2014.a.
II kvartal 2015.a.
III kvartal
2015.a.
IV kvartal
2015.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur (praegune arhitektuur ei muutu)
Arendamise meetod:
Käituse meetod:

Hübriid
Hübriid

1

Nagu projekti kirjelduses on märgitud, MRA-de elluviimise etapid ei sõltu täiendavatest EOS-i funktsioonidest
ühepoolseks peatamiseks/kehtivuse tühistamiseks ja ühenduseks TCUIN ja EORI vahel.
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8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
ii. UCC tolliotsused
iii. UCC STI
iv. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
v. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
vii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela
turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse
tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
viii. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
VÕI ainult riiklik rakendamine
ix. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
x. Põhiandmete konsolideerimine
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. EOS-AEO (olemasolev)
ii. AEO andmete vahetamine partnerriikidega (olemasolev)
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
ii. NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)
iii. ICS (Impordi kontrollisüsteem)
iv. ECS (Ekspordi kontrollisüsteem)
v. CS/RD (Kesksed teenused / võrdlusandmed)
vi. Riikide riskide analüüs

1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Käesoleval hetkel katab ekspordi- ja väljumisformaalsusi ekspordi kontrollisüsteemi
funktsionaalsuse (ECS) teine faas. Kasutuselolev ekspordi kontrollisüsteemi versioon
katab ka tolliseadustikus ja selle rakendussätetes kirjeldatud turvalisuse ja julgeoleku
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aspektid.
Kasutuselolev ekspordi kontrollisüsteemi versioon ei kata siiski kogu vajalikku
funktsionaalsust, sest tollialastes õigusaktides on sätestatud protseduurilisi aspekte, mida
automaatne funktsionaalsus Euroopa Liidu tasandil ei kata.
Puuduvad funktsionaalsused lihtsustatud protseduuride, kauba osalise/ osasaadetiste
kaupa läbi erinevate väljumisasutuste kaudu väljumise, ekspordi ja transiidi omavahelise
seostatuse ja aktsiisikontrolli süsteemi (EMCS) haldamiseks.
UCCs, selle rakendusaktides ja delegeeritud õigusaktides tehtavad muudatused kutsuvad
esile vajaduse edasiste muudatuste tegemiseks ECS-is. Mõningaid küsimusi alles
arutatakse, kuid muudatusi on oodata Euroopa Liidu üleselt kehtivate tolliotsuste,
AEOde (sealhulgas vastastikune tunnustamine), eriprotseduuride, deklarandi andmetesse
sisestamise ja keskse tollivormistuse osas.
Teisest küljest on selge, et iseseisva hindamise rakendamine väljumisel ei too kaasa
vajadust süsteemi muuta. Üldiselt võimaldab iseseisev hindamine ettevõtjal (EO) läbi
viia teatud tolliformaalsusi, mida põhimõtte järgi peaksid läbi viima tolliasutused (Art.
185 UCC). Sellele vaatamata puudub AES arendamisele mõju, sest loa omanik tegeleb
iseseisva hindamisega väljumisel väljaspool AES-i. On tehtud ettepanek nimetada
järgmist ECS arendusastet, mis pakuks täisfunktsionaalsust kaupade ekspordi ja
väljumise haldamiseks ning mida oleks kohandatud UCC ja selle rakendus- või
delegeeritud õigusaktidega kooskõlas olevaks, automatiseeritud ekspordisüsteemiks,
lühendatult AES.
AES on mõeldud ekspordiprotseduuride ja
automatiseerimiseks ühis-, sise- ja välisdomeenis.

väljumisformaalsuste

lõpetamise

Kasutuseloleva ekspordikontrollisüsteemi (ECS) teine faas juba võimaldab eksportkauba
liikumiste ja väljumise ülddeklaratsioonide haldamist ning elektroonsete
deklaratsioonide esitamist.
ECS tuleb uute UCC nõuetega vastavusse viia ja edasi arendada kogu nõutavat
funktsionaalsust omavaks AES-iks, millel oleksid vajalikud liidesed tugisüsteemidega
(näit. tolliotsused), NCTS ja EMCS. AES peab samuti toetama keskse tollivormistuse
ellurakendamist juhtudel, kus see on ekspordi puhul rakendatav.
Arendused AESi ellurakendamiseks on järgmised:
•

Puuduva funktsionaalsuse lisamine;

•

Süsteemi kohandamine, et võimaldada ekspordi puhul lihtsustusi;

•

Süsteemi kohandamine UCC tolliotsustega ühendamiseks;

•

Ekspordiprotsesside ja väljumisprotsesside UCC õigusnormidega vastavusse
viimine;

•

Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmetele esitatud nõuetega, mis
on sätestatud UCC IA/DA-s;

•

Tugisüsteemidega vajalike liideste arendamine;

•

Keskse eksporditollivormistuse kasutamisel vajaliku informatsiooni kolme
erineva tolliasutuse vahel vahetamise arendamine;
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•

Harmoneeritud liidese väljaarendamine EMCSga;

•

Harmoneeritud liidese väljaarendamine NCTSga, juhul kui olukord 'eksport,
millele järgneb transiit' ('export followed by transit') kehtib endiselt;

Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis
moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.
2. Eesmärgid
Projekti eesmärgiks on ECS teise faasi edasiarendamine, selleks et ellu rakendada täielik
AES, mis kataks tegevusprotsesside vajadused ja hõlmaks UCCs nõutavad andmed,
liidesed tugisüsteemidega, EMCSi ja keskse eksporditollivormistuse.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs /Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Core
Business Domains / Export and Exit / 01_Processes
Tasand 4 detailne BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs /Customs Business Processes /
03_CBP L4 Functional Requirement BPM/ Automated Export System (AES) /
01_Processes
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '9.
UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
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2

3
4

5

6

Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hajus

Käituse meetod:

Hajus
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8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. UCC AEO ja MRA mõjud
iii. UCC eriprotseduurid
iv. EMCS
v. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
vi. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
vii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. ECS teine faas
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. ECS (Ekspordi kontrollisüsteem)
ii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
iii. NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)
iv. EMCS

Lehekülg 35 / 137

Versioon: 1.1
DG TAXUD
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS

1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
1. Kirjeldus ja põhjendused
Projekti ulatus hõlmab kahte komponenti:
•
•

NCTS kohandamine uute UCC nõuetega;
Elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina
seotud protsesside ellurakendamine.

kasutamisega

Komponent 1
Kasutuselolev transiidisüsteem (NCTS) automatiseerib ühis- ja ühenduse
transiidiprotseduuri ning kauba TIR protseduuriga Euroopa Liidu piirides liikumise
kontrollimise. Kasutuselolev NCTS süsteemi neljas faas hõlmab samuti turvalisuse ja
julgeolekuga seotud andmete töötlemist kauba sisenemisel ja väljumisel (turvalisuse ja
julgeolekuga seotud andmeid sisaldav transiidideklaratsioon).
Arendustegevus hõlmab järgmisi tegevusi:
•
•
•
•

•
•
•

Süsteemi vastavusse viimine nõudega võtta kasutusele vähendatud andmetega
transiidideklaratsioon;
Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmetele esitatud nõuetega, mis
on sätestatud UCC DA-s ja IA-s;
Süsteemi vastavusse viimine uute nõuetega, mis on seotud transiiditagatistega
(näiteks kohustuslikus korras tagatise tollivõla limiidi jälgimise rakendamine);
Süsteemi vastavusse viimine uute õiguslike nõuetega seoses teelolevate kaupade
sündmuste registreerimisega (kehtestatakse uus protsess ja täiendav tolliasutuse
roll);
Uute tugisüsteemidega vajalike liideste arendamine;
Süsteemi uute, tugevdatud turvalisuse ja julgeolekuga seotud nõuetega ning AEO
MR-iga vastavusse viimine;
Harmoneeritud liidese loomine AES süsteemiga, juhul kui AES tasemel
määratakse vastavad nõuded.

Komponent 2
Kehtivatest õigusaktidest tulenevalt on kasutusel lihtsustatud transiidiprotseduurid
raudtee, õhutranspordi, meretranspordi ja torujuhtme kaudu veetavate kaupade puhul.
Vastavalt UCC IA/DA-le vahetatakse nimetatud lihtsustatud protseduurid välja
lihtsustuste vastu ja UCC näeb ette artiklis 233 (4) e sätestatud elektroonilise
transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise.
Arendustegevus hõlmab elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina
kasutamise protsesside ellurakendamist vastavalt õiguslikult kehtestatud tingimustele.
Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus esitatakse tegevuse põhjenduse dokumendis, mis
moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.
Mõlema komponendi puhul sisaldavad kavandatava(te) süsteemi(de) jaoks kehtivad
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nõuded analüüsi võimalikest uutest tehnoloogilistest või kaasajastatud meetoditest
andmete hankimiseks (st. automaatne e-templi numbrite lugemine, dokumentide/piltide
manusena lisamine) ja analüüsi võimalikest uutest meetmetest teelolevate andmete
lisamiseks/kontrollimiseks ja turvalisuse tagamiseks operaatorite/tolli poolt jne.
2. Eesmärgid
Selle projekti eesmärgiks on NCTS süsteemi edasiarendamine, et viia olemasolev
süsteem vastavusse uute UCC nõudmistega ja samuti et ellu rakendada uus protsess
seoses elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamisega ning
vajadusel protsessid vähendatud andmehulkade kasutamiseks.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 4 detailsete BPMde väljatöötamine
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '8.
UCC uue elektroonilise transiidisüsteemi (NCTS) uuendus')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.7 UCC ühis- ja ühenduse transiidisüsteem (UCC NCTS)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Komponendi 1 puhul
Etapp

1

2

3

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
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4

5

6

– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

II kvartal 2015.a.
IV kvartal 2015.a.
III kvartal 2016.a.
(UCC WP:
III kvartal 2016.a.)
III kvartal 2017.a.
Ei ole kohaldatav
III kvartal 2017.a.
I kvartal 2018.a.
III kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.
(UCC WP:
01.10.2018.a.)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
MASP red. 12 viide: 1.7 UCC ühis- ja ühenduse transiidisüsteem (UCC NCTS)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Komponendi 2 puhul
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
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5

6

− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hajus

Käituse meetod:

Hajus

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
iii. UCC AEO ja MRA mõjud
iv. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
v. UCC tagatiste haldamine (GUM)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. NCTS (täesti uus faas, mis vajab kõikide funktsioonide
vastavustestimist)
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1.8 UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC
INF) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.6)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '2.6 UCC
eriprotseduurid'.
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1.9 Sinise vööndi algatus ja eManifest
(KUSTUTATUD)
Projektitoimik on kustutatud.
Ainus järelejäänud sinise vööndi algatuse ülesanne vastavalt ühtse turu aktis II sätestatule
on eManifesti loomine.
Arvukate koosolekute tulemusena liikmesriikide ja kaubandussektoriga selgus, et
eManifesti ei ole võimalik ellu rakendada tolliseadustiku rakendussätete alusel, kuid see
saab olema osa UCC rakendus- ja delegeeritud õigusaktidest.
Kavandatav lähenemine on selline, et eraldi tolliinfosüsteemi ei lähe tarvis, seetõttu on
projektitoimiku eManifestiga seotud osa kustutamine põhjendatud.
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1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine
(KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktidega 1.5,
1.6, 1.7 ja 2.10)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati järgmiste toimikutega:
•

'1.5 UCC AEO ja MRA mõjud';

•

'1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)';

•

'1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS';

•

'2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames';
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1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Käesoleval ajal kinnitavad toodete päritolu GSP raames soodustatud riikide
ametiasutused. Kui deklareeritud päritolu osutub ebaõigeks, kuid kauplemisel ei ole
pettust toime pandud, siis ei pea importijad sageli imporditollimaksu täies ulatuses
tasuma, sest nad toimisid heauskselt. Seeläbi tekivad kahjud Euroopa Liidu
omavahendite osas, mille peab lõpuks Euroopa Liidu maksumaksja vältimatult kinni
maksma. Kuna eksportijad teavad kõige paremini oma eksporditavate toodete päritolu,
siis on otstarbekas, et eksportijad võtaksid vastutuse toodete päritolukinnituste esitamise
eest oma klientidele.
Soodustatud riikide pädevad ametiasutused peaksid eksportijaid registreerima selleks, et
eksportijatel oleks õigus väljastada päritolukinnitusi , kui pärinevate toodete koguväärtus
kaubasaadetises ületab 6 000 eurot. Sellele lisaks lihtsustab eksportijate registreerimine
sihipäraseid järelkontrolle. Selleks, et registreerida eksportijaid, peab iga soodustatud riik
kasutama Euroopa Komisjoni poolt loodud registreeritud eksportijate süsteemi (REX).
Läbi selle süsteemi, mis luuakse Euroopa Liidu ja soodustatud riikide ametkondade ja
ettevõtjate huvides, peaks ettevõtjatel olema võimalik kontrollida enne kaupade
deklareerimist vabasse ringlusse lubamiseks, et nende tarnija on registreeritud eksportija
asjassepuutuvas soodustatud riigis. Samamoodi peaksid Euroopa Liidu ettevõtjad olema
registreeritud liikmesriikide pädevate ametiasutuste juures kahepoolse päritolu
kumulatsiooni ja Norrasse, Šveitsi või Türgisse saadetavate kaubasaadetiste jagamise
eesmärgil.
Süsteemi peamine eesmärk on asendada praegune paberipõhine sertifitseerimise
protsess infotehnoloogilise toega isesertifitseerimise protsessiga. Keskandmebaas
sisaldab registreeritud eksportijaid. Seega pakub registreeritud eksportijate süsteem ka
võimalust liikmesriikidel
täiustada oma riiklikke tollideklaratsioonide süsteeme
deklaratsioonidel oleva REX numbri automaatse kontrolliga keskandmebaasist .
Loodetakse hõlmata eksportijad rohkem kui 80 GSP riigist ja eksportijad 25 ülemeremaa
ja territooriumi (OCT) riigist. Ülemeremaade ja territooriumide eksportijate kaasamise
võimaluse kohta lugege palun järgmisel leheküljel asuvat joonealust märkust (1).
2. Eesmärgid
Registreeritud ettevõtjate süsteemi loomise projekti eesmärgiks on võtta kasutusele
süsteem, mis pakuks ajakohastatud ja täielikku informatsiooni Euroopa Liidu välistes
riikides asuvate (GSP soodustatud riigid) registreeritud eksportijate kohta, kes
ekspordivad kaupu Euroopa Liitu sooduskaubanduse korra alusel. Süsteem hakkab
hõlmama ka liikmesriikides registreeritavaid eksportijaid kahepoolne päritolu
kumulatsioon ja Norrasse, Šveitsi või Türgisse saadetavate kaubasaadetiste jagamise
eesmärgil.
Registreeritud eksportijate süsteemi rakendusala hakkab hõlmama ka koostöövajadusi
Šveitsi ja Norraga. Viidi läbi teostavusuuring, et määrata asjakohased õiguslikud,
ärialased ja infotehnoloogilised vajadused rakendamiseks. Infotehnoloogilised ja
õiguslikud/ärialased projektid kulgevad paralleelselt.
Esimese rakendusala laiendusena on ette nähtud REX süsteemi kohaldamist ka
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ülemeremaadele ja territooriumidele.
territooriumide2 jaoks vastu võtta.

Õiguslik

alus

tuleb

ülemeremaade

ja

Õiguslik kohustus on rakendada REX süsteem alates 1. jaanuarist 2017. Teatud
tingimustel kehtestab määrus soodustatud riikidele, kellelei ole võimalik rakendada
REX-i sellel kuupäeval, võimaluse alustada selle kasutamist hiljemalt 1. jaanuarist 2020.
(vt 6. osa märkust ** ).
Ärianalüüsi täiendava kirjelduse võib leida kasutajanõuete dokumendis ja selle domeeni
jaoks välja töötatud BPM paketis.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – arenduse ajal
DG TAXUD Unit B/TF1 (päritolureeglid) – toimimise faasis
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit B/TF1 (päritolureeglid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3-4 BPM koostatud DG TAXUD-i poolt
Tasand 3-4 BPM aktsepteerimine ECCG poolt
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Konsolideeritud määrus (EL) 2454/1993 ja teatud sätted
määrusest (EL) 1063/2010 ja 530/2013; Nõukogu otsus (EL) 755/2013 OCT-de kohta
Kehtivad rakendussätted: CCIP, UCC WP (UCC WP, II jagu: '1. Registreeritud
eksportijate süsteem (REX)')
Pädev organ: CCC - päritolu sektsioon
Tulevased põhisätted: Konsolideeritud määrus (EL) 2454/1993 ja teatud sätted
määrusest (EL) 1063/2010; Nõukogu otsus (EL) 755/2013 OCT-de kohtaTulevased
rakendussätted: UCC DA ja/või IA
Pädev organ: CCC - päritolu sektsioon
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
Etapid ja tähtajad* (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument

2

III kvartal 2013.a.

Ülemeremaade ja territooriumide kaasamine ei tohi nõuda konkreetseid meetmeid/individuaalset arendamist,
kuid on eeldatud, et kõik õiguslikud ja menetluslikud raamistikud on REX süsteemi kasutuselevõtu alguseks
paigas ning täielikult ühtlustatud GSP reeglitega - ainult sellisel juhul võivad OCT-d olla osa REX süsteemist.
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2

3
4

5

6

− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
− Tasand 4 Uuendused
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatusfaas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused liikmesriikidele
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine
− Vastavustestid
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad ning Euroopa Liidu välised riigid ja
ettevõtjad
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitus
− Siseriiklik koolitus ja teavitus

II kvartal 2014.a.
IV kvartal 2014.a.
II kvartal 2014.a.
I kvartal 2015.a.
IV kvartal 2010.a.
IV kvartal 2014.a.
II kvartal 2014.a.
III kvartal 2014.a.
I kvartal 2015.a.
I kvartal 2015.a.
(UCC WP:
I kvartal 2015.a.)
I kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
III kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
(UCC WP:
01.01.2017.a.)
I kvartal 2017.a.
I kvartal 2017.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
* Käesolev ajakava kehtib Euroopa Liidu registreeritud eksportijate süsteemi rakendamise
etappidele ja toimingutele, muud laiendused teostatakse võimaluste piires.
** komisjoni määruse (EL) 1063/20103 artikli 3 lõike 4 kohaselt “võivad soodustatud riigid,
kes ei ole valmis registreeritud eksportijate süsteemi rakendama lõikes 3 nimetatud
tähtpäeval ja kes esitavad komisjonile kirjaliku taotluse enne 1. juulit 2016 või kelle suhtes
komisjon on artikli 2 teise lõike kohaselt teinud ettepaneku kohanduste kohta, jätkata
määruse (EÜ) nr 2454/93, IV jaotise 2. peatüki 1A jao ning määruse lisades 17 ja 18
kehtestatud sätete kohaldamist koos käesoleva määruse muudatustega kuni 1.jaanuarini
2020.”

3

OJ L 307, 23.11.2010, lk. 1.

Lehekülg 45 / 137

Versioon: 1.1
DG TAXUD
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. EOS-EORI
ii. Järelevalve 3
b. Projekti algatamise jaoks on vajalik:
i. EORI
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. REX numbri õigsuse kontroll riiklike tollideklaratsioonide süsteemi
poolt
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. EOS-EORI
ii. Riiklik tollideklaratsioonide süsteem (ühendatakse REX süsteemiga)
iii. Järelevalve
iv. DDS
v. CS/RD
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1.12 COPIS
1. Kirjeldus ja põhjendused
Oma intellektuaalomandi õiguste (IPR) kaitseks võivad õiguste valdajad taotleda tolli
sekkumist piiril võtmaks tollimeetmeid teatavaid inellektuaalomandi õigusi rikkuvate
kaupade suhtes. Kõikidele liikmesriikidele on kättesaadav ühtne infosüsteem, mis aitab
lihtsustada tolliadministratsioonide ja komisjoni tööd ning kergendada nende
töökoormust tõhustades ühtlasi intellektuaalomandi õiguste jõustamise alast koostööd.
Viimaste aastate jooksul on intellektuaalomandi õiguste jõustamise juhtumite arv enam
kui kahekordistunud (~43 500 juhtumit 2009. aastal; ~90 500 juhtumit 2011. aastal).
Õiguste omajate poolt esitatud meetmetaotluste arv on tõusnud ~1 000 taotluselt 2000.
aastal kuni ~23 100 taotluseni 2012. aastal.
2. Eesmärgid
COPIS projektid on järgmised:
•

COPIS 1.2.0;

•

COPIS liides AFIS süsteemiga;

•

COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmine;

•

Uuring vastastikuse sidumise teostatavuse kohta EDB-ga.

COPIS 1.2.0 keskne operatsioonisüsteem tootestati 01.01.2014.
Lisaks, COPIS liides AFIS süsteemiga – arendatakse välja liides OLAFi
tolliinformatsioonisüsteemi
(CIS-EU)
andmebaasiga
(pettustevastase
infosüsteemi/tolliagentide vastastikuse abistamise (AFIS/MAB) rakendusmoodul). Kui
see tegevus on lõpule viidud, siis saadetakse osa teabest rikkumiste kohta AFISile.
Olenevalt kehtestatud sekkumiskünnisest otsustab AFIS, kas informatsioon
salvestatakse või mitte.
COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmine annab ettevõtjatele
võimaluse esitada meetmetaotlus pädevatele tolliasutustele elektroonselt.
Arendustegevust alustatakse hiljem.
COPIS süsteemi rakendamise eesmärgiks on tugevdada intellektuaalomandi õiguste
kaitsmist intellektuaalomandi õiguste omajate, liikmesriikide tolliadministratsioonide ja
kõikide liikmesriikide tolliasutuste omavahelise koostöö ja infovahetuse parandamise
teel.
Süsteemi üldeesmärgid on järgmised:
•

Lihtsustada liikmesriikide ja komisjoni tööd, luues vajaliku instrumendi kogu
meetmetaotlustes sisalduva info kogumiseks, haldamiseks ja jagamiseks ning
nende andmete haldamiseks, mis on seotud juhtumitega, kus toll on peatanud
kauba vabasse ringlusse laskmise või kauba kinni pidanud;

•

Luua ühiselt kasutatav dokumentatsioon ja kõikidele asjaomastele liikmesriikide
ja komisjoni teenistustele infopäringute jaoks avatud andmebaas, sealjuures
järgides andmekaitse ja turvalisuse eeskirju;
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•

Genereerida sõnumeid, mudeleid, aruandeid ja statistikat;

•

Vahetada informatsiooni turvalises elektroonses keskkonnas;

•

Säilitada trendianalüüside tegemiseks vajalikku sündmuste ajalugu.

3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL)
number 608/2013, 12. juuni 2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist
tollis
Kehtivad rakendussätted: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) number
1352/2013, 4. detsember 2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) number 608/2013, mis käsitleb
intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis
Pädev organ: CCC intellektuaalomandi õiguste kaitse jagu
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.12 COPIS
Etapid ja tähtajad COPIS liidese jaoks AFIS süsteemiga (heakskiidu annab
elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
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5

6

− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid
(puudub mõju liikmesriikidele)
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

III kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav

IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
Etapid ja tähtajad COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmiseks
(heakskiidu annab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
heakskiidetud
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid (vajaduse korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine
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I kvartal 2020.a.
III kvartal 2020.a.
IV kvartal 2020.a.
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IV kvartal 2020.a.
IV kvartal 2020.a.
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Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:
Käituse meetod:
8. Sõltuvused

Keskne
Keskne

a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
ii. Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) andmebaas (EDB)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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1.13 Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window)
programm
1. Kirjeldus ja põhjendused
Ühe akna süsteem (Single Window - SW) võimaldab ettevõtjatel ja vedajatel esitada
õigusaktide nõuete kohast impordi-, ekspordi- ja transiidiga seotud standardiseeritud
informatsiooni ja dokumente ühes sisenemispunktis (vt. UNECE soovitus number 33).
Elektroonse informatsiooni korral tuleks üksikud andmeelemedid esitada ainult üks
kord.
Tolli ühe akna süsteem keskendub tolliformaalsustele ja hõlmab sidusrühmi, kes
tegelevad piiriülese kaupade veoga.
Arvestades ühe akna süsteemi kontseptsiooni keerukust näeb Euroopa Liidu tolli ühe
akna programm ette mitut rakendusfaasi, millest esimene hõlmab auromaatset
tollideklaratsiooni täiendavate dokumentide kontrolli. Esimene projekt rakendab ellu
ühtse veterinaartõendi (CVED) kontrolli.
Järgmistes faasides kavatsetakse lisaks CVEDile välja töötada rakendused ka teiste
valdkondade õigusaktides ettenähtud lubade ja tõendite kontrollimiseks. Järgmised
Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi rakendamise faasid määratakse tulevikus,
näiteks elektrooniliste tolliotsuste läbivaatamise raames.
2. Eesmärgid
Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi eesmärk on anda ettevõtjatele võimalus esitada
Euroopa Liidu piiri ületava kauba liikumise kohta tollialaste ja muude õigusaktidega
ettenähtud kogu informatsioon elektroonselt ja ühe korraga.
EU SW-CVED projekti esimese etapi eesmärgiks on tollideklaratsioonidega esitatud
CVED sertifikaatide automatiseeritud kontroll (valideerimine). Selle projekti käigus
ühendatakse vastastikku liikmesriikide tollisüsteemid ja DG SANCO TRACES
süsteem, kus hoitakse sisenemise ühtseid veterinaartõendeid (CVED).
EU SW-CVED teise etapi eesmärk vaadatakse uuesti läbi Euroopa Liidu tolli ühe akna
programmiga seotud Toll 2020 projektirühma raames, mis koosneb teatud
liikmesriikidest ja kaubandusföderatsioonidest. Projektirühm analüüsib Euroopa Liidu
tolli ühe akna programmi rakendamise võimalusi 2014. aasta jooksul ja kuni 2015.
aasta alguseni. Projektirühma poolt tehtud järeldused esitatakse elektroonilise tolli
koordineerimisrühmale ECCG.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) Euroopa Liidu tolli ühe akna
programmi arenduse käigus
DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste kaitse) pärast
Euroopa Liidu tolli ühe akna toimima hakkamist
Projekti omanik
DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)
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DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine)
Õigusaktide omanik
Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi toetab e-tolli otsus, mille omanik on DG
TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine).
Konkreetselt EU SW-CVED rakendamist toetavad DG SANCO õigusaktid.
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Enabling
Business Domains / SW-CVED/ 01_Processes
Tasand 4 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 03_CBP
L4 Functional Requirement BPM / SW-CVED System / 01_Processes
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted:
DG TAXUD õigusaktid:
•

e-tolli otsus – Art. 6

DG SANCO õigusaktid:
•

Nõukogu direktiiv 91/496

•

Komisjoni määrus 282/2004

•

Nõukogu direktiiv 97/78

•

Komisjoni määrus 136/2004

•

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 882/2004

•

Komisjoni määrus 669/2009

Kehtivad rakendussätted: e-tolli otsus
Pädev organ: CCC õigusaktide osas ja ECCG projekti juhtimise alal
Tulevased põhisätted: parandatud ja täiendatud e-tolli otsus
Tulevased rakendussätted: parandatud ja täiendatud e-tolli otsus
Pädev organ: CCC õigusaktide osas ja ECCG projekti juhtimise alal

Lehekülg 52 / 137

Versioon: 1.1
DG TAXUD
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.13 Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window)
programm
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 1.13 Euroopa Liidu ühe akna (Single Window) programm
Etapid ja tähtajad EU SW-CVED esimese etapi jaoks (kinnitab ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad (NB:
siin on tegemist Komisjoni
toimimiskuupäevaga,
liikmesriikide
vastavustestimine toimub alates IV kvartalist
2014.a.)
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad
(vajaduse korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

täideviimise

III kvartal 2012.a.
I kvartal 2013.a.
I kvartal 2013.a.
Jõus
II kvartal 2017.a.
IV kvartal 2012.a.
I kvartal 2013.a.
II kvartal 2013.a.
III kvartal 2013.a.
III kvartal 2013.a.
I kvartal 2014.a.
I kvartal 2014.a.
IV kvartal 2013.a.
I kvartal 2014.a.
I kvartal 2014.a.

Ei ole kohaldatav

I kvartal 2014.a.
I kvartal 2014.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
Järgmise etapina on Komisjon moodustanud projektirühma ühe akna programmi
rakendamiseks. Projektirühm analüüsib Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi
rakendamise võimalusi 2014. aasta jooksul ja kuni 2015. aasta alguseni.
7. Eeldatav IT arhitektuur
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Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne

8. EU SW-CVED projekti sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
iii. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
i. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. SPEED 2
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Tulevased EU SW projektid
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
ii. ICS (Impordi kontrollisüsteem)
iii. NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)
iv. ECS (Ekspordi kontrollisüsteem)
v. Riiklikud ühed aknad liikmesriikides
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2.1 UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja
ajutine ladustamine
1. Kirjeldus ja põhjendused
Projekti eesmärgiks on selgitada saabumisteate (NA), kaupade esitamisteate (PN) ja
ajutise ladustamise deklaratsiooni (TSD) esitamise protsesse ja kohustada riike neid
protsesse teatud tähtajaks rakendama. Protsesside rakendamine, nagu ka tähtajad jäävad
liikmesriikide määrata. Selle tulemusena toimub seega 'riiklik arendus' vastavalt
'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale' mis on toodud MASP Lisa 2
lõpus.
Saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutise ladustamise deklaratsioon on kauba
Euroopa Liitu sisenemisel selle tolliprotseduurile suunamiseks vabastamise protsessi
otsustavad osad. Neid etappe või protsesse praegu juba kasutatakse.
Protsesside ja andmevahetuse harmoneerimiseks ettevõtjatega, parimate praktiliste
kogemuste kasutamiseks ning koos eelnevate ja järgnevate protsessidega tõrgeteta
teostuse tagamiseks tuleb Euroopa Liidu tasandil formuleerida ja kokku leppida
liikmesriikides rakendatava välisdomeeni protsessidele ja andmemahtudele esitatavad
nõuded.
Kokkulepe saavutatakse BPM 3. tasandil (tegevusega seotud nõuded).
MASP red. 2014 uuendus: Võrreldes MASP redaktsiooniga 12 ei tule rakendada
muutusi. Õigusaktides sätestatud tegevusega seotud nõuete selgitamine ja paika
panemine on veel pooleli sihtrühmade poolse UCC-ga seotud õigusaktide arutelu
raames. Asjassepuutuvad BPM-id täpsustatakse selle protsessiga paralleelselt ja
pannakse lõplikult paika, kui õigusaktidega seotud arutelud on lõpule viidud.
2. Eesmärgid
Käesoleva projekti rakendusala hõlmab saabumisteatega seotud kaubandus- ja tollialase
andmevahetuse harmoneerimist, kaupade esitamisteate kasutamise, funktsionaalsuse
(õiguslikud/tehnilised aspektid) ja sisu väljaselgitamist ning ajutise ladustamise
deklaratsiooni protsessi ja sisu väljaselgitamist kõigis liikmesriikides, kus nimetatud
elemendid on osa suuremast tervikust (mis koosneb sisenemise ülddeklaratsioonist
(ENS), saabumisteatest, kaupade esitamisteatest (PN), ajutise ladustamise
deklaratsioonist (TSD) ning tollideklaratsioonist) seoses siseneva kaubavooga.
Projekti puhul on arvesse võetud, et tolliasutused võivad aktsepteerida, et ajutise
ladustamise deklaratsioon võib olla ka järgmisel kujul:
a) Viide mis tahes sisenemise ülddeklaratsioonile, mis on esitatud
asjassepuutuvate kaupade kohta + ajutise ladustamise deklaratsiooni
üksikasjad;
b) Manifest või muu transpordidokument.
Tuleb tagada liitu sisenenud kaupade jälgitavus ja samuti ka liides eelneva (sisenemise
ülddeklaratsioon) ning järgneva (tollideklaratsioon) protsessiosa vahel. Saabumisteate,
kaupade esitamisteate ja ajutise ladustamise deklaratsiooni grupeerimine ühe projekti
alla hõlbustab selle eesmärgi saavutamist. Käesoleva projekti ellurakendamine rajab
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vundamendi siseriiklike tollisüsteemide täiustamisele (näiteks
andmebaasid vastavalt UCC-ga seotud õigusaktide definitsioonile).

harmoneeritud

Süsteemide omanik
Süsteemi arendavad, hooldavad ja käitavad liikmesriikide tolliadministratsioonid
Projekti omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
3. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business
Domains / Entry of Goods / 01_Processes
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business
Domains / Release for Free Circulation / 01_Processes
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business
Domains / Temporary Storage / 01_Processes
Tasand 4 BPMd ei ole ette nähtud
Praegu kehtivate BPMde läbivaatamine ja uuendamine on vajalik seoses tulevastes
õiguslikes põhisätetes õigusloome protsessi käigus tehtavate muudatustega. Need
muudatused tehakse BPM halduses.
4. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '12.
UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (UCC DA), CCC tolliseadustiku impordi- ja
ekspordiformaalsused, CCC tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja
ühtlustamise sektsioon (UCC IA), ECCG projektijuhtimise alal
5. Viited ja põhitegevused
MASP red.12 viide: 2.1 UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine
ladustamine
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

Eeldatav
tähtaeg
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1

2

3
4

5

6

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
6. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Riiklik

Käituse meetod:

Riiklik
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I kvartal 2015.a.
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II kvartal 2016.a.
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Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
III kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2020.a.
(UCC WP:
02.03.2020.a.)
Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav
I kvartal 2020.a.
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7. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
iii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
iv. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
v. UCC eriprotseduurid
vi. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela
turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse
tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
vii. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
viii. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
ix. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Oleneb olemasolevast siseriiklikust rakendusest ja üleminekuks
vajalikest jõupingutustest (vajadusel)
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Oleneb olemasolevast siseriiklikust rakendusest ja üleminekuks
vajalikest jõupingutustest (vajadusel)
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Puudub mõju EIS-i ühistele spetsifikatsioonidele. Mõju ja
liidestamine riiklike EIS süsteemi infotehnoloogilistele rakenduste,
Euroopa Liidu tugisüsteemide (näiteks EOS), riiklike tugisüsteemide
(näiteks riikide riskide analüüsimise süsteem) ning muude riiklike
liidestega (näiteks teiste asutuste süsteemid) tuleb analüüsida
asjassepuutuva liikmesriigi poolt.
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2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI)
(KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati
'2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames'.
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2.3 UCC tollideklaratsiooni harmoneerimine
(KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati
'2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames'.
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2.4 UCC iseseisev hindamine (SA) (KUSTUTATUD,
sisu ühendatud punktiga 1.6 ja 2.10)
Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati järgmiste toimikutega:
•

'1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)';

•

'2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames';
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2.5 UCC tagatiste haldamine (GUM)
1. Kirjeldus ja põhjendused
UCC, UCC DA ja/või UCC IA kohaselt nõutakse sellise tagatise kasutamist, mis kehtib
kogu liidu tolliterritooriumil eesmärgil, milleks see on esitatud (UCC Art. 89(2)(b)).
Garantiihaldus hõlmab järgmist:
•

Registreerimine;

•

Olemasolu ja kehtivuse kontroll;

•

Tollivõla limiidi jälgimine;

•

Tagatise vabastamine.

Tagatiste haldamise süsteem võimaldab üle kogu liidu tolliterritooriumil kehtivate
individuaalsete tagatiste ja üldtagatiste registreerimist, olemasolu ja kehtivuse
kontrolli ning samuti vabastamist (välja arvatud transiit).
Sellele lisaks võimaldab nimetatud projekti ellurakendamine üle kogu Euroopa Liidu
kehtivate tagatiste tollivõla limiitide jälgimist olemasolevate tollivõlgade puhul seoses
kaupadega, mis on suunatud vabasse ringlusse.
2. Eesmärgid
UCC artikkel 89(2)(b) sätestab, et tolli aktsepteeritud või lubatud tagatis kehtib
eesmärgil, milleks see on esitatud, kogu liidu territooriumil ning annab võimaluse
deklareerida impordi ja ekspordi tollideklaratsioonides teises liikmesriigis registreeritud
tagatist kui see liikmesriik, kus deklaratsioon esitatakse ja aktsepteeritakse.
Projekti eesmärgiks on tagada, et impordi- ja eksporditoimingutes kasutatud tagtiste
andmed, mis puudutavad enamat kui ühte liikmesriiki, tuleb teha elektroonselt
ligipääsetavaks liikmesriikides, kus vastav tollideklaratsioon esitatakse ja
aktsepteeritakse.
Selle projekti raames käsitletakse olemasoleva tollivõla katteks esitatud üldtagatist
seoses kaupadega, mis on suunatud vabasse ringlusse. Esitatud tagatist kontrollitakse
igas deklaratsioonis. Lubatud lihtsustatud deklaratsioonide, deklarandi arvestuskannete
ja iseseisva hindamise korral kontrollitakse tagatist lisadeklaratsiooni/esitatud andmete
alusel.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP
L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains/ Guarantee
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Management / 01_Processes
Tasand 4 BPMd on ette nähtud; detailsuse aste ja valmimise lõppkuupäev ei ole veel
teada
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '14.
UCC tagatiste haldamine (GUM)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 2.5 UCC tagatiste haldamine (GUM)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
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Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

I kvartal 2020.a.
(UCC WP:
02.03.2020.a.)
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2020.a.
I kvartal 2020.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Täpsustatakse edaspidi

Käituse meetod:

Täpsustatakse edaspidi

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
iii. UCC eriprotseduurid
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. UCC tolliotsused
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid (näiteks impordi ja
ekspordi tollideklaratsioonide tehingute süsteemid)
ii. Riiklikud tagatiste halduse süsteemid
iii. Riikide tollivõlgade raamatupidamise süsteemid
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2.6 UCC eriprotseduurid
1. Kirjeldus ja põhjendused
Selle projektiga on kavas välja töötada infotehnoloogiline tugi eriprotseduuride
kiirendamiseks ja hõlbustamiseks. Transiidi protseduur jääb antud projekti rakendusalast
välja, kuna sellega tegeletakse teiste projektide all; samuti jääb välja vabatsoon, mille
olemusest tingituna ei ole kavas infotehnoloogilisi arendusi algatada.
UCC eriprotseduuride praktiline rakendamine on kaalumisel kahest aspektist lähtuvalt:
•

UCC eriprotseduuride ühtlustamine: riiklikud infotehnoloogilised arendused
eriprotseduuride ühtlustamise eesmärgil ja UCC IA/DA-s määratletud õiguslike
sätete ühtlustamise eesmärgil;

•

UCC teabelehed (UCC INF) eriprotseduuride jaoks: kesksed teenused, mida
pakutakse standardiseeritud informatsiooni haldamiseks.

I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine
Praeguste plaanide kohaselt annab Komisjon projekti käsutusse 2. ja 3. tasandi
tegevusprotsesside mudelid (BPM), et tagada teatud standardiseerimise tase ja ühtne
arusaam protseduuridest. 3. tasandi BPMd näitavad, kuidas võiks eriprotseduure
rakendada ja milline stsenaarium (seire, audit, tehingud, tagatised) kasutusele võetakse.
Käesolev kokkulepe on iga IT projekti algatamise eeltingimuseks. Edasised arendused
viiakse läbi liikmesriikide poolt iseseisvalt või koosarenduste vormis.
Projekti tulemusena saavad liikmesriigid kasu järgmistest uuendustest: olemas on
ühtlustatud eriprotseduuride käsitlus kogu ühenduse territooriumil, kindlad kohad
protsessis, kus kauba staatus muutub, elektroonilised lahendused eriprotseduuridega
seotud andmetele. Samuti kergendab projekt ettevõtjate halduskoormust ja kiirendab
eriprotseduuride läbiviimist.
II. UCC INF eriprotseduuride jaoks
UCC INF tagab tolliasutuste vahel administratiivse koostöö ja standardiseeritud
informatsiooni vahetuse kõikide liikmesriikide vahel sees- ja välistöötlemise
tolliprotseduuride ning tavapäraste käitlemistoimingute käigus.
Peamised tegevusprotsessid, mida INF IT süsteem hakkab toetama, on järgmised:
•

INF haldus välistöötlemise puhul (EX/IM ja IM/EX);

•

INF haldus sisetöötlemise puhul (IM/EX and EX/IM).

INF tegevusprotsesside automatiseerimine sisaldab keskse EC (DG TAXUD)
andmebaasi loomist, mis võimaldab INF andmed teha interneti kaudu kättesaadavaks,
muutes informatsioonile ligipääsu lihtsaks ja parandades jälgitavust ning läbipaistvust.
Keskne INF süsteem pakub funktsioone järgmiste toimingute läbiviimiseks:
•

INF andmete loomine ja muutmine;

•

INF andmete kontrollimine, kaasa arvatud ühendused EORI, AEO ja tolliotsuste
keskteabehoidlatega;
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•

Automaatne elektrooniline INF andmete ja koguste kontroll;

•

Automaatne INF viitenumbri genereerimine;

•

INF andmete pärimine ja väljaotsimine kesksest andmebaasist;

•

INF andmete ja koguste uuendamine andmebaasis.

Oodatav INF IT süsteemi rakendamisest saadav kasu on liikmesriikide vahelise koostöö
parandamine, suurem eriprotseduuride jälgimise ja kontrolli efektiivsus ja paberil
põhinevate tehingute vähendamine. Mõnede liikmesriikide puhul oleks INF protseduur
väga suure olulisuse astmega, sest olemasolev protseduur hõlmab suuremahulist käsitsi
tööd.
Tegevuste täpsem kirjeldus ja analüüs esitatakse tegevuste põhjenduse dokumendis, L2
vastastoime ja L2 kõrgtaseme BPMs ning ka L3 tegevusnõuete BPMs
põhitegevusvaldkonna 'Eriprotseduurid välja arvatud transiit' ja toetava
tegevusvaldkonna 'INF haldus' jaoks koostatud BPM paketi osana.
2. Eesmärgid
UCC eriprotseduuride ühtlustamise projekti eesmärgiks on kõikide UCC, UCC DA
ja/või UCC IA poolt kehtestatud muudatuste rakendamine tolliladustamise,
lõppkasutuse, ajutise impordi ning sees- ja välistöötlemise protseduuridel. Rakendusala
määratlemine viiakse lõpule edaspidi vastavalt UCC IA & DA lõppversioonile.
Õiguslikult määratletud UCC INF vahetus eriprotseduuride osas määrab uue Euroopa
Liidu keskse süsteemi arenduse, et toetada sellega seotud tegevusprotsesse ja
elektroonset INF andmete haldust. Keskse eriprotseduuride INF IT süsteemi peamised
eesmärgid on tagada INF andmete kättesaadavus ja muuta sujuvamaks INF andmete
halduse protsessid.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Põhitegevusvaldkond "Eriprotseduurid välja arvatud transiit":
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business
Domains/Special Procedures excluding Transit/01_Processes
Tasand 4 BPM on kaalumisel.
Toetav tegevusvaldkond “INF haldus”:
Tasand 2 vastastoime BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business
Processes/ 01_CBP L1-L2 Global and Interaction BPM / L2 Interaction BPMs
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 tegevusnõuete BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/
Customs Business Processes/ 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement
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BPM/Enabling Business Domains/INF Management / 01_Processes
Tasand 4 funktsionaalsed nõuded BPM kavandatud IV kvartal 2015.a.
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '11.
UCC eriprotseduurid' 'I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine' ja '10. UCC teabelehed
(INF) eriprotseduuride kohta' seoses 'II. UCC INF eriprotseduurid')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-SPE
(Tolliseadustiku komitee eriprotseduuride sektsioon) (UCC IA), ECCG (Elektroonilise
tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine
MASP red. 12 viide: 2.6 UCC eriprotseduurid
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM,
kaalumisel)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
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5

6

− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

I kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
IV kvartal 2019.a.
(UCC WP:
01.10.2019.a.)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2019.a.
IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
II. UCC INF eriprotseduuride jaoks
MASP red.12 viide: 1.8 UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC INF)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
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Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2019.a.
(UCC WP:
01.10.2019.a.)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2019.a.
IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hajus

Käituse meetod:

Hajus

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
ii. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
iii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
iv. UCC tagatiste haldamine (GUM)
v. UCC tolliotsused
vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
vii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
viii. Põhiandmete konsolideerimine
ix. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. EOS-EORI (Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja
identifitseerimise allsüsteem)
ii. UCC tolliotsused
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
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2.7 Järelevalve 3
1. Kirjeldus ja põhjendused
Liikmesriikide tolliadministratsioonid vastutavad ühendusse/ühendusest importivate või
eksportivate ettevõtjate poolt esitatud deklaratsioonidelt võetud andmete kogumise ja
edastamise eest.
DG TAXUD vastutab järelevalve definitsioonide väljatöötamise ja hoolduse eest
TARIC andmebaasis. Meetmed luuakse allolevate institutsioonide taotluste alusel:
•

Peadirektoraadid DG TRADE, DG AGRI, DG MARE, DG ENTERPRISE, DG
ESTAT ja DG OLAF võivad taotleda avaliku või konfidentsiaalse järelevalve
või tariifilagede järelevalve meetmete loomist;

•

Teatud tööstusharude tooteid haldavatelt nõukogudelt, näiteks tekstiil, teras, jne.

2. Eesmärgid
Esimene arendusfaas rakendatakse kui “SURV2 süsteemi edasiarendus STIde
kontrollimiseks” – projektitoimik '1.4. UCC STI'. See osa keskendub kogutud ja
töödeldud andmeelementide laiendatud kasutamisele ja STIde kasutamise
kontrollimiseks vajalike funktsioonide loomisele nii DG TAXUDi kui ka liikmesriikide
tolliadministratsioonide jaoks.
Liikmesriikide tolliadministratsioonidel on läbi täiustatud rakendusliidese juurdepääs
üksnes STIde kontrollimiseks vajalikele töödeldud andmetele.
Teises faasis keskendutakse kogutud andmete laiendatud kasutamiseks vajalike
funktsioonide loomisele, täiendava andmekaeve võimaluste rakendamisele ning teiste
peadirektoraatide ja liikmesriikide tolliadministratsioonide teavitamiseks vajalike
teavitamisfunktsionaalsuste loomisele.
Eesmärk on teha võmalikuks deklaratsioonidest kogutud STIde kontrollimise laiendatud
andemeelementide töötlemine, et kasutada neid tollialase riskianalüüsi parandatud
läbiviimises ühise riskijuhtimise raamistiku (CRMF) alusel, pettusevastase võitluse,
turuanalüüsi, järelkontrolli ja statistilisel otstarbel.
Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis
moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) koos DG TAXUD Unit A4ga (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike
meetmete integreerimine) arenduse käigus
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC
ja kaubanduslike meetmete integreerimine)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
MASPi käesoleva redaktsiooni seisuga BPMe ei ole koostatud
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5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '7.
UCC Järelevalve 3')
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), Tolliseadustiku
komitee tariifsete meetmed (UCC IA), ECCG (Elektroonilise tolli koordineerimisrühm)
projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 2.7 Järelevalve 3
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
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− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC STI
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
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2.8 UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela
turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel
(Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 –
andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Alates 2011. aasta algusest toimib ICS esimene faas täismahus kõikides Euroopa Liidu
liikmesriikides. Euroopa Liidus esitatakse iga kuu enne kauba saabumist üle 3 miljoni
julgeoleku ja turvalisuse andmetega sisenemise ülddeklaratsiooni ENS.
Käesolev projekt võtab arvesse järgmised aspektid:
•

Andmete kvaliteet ja esitamine (välised aspektid);

•

Andmevahetuse juhtimine ja ENS andmete, riskiinfo ning kontrolli tulemuste
kättesaadavus (sisemised aspektid).

Tolli riskijuhtimise strateegia ja tegevuskava
Komisjoni poolt tolli riskijuhtimise tõhustamise ja tarneahela julgestuse kohta
väljastatud teatises (COM 2012/793, 8. jaanuar 2013), Dublini deklaratsioonis
visandatud tarneahela turvalisuse tõstmise alase kõrgtasemelise seminari soovitustes
(tolli riskijuhtimise kohta Euroopa Liidus) ning komisjoni asjakohastes järeldustes
rõhutatakse vajadust tagada võrdsel ja adekvaatsel tasemel olev andmekaitse kogu
Euroopa Liidus, keskendudes andmete jagamise, riskiinfo ja kontrolli tulemuste
optimeerimisele.
Euroopa Liidu strateegia ja tegevuskava tolli riskijuhtimiseks võeti vastu 2014. aasta
keskel, sisaldades konkreetseid ettepanekuid tegevuste osas. Nimetatud tegevuskava
rakendamist käsitletakse vastavalt vajadusele järgmistes MASPi redaktsioonides ning
seda mõjutavad tegevused, mis järgnevad käesolevale komisjoni teatisele tarneahela
tolliriskide ohjamisest.
Vajalikud funktsionaalsed muutused ja parandused ICS-is
Vastavalt 2011. aasta oktoobri algul saadud kogemustele ja teostatud ICS toimingute
hindamisele ning põhjalikule tööle, mis teostati pärast Jeemeni intsidenti (tegevuskava
lennuveoste turvalisuse suurendamiseks) on tuvastatud järgmised tegevused/valdkonnad,
mille osas on vaja sisse viia parandused seoses sisenemise ülddeklaratsiooniga kõikide
transpordiliikide osas:
•

Tõhustatud andmenõuded ja parem sisenemise ülddeklaratsioonis esitatud
andmete kättesaadavus, mis võimaldab läbi viia efektiivseid riskianalüüse;

•

Uuendada mitmed olemasolevad funktsioonid, et võimaldada ühtsem ja
efektiivsem ICS-i ja sellega seotud protsesside kasutamine, eelkõige osalise
esitamise võimaluste rakendamine, et võimaldada rohkematel ettevõtjatel peale
kohustatud vedaja esitada sisenemise ülddeklaratsiooni nõutava täpsusastmega
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andmeid;
•

Sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamise protsesside ja nõuete
uuendamine enne lennukisse laadimist kõige varajasemal võimalikul ajal ja
andmete täitmine pärast väljasõitu, kuid enne piire ületavate lennukite
kohalejõudmist;

•

Operaatoritelt sisenemise ülddeklaratsiooni andmete nõudmine Ülemaailmse
Postiliidu konventsiooni eeskirjade kohaselt vastavalt CN 23 andmetele.

•

Vastavalt sõltumatu konsultandi poolt läbi viidud tasuvusanalüüsile (mille
tulemused on arutamisel ühes konkreetses projektirühmas), tundub, et:
o Võimalus luua ühe ettevõtja poolt deklaratsioonide esitamise alus
ainsasse ühenduspunkti võimaldaks ettevõtjatel olulisel määral kulusid
säästa;
o Liikmesriikide poolt jagatavad teenused võimaldaksid luua palju
töökindlama süsteemi ja võimaldaksid saavutada riskijuhtimise
eesmärgid, mis ei ole saavutatavad hajusa süsteemi puhul;
o Sellised jagatud teenused looksid eeldused asjakohaste andmete
õigeaegseks esitamiseks ja kättesaadavuseks.

2. Eesmärgid
Tõhustada tarneahela turvalisust optimeerides kauba (eriti lennukauba) kohta esitatava
eelinfo vahetamist ning kõrvaldada turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas ja/või andmete
kvaliteedis tuvastatud puudused, et tõhustada riskianalüüsi ja muuta seda
efektiivsemaks.
Euroopa Liidu tolli riskijuhtimise tegevuskava edasi arendamine võib tulevikus esile
kutsuda edasisi arenguid või antud süsteemi korduvkasutatavust keskmises ja pikemas
perspektiivis.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
DG TAXUD Unit B2 (riskijuhtimine ja turvalisus)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Olemasolev tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/
Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core
Business Domains / Entry of Goods/ 01_Processes
Tasand 4 BPMd on kavas koostada 2015.a. IV kvartalis.
Edasi planeeritakse BPMde koostamist vastavalt Euroopa Liidu tolliterritooriumile
sisenevate kaupade suhtes rakendatavate meetmete tugevdamise tegevuskavale.
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5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '15.
UCC ohutus ja turvalisus ning riskijuhtimine')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (UCC DA), CCC tolliseadustiku impordi- ja ekspordiformaalsuste
sektsioon, CCC tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise
sektsioon (UCC IA), ECCG projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red.12 viide: 2.8 ICC kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamine
(sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
Lahtiütlus: käesoleva projektitoimiku, 'UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela
turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia
eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)', erinevate osade
planeerimine lõpetatakse MASPi järgmises versioonis kooskõlas edasiste analüüside
tulemustega ning nendest tulenevate vastuvõetud otsustega, mis on eeldatavalt 2014.
aasta lõpus.
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Edasine analüüs identifitseeritud toimimisraamistiku
lähenemiste kohta ja otsus rakendatava lähenemise
osas
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
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5

6

− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hetkel hajus, tulevane meetod ei ole veel kokku lepitud

Käituse meetod:

Hetkel hajus, tulevane meetod ei ole veel kokku lepitud

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
ii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
iii. UCC alusel olemasolevate imporditaotluste muutused (selleks, et
võimaldada tollideklaratsiooni esitamist sisenemise
ülddeklaratsiooni esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130)
iv. UCC AEO ja MRA mõjud
v. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. ICS esimene faas
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. ICS esimene faas
ii. NCTS neljas faas
iii. ECS teine faas
iv. Riikide riskide analüüs
v. CRMS
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2.9 Klassifitseerimise informatsioonisüsteem
(CLASS)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Toote kogu Euroopa Liidu ulatuses ühetaolise klassifitseerimise tagamiseks on Euroopa
Liidu tollialastes õigusaktides klassifitseerimisjuhtumite erisuste lahendamiseks
kehtestatud vastav protseduur. Nomenklatuuri erineva tõlgendamise puhul võtab
tolliseadustiku komitee (CCC) vastu kas klassifitseerimismääruse, koostab
kombineeritud nomenklatuuri selgitava märkuse, või esitab oma seisukoha nn
klassifitseerimisalase ühisseisukoha näol.
Ka Euroopa Kohus teeb vaidlusaluste toodete kohta klassifitseerimise otsuseid, mis on
kogu liidu ulatuses otsekohaldatavad.
Eelpool nimetatud klassifitseerimisalane teave avaldatakse erinevates kohtades ja
erinevate vahendite kaudu. Tolliametnikud või ettevõtjad, kes soovivad leida teavet
toote õige klassifitseerimise kohta, on sunnitud sellekohast infot erinevatest allikatest
otsima (Euroopa Liidu Teataja, komiteemenetluse register, Euroopa Kohtu otsused).
Eriti keeruline on kiiresti üles leida CCC istungitel kokkulepitud klassifitseerimisalasied
ühisseisukohti.
Taoline olukord koormab eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes
paigutasid 2012. aasta lõpus kaupade tariifse klassifitseerimise alaste õigusaktide
väljaselgitamiseks tehtud avalikud päringud kõige tülikamate õigusaktide loetelus
12ndale kohale.
Selleks, et luua ühtne platvorm ehk andmebaas, milles oleks kajastatud kogu
klassifitseerimisalane teave (hoolimata selle olemusest), kavatseb DG TAXUD luua
süsteemi, mis tagab kogu klassifitseerimisalase informatsiooni läbipaistvuse.
Loodav süsteem pakuks erinevatele asjaosalistele mitmeid hüvesid, nagu näiteks:
•

Aitaks ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
halduskoormust tunduvalt vähendada tänu nende poolt imporditavate või
eksporditavate toodete korrektsele tariifsele klassifitseerimisele (süsteem toimiks
režiimis kogu info ühekorraga ühest kohast “one-stop-shop”);

•

Aitaks liikmesriikide tolliadministratsioonide tariifse klassifitseerimisega
tegelevatel töötajatel oma suure, sagedasti kasinusmeetemete rakendamise tõttu
väljakujunenud töökoormusega toime tulla, kuna nad saaksid oma töös piirduda
vaid vajaliku info leidmise ja jagamisega;

•

Aitaks tõhustada tolliliidu toimimist ja elavdada siseturgu, tehes kogu
informatsiooni tariifse klassifitseerimise kohta ühtse platvormi kaudu paremini
kättesaadavaks. Väheneksid vasturääkivused klassifitseerimisel ning ettevõtjate
võrdne kohtlemine oleks paremini tagatud;

•

Aitaks kaupade täpsema klassifitseerimise kaudu paremini tagada Euroopa Liidu
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omavahendite laekumist ja tõhustada seaduse alusel tasumisele kuuluvate
tollimaksude kogumist.
Liikmesriigid olid väljendanud järgmisi kõrgetasemelisi nõudeid tegevusmudeli analüüsi
kontekstis:
•

Võimalus riiklikke klassifitseerimise andmeid integreerida CLASS süsteemi;

•

Võimalus
klassifitseerimise
informatsioonisüsteemidesse;

andmeid

integreerida

riiklikesse

Antud nõudeid hinnatakse täpsemalt projekti järgmistes etappides.
2. Eesmärgid
Arendustegevus on jagatud kolme faasi:
Esimene järk: Miinimumnõuetega rakendus
CLASS põhisüsteemi projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste osade
kaasamist/ integreerimist:
• TARIC nomenklatuur koos TARIC valideerimisega;
•

klassifitseerimismäärused;

•

kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused;

•

klassifitseerimisalased ühisseisukohad;

•

Euroopa Kohtu otsused;

•

EBTI3-andmebaasi tesauruse kasutamine.

Teine järk: Laiendatud nõuetega rakendus
CLASS süsteemi laienduste projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste
osade kaasamist/ integreerimist:
•

EBTI;

•

ECICS.

Kolmas järk: Väliste klassifitseerimisinformatsiooni allikate seostamine
CLASS süsteemi laienduste projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste
osade kaasamist/ integreerimist:

4

•

WCO HS selgitavad märkused;

•

WCO HS klassifitseerimisotsused;

•

WCO HS klassifitseerimisteatised;

•

Ühendus REACH andmebaasiga (seda haldab Euroopa Kemikaaliamet)

•

ADR4 andmete kaasaarvamine.

ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
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3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – arenduse käigus
DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC
ja kaubanduslike meetmete integreerimine) toimimise ajal
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC
ja kaubanduslike meetmete integreerimine) toimimise ajal
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
MASPi käesoleva redaktsiooni seisuga BPMe ei ole koostatud
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (konkreetselt artikkel 6(1), artikkel 14 (2), artikkel 16)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '16.
UCC klassifitseerimine (CLASS)')
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-NOM
(Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 2.9 Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Lahtiütlus: Järgmine kava puudutab ainult CLASS süsteemi esimese faasi komponente.
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
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5

6

− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2017.a.
I kvartal 2018.a.
III kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.
Ei ole kohaldatav

IV kvartal 2018.a.
IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:
Käituse meetod:

Keskne

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ei ole kohaldatav
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. EBTI-3
ii. ECICS2
iii. TARIC3
iv. kombineeritud nomenklatuuri süsteem
v. DDS2
vi. REACH andmebaas
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2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC
raames
1. Kirjeldus ja põhjendused
Impordiga seotud tolliprotseduuride formaalsused (edaspidi viidatud kui 'import') on
hetkel hallatud riiklike tollialaste infotehnoloogiliste süsteemide abil. Hetkel
olemasolevate impordiprotsesside rakendamine jääb suurel määral UCC alusel samaks.
Seega see ei nõua suuremahulisi muutusi olemasolevate infotehnoloogiliste süsteemide
tuuma osas.
Sellele vaatamata on õiguslikel muutustel mõju riiklikele süsteemidele ja need nõuavad
organisatsioonilisi ja tehnilisi muudatusi kas vajalike õiguslike muutuste näol või
seadusandluse täpsustuse näol või funktsioonide laiendamise ning uute kontseptsioonide
nagu näiteks CC loomise tõttu. CC saab olema peamiseks liideseks olemasolevate
sõltumatute riiklike impordirakenduste jaoks ja õiguslikud arengud loovad seetõttu EIS-i
impordidomeeni selle funktsionaalsuse tarbeks.
Riiklike süsteemide muutused sõltuvad funktsioonide ja rakendamise hetkeolukorrast.
Kuna eelmised süsteemid on rajatud liikmesriikide poolt oma pädevusi ja otsustusvõimet
kasutades, arvestades riiklikke ja kohalikke nõudmisi, saab UCC-ga seotud nõuete mõju
(ja sellest lähtuv ressursside tarbimine) olema liikmesriikide lõikes erinev. Sellest
lähtuvalt on vajalik läbi viia riiklik analüüs, et hinnata tegelikult vajaminevat
jõupingutust. Parimal juhul saab olema teatud aspekti rakendamise mõju väga piiratud,
näiteks juhul, kui praegune süsteem on juba selleks valmis või projekteeritud
asjassepuutuvat funktsionaalsust silmas pidades. Käesolevas projektitoimikus
kirjeldatud funktsionaalsused on tavapärased erinevate liikmesriikide jaoks tulevase
seadusandluse raames.
Käesoleva projektitoimiku eesmärgiks on koondada kõik aspektid, mida tuleb arvesse
võtta
riiklike
impordirakenduste
edasiarendamisel,
mis
sõltuvad
UCC
ellurakendamisest. Seevastu tuleb eristada muutuste iseloomu, arvestades
asjassepuutuva impordirakenduse/domeeni infotehnoloogilise arenduse liiki ('Hajus' või
'Riiklik arendus', vastavalt 'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale'
mis on toodud MASP Lisa 2 lõpus. Vastav infotehnoloogilise arenduse liik on näidatud
all.
Lisaks tuleb impordirakendused liidestada (tugi)süsteemidega, mis luuakse liidu tasandil
(näiteks liides UCC tolliotsustega või UCC STI süsteemiga), selleks et kasutada ära
informatsiooni, mida need (tugi)süsteemid impordiprotsessi käigus pakuvad ('keskne'
või 'hübriidarendus', vastavalt 'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale'
mis on toodud MASP Lisa 2 lõpus. Kuid need projektid kuuluvad eraldi
projektitoimikute koosseisu ja sellepärast on käesolevast projektitoimikust välja jäetud.
Nimekiri olemasolevate impordirakenduste aspektidest, mis (potentsiaalselt) vajavad
muutmist vastavalt UCC-le:
a. Tollideklaratsiooni andmebaaside määratlus UCC DA/IA Lisas B, mis muudab
andmebaase, mis on hetkel kasutuses, kaasa arvatud andmeelementide muutmine
AEO MR projektide puhul
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(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);
b. Muutused, mis võimaldavad erinevaid viise tollideklaratsiooni esitamiseks
(standard, lihtsustatud, deklarandi andmetesse sisestamine).
(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);
c. Muutused, mis võimaldavad tollideklaratsiooni esitamist
ülddeklaratsiooni esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130

sisenemise

(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);
d. UCC ja sellega seotud õigusaktid kehtestavad võimaluse CC kasutades suunata
kaubad tolliprotseduurile. See võimaldab siduda lahti tollideklaratsiooni
esitamise koha ja tolliformaalsused saavad olla tsentraliseeritud ning kaupade
esitamise kohta on võimalik muuta, kui need on tolliprotseduurile suunamiseks
vabastatud.
Tollideklaratsiooni menetlus ja kaupade vabastamine peab olema kahe
asjassepuutuva tolliasutuse poolt koordineeritud. Kui need kaks tolliasutust
paiknevad erinevates liikmesriikides, siis tuleb Euroopa Liidu tasemel kokku
leppida protsessi koordineerimine ja ühtlustamine ning vahetatav informatsioon.
Mõlemad osapooled peavad olema kindlad kas ja kuidas teiste osapoolte
toimingud läbi viidi, millist informatsiooni ja millal võib oodata või millal tuleb
saata, et tagada protsessi jätkumine.
Keskne tollivormistus on võimalik kõikide võimaluste puhul, mida UCC pakub
tollideklaratsiooni esitamiseks:
1. Standardtollideklaratsioon;
2. Lihtsustatud tollideklaratsioon;
3. Tollideklaratsioon deklarandi andmetesse sisestamise kujul koos teatise
esitamisega;
4. Tollideklaratsioon deklarandi andmetesse sisestamise kujul koos teatise
esitamisest loobumisega;
CC kontseptsioon võimaldab ettevõtjatel tsentraliseerida ja integreerida
raamatupidamise, logistika ja turustamise funktsioonid ühte kohta, seeläbi
vähendades suhtlemist tolliga ja kasutades järelevalve tolliasutust peamise
suhtluspartnerina.
(Hajus arendus, vastavalt kavandatud projektietappidele);
e. Tolliasutused võivad taotluse korral lubada ettevõtjal teostada teatud
tolliformaalsusi, mis kuuluvad teostamisele tolliasutuse poolt ning teostada
teatud kontrolle tolli järelevalve all (SA). On ette nähtud eelaudit loa taotluse
hindamise käigus ja regulaarsed loaga seotud järelauditid/ümberhindamised.
Delegeeritud tegevuste teostamine on loa valdaja vastutusel. Nimetatud
kontseptsioon on oluline uus lähenemine kaubandusele, mille kohaselt ettevõtjad
võtavad ise vastutuse delegeeritud tegevuste teostamise eest.
(Hajus või riiklik arendus, sõltuvalt sellest, milline on lõplik rakendusala ja
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vastavalt kavandatavatele projektietappidele)"See kontseptsioon kujuneb
oluliseks hõlbustuseks kaubanduse jaoks, sest see võimaldab neil võtta ise
vastutus enda peale tollivormistuse tegevuste eest, suurendades kontrolli. Seeläbi
on võimalik saavutada rohkem integreeritud lähenemisviis. Kokkupuude tolliga
on piiratud ja peamiselt seotud eel- ja järelaudititega.
(Hajus või riiklik arendus, sõltuvalt sellest, milline on lõplik rakendusala ja
vastavalt kavandatavatele projektietappidele);
f. Impordisüsteemide ja aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli
süsteemi (EMCS) vaheline koostöö aktsiisiga maksustatavate kaupade impordil.
(Hajus arendus, vastavalt kavandatud projektietappidele).
Impordirakenduste edasiarendamiseks kaalutakse ka teisi projekte (näiteks liides
tugisüsteemidega, mis luuakse, kaalutlused seoses eriprotseduuridega jne.), kuid neid
käsitlevad teised MASP-i projektitoimikud. Nende projektitoimikute sisu siin ei korrata.
MASP red. 2014 uuendus: Võrreldes MASP redaktsiooniga 12 on viidud sisse
projektitoimikute struktuuri olulisi muudatusi. Sellele vaatamata on suurel määral sisu
jäänud samaks ja kajastub vastavalt nimetatud läbivaadatud struktuurile. Need
muudatused on sisse viidud vastavalt liikmesriigi kommentaarile, mis esitati MASP
redaktsiooni 12 läbivaatamise tsükli käigus ja selle arutamisel elektroonilise tolli
töörühmas.
Nimetatud kommentaar puudutab taotlust väljendada erinevate projektide ja nõuete
mõju olemasolevatele riiklikele rakendustele, mis on tingitud UCC rakendamisest.
Seisukoht seoses sellega seotud algatustega muudeti killustatud lähenemisest
'kontseptsioonide' osas süsteemile orienteeritud lähenemise kasuks, mille tulemusena
projektitoimiku sisu konsolideeriti ja kujundati ümber. Eelkõige on see põhjendatud
seetõttu, et rakendust tuleb kavandada süsteemi tasandil, samas kui pigem killustatud
lähenemine toob kaasa kavandamise ja organiseerimisega seotud ebakõlasid ja
sellepärast ka ebavajalikku täiendavat ressursside tarbimist.
Seetõttu lisati käesolevasse projektitoimikusse sisu,
projektitoimikutest (nagu on MASP redaktsioonis 12):

mis

pärineb

järgmistest

•

'1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine' (samuti kajastatud toimikutes
1.5, 1.6 ja 1.7);

•

'2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI)';

•

'2.3 UCC tollideklaratsiooni ühtlustamine' (samuti kajastatud 1.6 ja 1.7);

•

'2.4 UCC iseseisev hindamine (SA)' (samuti kajastatud toimikus 1.6);

Nagu juba eespool mainitud, juhul kui teised MASP toimikud mõjutavad riiklikke
impordirakendusi, on see asjaolu kirjeldatud ainult nendes toimikutes ja seda ei korrata
mujal (vaadake 8. jagu seoses 'Sõltuvustega').
Nimetatud viimati lisatud aspekte ei ole MASP eelmistes versioonides käsitletud:
•

Impordisüsteemide ja aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli
süsteemi (EMCS) vaheline koostöö aktsiisiga maksustatavate kaupade impordil;

Muutused, mis võimaldavad tollideklaratsiooni esitamist sisenemise ülddeklaratsiooni
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esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130.
Riiklikud muudatused toimuvad alates 2016. aastast kuni 2020. aastani vastavalt UCC
WP-le ja 'delegeeritud üleminekualasele õigusaktile’.
UCC artikkel 288 nimetab artiklid, mis rakenduvad alates 30.10.2014.a. Artikkel sätestab
samuti, et kõik teised artiklid kehtivad alates 01.05.2016.a. Seevastu kõik UCC
süsteemid ei ole selleks kuupäevaks veel valmis.
Sellepärast määrab UCC tööprogramm UCC tollisüsteemide loomiseks ja kasutusele
võtmiseks ajakava, mis on kuupäevade 01.05.2016 ja 31.12.2020 vahel. Sellele lisaks on
ettevalmistamisel 'delegeeritud üleminekualane õigusakt’, mille eesmärgiks on vastaval
vahepealsel ajal seda olukorda praktiliselt hallata ja selle hääletamine peaks toimuma
enne 2015. aasta lõppu.
Iga süsteem, mis võetakse kasutusele UCC tööprogrammis ja delegeeritud
üleminekualases õigusaktis märgitud kuupäeval, peab olema toetatud kõikide
liikmesriikide poolt alates nimetatud kuupäevast.
Sellel on tagajärjed deklaratsioonide menetluse süsteemidele. Need on ühendatud
enamuse teiste süsteemidega ja sellepärast on vajalikud mitmed muudatused, näiteks
suhtlemiseks Surv3, REX, tolliotsuste ja teiste süsteemidega.
Selleks, et liikmesriike toetada, koostab eriotstarbeline projektirühm redaktsioonide kava.
Nimetatud kava annab suurema selguse ja seda toetab DG TAXUD. Sellega seoses annab
TAXUD kavandamisega seotud informatsiooni seoses Euroopa Liidu tasandi
tegevustega.
2. Eesmärgid
Käesoleva projekti rakendusala võtab arvesse liikmesriikide poolt eelmise MASP
läbivaatuse tsükli käigus esitatud taotlust loobuda 'kontseptsioonide' perspektiivist, mis
oli UCC-s sisse viidud ja teistest infotehnoloogiliste süsteemide muudatustest, mis selle
rakendamine kaasa tõi ning keskenduda erinevate algatuste mõjule olemasolevatele
riiklikele impordirakendustele, mis peavad vastama muudetud nõuetele ja mis
kohandatakse uuele seadusandlusele kas funktsioonide muutmise või laiendamise teel.
3. Süsteemide omanik
Süsteemi arendavad edasi ja käitavad liikmesriikide tolliadministratsioonid
Süsteemide omanik hajusa arenduse komponentide osas (näiteks CC)
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Keskne tollivormistus
Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs
Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business
Domains / Release for Free Circulation / 01_Processes
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Tasand 4 BPM on ette nähtud. Detailsuse aste ja valmimise lõppkuupäev ei ole veel
teada.
Isehindamine
Praeguse seisuga ei ole BPM ette nähtud
Praegu kehtivate BPMde läbivaatamine ja uuendamine on vajalik seoses tulevastes
õiguslikes põhisätetes õigusloome protsessi käigus tehtavate muudatustega. Need
muudatused tehakse BPM halduses.
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '13.
UCC keskne imporditollivormistus (CCI)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP redaktsiooni 12 viide: Ei ole kohaldatav
Käesolev toimik koostati järgmiste MASP 12. redaktsiooni toimikute kokkupanemise
teel:
•

'1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine' (samuti kajastatud toimikutes
1.5, 1.6 ja 1.7);

•

'2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI)';

•

'2.3 UCC tollideklaratsiooni ühtlustamine' (samuti kajastatud 1.6 ja 1.7);

•

'2.4 UCC iseseisev hindamine (SA)' (samuti kajastatud toimikus 1.6).

Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG ainult seoses
hajusa arenduse aspektidega. Riiklikud arenduste kavandamine ja haldus on
liikmesriikide pädevuses, juhul kui seadusandluses ei ole teisiti määratud.)
Etapp

1

2

3

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
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4

5

6

– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2015.a.
IV kvartal 2015.a.
IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2017.a.
(UCC WP:
I kvartal 2017.a.)
I kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
I kvartal 2020.a.
III kvartal 2020.a.
IV kvartal 2020.a.
(UCC WP:
01.10.2020.a.)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2020.a.
IV kvartal 2020.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hajus, kui ei ole Riiklik
(vaadake 1. jagu 'Kirjeldus ja põhjendused')

Käituse meetod:

Hajus, kui ei ole Riiklik
(vaadake 1. jagu 'Kirjeldus ja põhjendused')

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC AEO ja MRA mõjud
ii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
iii. UCC tolliotsused
iv. Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
v. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
vi. UCC tagatiste haldamine (GUM)
vii. UCC eriprotseduurid
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viii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela
turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse
tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
ix. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
x. UCC STI
xi. võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS
xii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
xiii. Järelevalve 3
xiv. Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)
xv. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
xvi. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
xvii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
xviii. Operatiivsete infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. UCC tolliotsused
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
Puudub mõju EIS-i ühistele spetsifikatsioonidele.
Mõju ja liidestamine riiklike EIS süsteemi infotehnoloogilistele
rakenduste (näiteks ICS seoses tollideklaratsiooni esitamisega
sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise asemel), Euroopa Liidu
tugisüsteemide (näiteks EOS), riiklike tugisüsteemide (näiteks riikide
riskide analüüsimise süsteem) ning muude riiklike liidestega (näiteks
teiste asutuste süsteemid) tuleb analüüsida asjassepuutuva liikmesriigi
poolt.
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2.11 Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem
(CUP-MIS)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Projekti peamine eesmärk on luua juhtimise infosüsteem (MIS), mis toetaks tolliliidu
toimimise (CUP) projekti, mis loodi Euroopa Liidu tolliliidu tulemuslikkuse mõõtmise
süsteemi haldamiseks ja edasiarendamiseks. Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteem
(CUP-MIS) toetab Euroopa Liidu tolliliidu toimimise parandamist.
Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi peaeesmärk on mõõta ja hinnata seda,
kuidas tollialased tegevused ja toimingud viivad strateegiliste eesmärkide täitmiseni või
toetavad strateegiliste eesmärkide täitmist tulemuslikkuse, tõhususe ja ühtsuse poolest.
Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteem kujutab endast olulist juhtimise/mõjutamise
meedet, mis parandab strateegiliste otsuste vastuvõtmist Euroopa Liidu tolliliidu edasise
arengu osas. Selle tulemusi kasutatakse lisaks ka Euroopa Liidu tolliliidu kohta
teadlikkuse tõstmiseks ja selleks, et näidata peamistele sidusrühmadele tolli töö mahtu ja
tulemusi.
Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi peetakse tolliliidu juhtimise reformimisel
oluliseks tööriistaks ja selle eesmärgid on kooskõlas kõikide suuremate algatuste ja
dokumentidega tollipoliitika valdkonnas. Tollipoliitika töörühm kinnitas 2013. aasta
detsembris tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi kontseptsiooni ja metoodika ning
juhtimise, kaasa arvatud CUP-MIS süsteemi loomise.
2. Eesmärgid
•

Üldine eesmärk on parandada strateegiliste otsuste vastuvõtmist Euroopa Liidu
tolliliidus Komisjoni ja liikmesriigi tasandil, luues juhtimise/mõjutamise
vahendi, mis hindaks tulemusi ning jälgiks trende; samuti kaitse/kontrolli ja
konkurentsivõime/hõlbustamise vahelise tasakaalu tagamine; samuti lünkade või
konkreetset tähelepanu vajavate valdkondade kindlakstegemine; lisaks tulemuste
parandamine ja olemasolevate lünkade täitmine.

•

Infotehnoloogilise süsteemi konkreetne eesmärk on toetada CUP-MIS
protsesside valitsemist/juhtimist ja praktilist rakendamist, koosnedes CUP-MIS
projekti kogumise, säilitamise, töötlemise ja aruandluse funktsioonidest.

•

Infotehnoloogilise süsteemi tehniline eesmärk on tugevdada ja parandada
andmete väärtust ning kvaliteeti ja protsesse, mis käsitlevad põhifunktsioone
(kogumine, säilitamine, töötlemine ja aruandlus); muuta sujuvamaks
olemasolevad andmeallikad ja nende kasutamise; hõlbustada andmete analüüsi ja
parandada poliitika väljatöötamiseks kasutatavaid aruandlusmehhanisme;
vähendada andmetes, analüüsis ning aruandluses sisalduvaid ebajärjepidevusi ja
inimlikke eksimusi; vähendada koormust liikmesriikide ja komisjoni tasandil.

3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)
Õigusaktide omanik
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4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tolliliidu toimimise (CUP) projekt valmistas üldised protsessimudelid IT tööriista jaks,
kaasa arvatud kõik peamised kavandatud protsessid. Need mudelid on tegevuse
põhjenduse dokumendi osad.
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted:
Kehtivad rakendussätted: Tolliliidu toimimise projekt (CUP) on horisontaalne projekt,
mõnede osade puhul tolliliidu toimimise projektist on olemas õiguslik alus (eelkõige
tolliseadustik ja selle rakendussätted; õigusaktid intellektuaalomandi õiguste, sularaha
kontrollimise ja uimastite lähteainete valdkonnas; õigusaktid traditsiooniliste
omavahendite valdkonnas).
Tolliliidu toimimise projekti peetakse üheks põhilistest vahenditest tolliliidu
juhtimisvaldkonna reformi läbiviimisel ja sellele viidatakse eelkõige järgmistes
dokumentides:
•

Tolliliidu arengut käsitlev arenguaruanne (COM(2011) 922 kuupäevaga
20.detsember 2011. a.)

•

Komisjoni teatis Tolliliidu seisundi kohta (COM(2012) 791 kuupäevaga
21.detsember 2012. a.)

Pädev organ praeguse seisuga: Elektroonilise tolli koordineerimisrühm ja tolliliidu
toimimise projektirühm projektijuhtimise osas, tollipoliitika töörühm juhtimise osas
Tulevased põhisätted: Ei ole kohaldatav
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole kohaldatav
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: Ei ole kohaldatav
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
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3
4

5

6

− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Ei ole kohaldatav
III kvartal 2015.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:
Käituse meetod:
8. Sõltuvused

Keskne
Keskne

a. Ühendus teiste projektidega:
i.

Sisendid peavad tagama mitmed projektid/süsteemid: NCTS, ECS, ja ICS
tegevusstatistika; EOS (EORI ja AEO), COPIS, CRMS, Järelevalve 2 ja
ART 2.

ii.

Samuti on kavandatud sisendid EUROSTATist ja DG BUDGETist
(OWNRES süsteem ja igaastaste tegevusaruannete esitamine ühenduse
omavahendite nõuandekomiteele (ACOR)).

iii.

Sisendid riiklikest tolli infotehnoloogilistest süsteemidest on vastavalt
tolliliidu toimimise projektis määratule.

b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
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i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa
Liidus
1. Kirjeldus ja põhjendused
TIR-konventsiooni lepinguosalised algatasid 'eTIR projekti' eesmärgiga luua
teabevahetusplatform kõikide TIR süsteemiga seotud asjaosaliste jaoks (tolliasutused,
valdajad ja garantiikett). Rahvusvahelise eTIR süsteemi eesmärgiks on tagada turvaline
andmevahetus riiklike tollisüsteemide vahel seoses TIR-märkmike alusel toimuva
rahvusvahelise kaubaveoga (TIR-konventsioon) ja võimaldada tollil hallata TIR
süsteemi volitatud kasutajatele väljastatud garantiide andmeid.
Ainult osa informatsioonivoost läbib eTIR rahvusvahelist süsteemi. TIR transpordi
riikliku osa haldus rakendatakse riiklikul tasandil lepinguosaliste poolt, st. Euroopa
Liidu puhul Euroopa Liidu tasandil.
Üksikasjalikum kirjeldus koos eTIR rahvusvahelise süsteemi tehnilise kirjelduse
kavandiga on kättesaadav UNECE dokumentatsioonis, eelkõige eTIR viitedokumendis
(ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/7).
eTIR rakendamise ulatus Euroopa Liidus on järgmine:
•

NCTS kohandamine, et käsitleda TIR toiminguid selliselt, nagu on kirjeldatud
eTIR viitedokumendis;

•

SPEEDi kohandamine, et võimaldada andmevahetust NCTS ja eTIR süsteemide
vahel.

2. Eesmärgid
Käesoleva projekti eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vahetada informatsiooni
seoses TIR transpordiga vastavalt TIR konventsiooni sätetele TIR protseduuri
lepinguosaliste, garantiiketi ja valdajate vahel eTIR rahvusvahelise süsteemi kaudu.
DG TAXUD roll on tagada NCTS ja eTIR kokkusobivus (võimalik, et
ümberkujundamise teel) ja tagada eTIR ühendus SPEED-iga või muu süsteemiga.
Liikmesriikide ülesandeks jääb pakkuda tuge ja nõustada ning vajadusel täita riiklikke
ülesandeid.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Luuakse TAXUD-i poolt protsesside jaoks, millel on liidesed NCTS ja SPEED
süsteemidega.
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5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: 14. novembril 1975. aastal sõlmitud tollikonventsioon TIRmärkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta (TIR-konventsioon) kiideti
ühenduse nimel heaks 25. juuli 1978. aasta nõukogu määrusega (EMÜ) number
2112/781 (jõustus ühenduses 20. juunil 1983). TIR-konventsiooni konsolideeritud
versioon avaldati nõukogu 28. mai 2009.a. otsuse number 2009/477/EC lisana ja
ühenduses tolliseadustikuga.
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav, osaliselt tolliseadustiku rakendussätted
(CCIP)
Pädev organ: CCC-TIR
Tulevased põhisätted: Arvestades ettepaneku sisu on oodata õiguslikku raamistikku
(uut konventsiooni või olemasoleva konventsiooni protokolli). Ülejäänud osas kehtivad
TIR konventsioon ja UCC.
Tulevased rakendussätted: Need on ettevalmistamisel – osaliselt UCC IA/DA
Pädev organ: CCC-TIR ja ECCG projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
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5

6

Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2023.a.

IV kvartal 2023.a.
IV kvartal 2023.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod: Keskne NCTS ja eTIR vahelise andmevahetuse puhul, võimalik
et SPEED süsteemi vahendusel. Hajus riiklik arendus vajaduse korral NCTS-is, mis
puudutab TIR-i toimimise riiklikku osa.
Käituse meetod: Keskne ja hajus riiklik kasutamine.
8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. SPEED süsteem
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3.2 eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa
Liidus
1. Kirjeldus ja põhjendused
ATA märkmik on rahvusvaheline tollidokument, mis lubab kaupu kuni ühe aasta jooksul
tollimaksuvabalt ajutiselt importida. ATA märkmikku saab kasutada näiteks
kaubanäidiste, professionaalsete töövahendite ja näituste, messide jms. eksponaatide
ajutise impordi puhul.
ATA süsteemi rakendatakse ATA ja Istanbuli konventsioonide alusel, mida haldab
Maailma Tolliorganisatsioon.
ATA märkmiku süsteem tugineb ettevõtluse ja tolli koostööle rahvusvahelise
kaubavahetuse hõlbustamisel. Igas ATA süsteemiga seotud riigis on üks garantiiühing,
mis on tunnustatud riikliku tolliadministratsiooni ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja/
Maailma Kaubanduskodade Föderatsiooni poolt.
Väljastavatel ühingutel (tavaliselt kohalikud kaubandus-tööstuskojad), mis on
tolliasutuste poolt heakskiidetud, on ATA märkmike väljastamise õigus. ATA
rahvusvaheline garantiikett pakub tolliadministratsioonidele vastastikust garantiid, mis
tagab kaubale määratud maksude tasumise juhul, kui märkmikku ei kasutata
sihtotstarbeliselt.
2014. aasta märtsi seisuga oli ATA konventsioonil 63 lepinguosalist ja Istanbuli
konventsioonil oli 65 lepinguosalist. ATA märkmikke väljastati ja aktsepteeriti üle 71
riigis. 2013. aastal väljastati ligikaudu 180 000 ATA märkmikku, millega kaeti enam kui
1 miljon toimingut koguväärtuses ligikaudu 16 miljardit eurot. Ligikaudu 50% ATA
märkmikest väljastati EL liikmesriikides.
Kuna olemasolev süsteem on peaaegu tervenisti paberil põhinev, moodustas Maailma
Tolliorganisatsioon 2007. aastal eATA märkmiku töörühma, et uurida ülemaailmse
elektroonilise ATA (eATA) märkmiku süsteemi sisseviimise teostatavust.
Selle projekti eesmärgiks on asendada olemasolev paberil põhinev ATA märkmiku
süsteem detsentraliseeritud, kuid ülemaailmse eATA märkmiku süsteemiga. See
tähendab, et Euroopa Liit töötab välja ühtse süsteemi ja sama teevad ka Istanbuli
konventsioonis osalevad lepinguosalised (viide: Istanbuli konventsiooni artikkel 21a):
Kaupade ajutise impordi konventsioon, mis lepiti kokku Istanbulis 26. juunil 1990.a.
(rakendatav alates 2014. aasta novembrist)). Need algatused moodustavad ülemaailmse
eATA märkmiku süsteemi.
See võimaldab protseduure kiirendada, vähendada ATA märkmike mittesihtotstarbelist
kasutamist, vähendada märkmike sulgemisega seotud probleeme ja parandada ATA
märkmike kasutamise järelevalvet.
eATA märkmike kavandatav kasutuselevõtmine nõuab Istanbuli konventsiooni muutmist
(Euroopa Liit on Istanbuli konventsiooni lepinguosaline, kuid ei ole ATA konventsiooni
lepinguosaline).
Istanbuli konventsiooni halduskomitee võttis 25. ja 26. aprillil 2013.a. vastu Euroopa
Liidu ettepaneku muuta Istanbuli konventsiooni elektroonsete andmetöötluse tehnikate
osas, lisades konventsioonile uue artikli 21a.
"Elektroonilised andmetöötlustehnikad
Artikkel 21a
Kõik käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks vajalikud formaalsused võivad olla
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teostatud elektroonselt, kasutades lepinguosaliste poolt heakskiidetud elektroonilisi
andmetöötlustehnikaid."
Vastu võetud muudatus jõustub 2014. aasta novembris.
Istanbuli konventsiooni artikkel 21a ei ole vahetult kohaldatav. Sellepärast tuleb see säte
Euroopa Liidu õigusaktidesse üle võtta.
2. Eesmärgid
Käesoleva projekti eesmärk on välja töötada uus EIS süsteem vastavalt liidu seadusele,
eATA märkmiku süsteem, arvestades GNC Utility Block süsteemi eATA märkmiku
jaoks, mis on 2014. aastal koostamisjärgus. Täielik ülemaailmne rakendamine, mis
hõlmab enamikku lepinguosalistest, on kavandatud eeldatavalt 2022. aastaks.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – kui süsteem on
arendamisfaasis
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid), kui süsteem on juba kasutusele võetud
DG TAXUD Unit B4 (kaubanduse hõlbustamine, päritolureeglid ja rahvusvaheline
koordineerimine) ülemaailmse võrgustatud tolli nõuetele vastamine
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: eATA märkmiku süsteemi käsitlevad sätted puuduvad

Tulevased põhisätted:
Istanbuli konventsiooni artikkel 21a: Kaupade ajutise impordi konventsioon, mis lepiti
kokku Istanbulis 26. juunil 1990.a. (rakendatav alates 2014. aasta novembrist).
UCC artikkel 16(1) ja vastav DA/IA (rakendatakse alates 2016. aasta maist)
Pädev organ: CCC – Sektsioon SPE ja CCEG
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 3.2 Maailma Tolliorganisatsiooni eATA märkmiku projekti
rakendamine Euroopa Liidus
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG) eATA
Euroopa Liidu osas
Etapp

1

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− eATA Utility Block
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2

3
4

5

6

− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

III kvartal 2015.a.
IV kvartal 2015.a.
II kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2016.a.
I kvartal 2016.a.
II kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
I kvartal 2018.a.
I kvartal 2018.a.

III kvartal 2018.a.
I kvartal 2019.a.
I kvartal 2019.a.

I kvartal 2019.a.
I kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod: Keskne süsteem koos rahvusvaheliste liidestega
Käituse meetod:
Keskne (Euroopa Liidu osas)
8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine
koostööprojektide abil
1. Kirjeldus ja põhjendused
UCC ja e-tolli algatuste rakendamise infotehnoloogia strateegia üks põhieesmärkidest on
üldine kulude kokkuhoid infotehnoloogiliste rakenduste pealt kogu tolliliidus.
Projekt kujutab endast uut Euroopa Liidu tasandi koostöö meetodit eesmärgiga töötada
ühiste jõupingutustega mitmete liikmesriikide koostöös, mida osaliselt toetab DG
TAXUD, liikmesriikide süsteemide jaoks välja liidu ühiskomponendid.
Koostöö toimub peamiselt liikmesriikide vahel. Komisjon saab ainult lubada
koordineerimist ja tuge, aga tal ei saa olema nendes projektides keskset rolli.
Kõik liikmesriigid saavad siis soovi korral neid komponente kasutades kas iseseisvalt
või koostöös mõne teise liikmesriigiga oma süsteeme rakendada ja käitada.
2. Eesmärgid
Käesoleva projekti esialgsed eesmärgid on taolise koostöö võimaldamiseks ja
toetamiseks koostada e-tolli koostöö teostatavusuuring, milles võetakse vaatluse alla
järgmised aspektid:
•

Baasarhitektuur;

•

Üldterminite definineerimine;

•

Tegevuse üldpilt (komponendi tegevusmudel);

•

Teenusepõhise arhitektuuri võimalikult üksikasjalik kirjeldus;

•

Liidu komponentide loetelu ja määratlemine;

•

Rakenduse ja talitlusalternatiivide dokumenteerimine, sealhulgas eelarve ja
ajagraafik;

•

Õiguslike, rahaliste, korralduslike ja muude aspektide edasine täpsem analüüs.

Püstitatud eesmärgid täideti koostööuuringu läbiviimise teel, mis andis järgmised
tulemused:
•

Koostööprojekti käivitamiseks vajalik praktiline info
valikuvõimaluste ja lahendamist vajavate probleemide kohta;

•

Koostööarhitektuuri raamistik, mis konsolideerib
toetamise eesmärgil arendatud tulemused;

•

Liikmesriikides nimetatud liidu komponentide rakendamiseks kavandatavate ja
käivitatavate koostööprojektide kogum.

koostöö

konkreetsete
jõupingutuste

Edasine selle projekti raames ettevõetav töö on kavandatud liikmesriikide algatusel ja
juhtimisel koos TAXUD-i poolse koordineerimise ja piiratud toega.
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3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)
Osavõtvad liikmesriigid
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit R3 (informatsioon ja programmide juhtimine): Koostööprojekte
viiakse läbi Toll 2020 programmi raames.
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Põhimõtteliselt võib kasutada kõiki BPM, mis sobivad nimetatud koostöötegevuste
teemaga.
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Toll 2020 programmi määrus
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Toll 2020 komitee volituste osas, tollipoliitika töörühm juhtimise
sponsorluse osas ja elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise osas.

Tulevased põhisätted:
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3

4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
- Koostööuuring
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
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5

6

− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt
väljaarendatud
koolitusja
teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Ei ole kohaldatav
7. Eeldatav IT arhitektuur
Järgneb asjassepuutuvatele EIS projektidele.
8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Kõik projektid, millele koostatakse tehnilised kirjeldused ja
rakendused
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Toll 2020 finantseerimisalane kokkulepe
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Kaubandussuhete arendamine kolmandate riikidega ja/või andmevahetus tolliväliste
süsteemidega kuulub Euroopa Liidu põhieesmärkide hulka. Selle algatuse toetamiseks
on otsustatud välja arendada üldised tehnilised lahendused, mis lubavad kõikidel
partneritel (nt kolmandad riigid) ühineda DG TAXUDi poolt keskselt välja arendatud
süsteemidega.
SPEED (ühtne andmevahetusportaal) on turvaline portaal, mis ühendab CCN/CSI
eravõrgu välismaailmaga süsteemilt-süsteemile liidestega. Seega pakub SPEED tehnilise
taristu lahendust, mis võimaldab automatiseeritud andmevahetust liikmesriikide
elektrooniliste tollisüsteemide ja CCN/CSIga ühendamata kolmandate riikide vahel
Euroopa Liidu kahepoolsete või mitmepoolsete lepingute raames.
Ühtsesse andmevahetusportaali SPEED on sisse projekteeritud konfidentsiaalsuse ja
privaatsuse tagamise mehhanismid ning CCN/CSI võrgu kaitse “välismaailma” eest.
SPEED andmevahetusportaali turvavad sealhulgas riist- ja tarkvara komponendid CCN
võrku ähvardavate ohtude tõrjumiseks, jälgimiseks ja logimiseks.
Järgnevalt on toodud mõned näited SPEED (ja SPEED2) kasutamisest:
• TIR deklaratsiooni mõningate andmete edastamine Venemaale; see toimib alates
1. jaanuarist 2009 Venemaa ja 13 pilootliikmesriigi vahel;
•

AEO vastastikuse tunnustamise ja registreeritud eksportijate süsteemi kontekstis
andmevahetus Hiina, Jaapani, USA ja teiste kolmandate riikidega;

•

NCTS andmevahetus Euroopa Liidu ja riikide vahel, mis ei ole Euroopa Liidu
kandidaatriigid (näiteks Ukraina, Vene Föderatsioon, Albaania);

•

Euroopa Liidu tolli ühe akna süsteemi kontekstis lisadokumentide andmete
vahetus liikmesriikide elektrooniliste tollisüsteemide ja tolliväliste
üleeuroopaliste
süsteemide
vahel
(näit.
DG
SANCO
TRACES
veterninaartõendite süsteem).

2. Eesmärgid
See projekt kujutab endast ühtse andmevahetusportaali SPEED algatuse teist etappi.
SPEED2 on SPEEDi suurem edasiarendus, mille eesmärgiks on tõsta infotehnoloogilist
turvalisust sõnumite vahetusel, võimaldada paindliku IT protokolli kasutamist ning IT
andmevormingute konverteerimist.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)
Õigusaktide omanik
Ei ole kohaldatav
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole ette nähtud. Jätkuv infotehnoloogilise infrastruktuuri projekt.
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5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Ei ole kohaldatav
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole kohaldatav

Tulevased põhisätted: Ei ole kohaldatav
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

Eeldatav täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
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6

− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

II kvartal 2014.a.
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2014.a.
II kvartal 2014.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod: Keskne
Käituse meetod:

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
ii. UCC AEO ja MRA mõjud
iii. Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
iv. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Praegu ei sõltu ühtse andmevahetusportaali SPEED2 projekt ühegi
teise projekti lõpuleviimisest
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. NCTS laiendus mittekandidaatriikidesse
ii. Euroopa Liidu tolli ühe akna programm veterinaartõendite
lisadokumentide andmete esitamiseks, UCC AEO ning MRA mõjud
ja registreeritud eksportijate süsteem (REX) sõltuvad ühtse
andmevahetusportaali SPEED2 lõpuleviimisest.
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. migratsioonil ühtselt andmevahetusportaalilt SPEED SPEED2-le on
teatav mõju NCTS TIR andmevahetusele Venemaaga: see nõuab
vastavusteste Venemaaga ja rahvusvahelisi teste mõnede
pilootliikmesriikide ja Venemaa vahel
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4.3 Põhiandmete konsolideerimine
1. Kirjeldus ja põhjendused
Põhiandmete konsolideerimine pakub teenuste komplekti andmete ühtlustatud
haldamiseks kogu Euroopa Liidus.
Praegune olukord, kus põhiandmed on tsentraliseerimata ja asuvad vananenud
infotehnoloogilistes rakendustes, vajab muutmist.
2. Eesmärgid
Projekti eesmärgiks on pakkuda infotehnoloogilist keskkonda, mis võimaldab hallata
andmehalduse teenuste komplekti.
Eesmärgiks on samuti luua uus lahendus EIS süsteemi võrdlusandmete kasutamiseks ja
halduseks.
Projekt hõlmab ka DG TAXUDi praeguste andmehalduse infotehnoloogiliste rakenduste
ümberkujundamist.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)
Õigusaktide omanik
Ei ole kohaldatav (ainult tehniline projekt)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav (ainult tehniline projekt)
5. Õiguslik alus (andmete, mitte nende halduse jaoks)
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.3 Põhiandmete konsolideerimine
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
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3
4

5

6

Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
II kvartal 2017.a.
III kvartal 2017.a.
IV kvartal 2018.a.
III kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
I kvartal 2019.a.
III kvartal 2019.a.
IV kvartal 2019.a.
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2019.a.
IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Kõik projektid, kus kasutatakse võrdlusandmeid
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Tehniline projekt, võib põhimõtteliselt alustada niipea kui ressursse
leidub
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Kõik projektid, kus olemasolev andmehaldus ei ole piisav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Oleneb sellest, kas liidesed muutuvad. Kui jah, siis on olemas mõju
kõikidele projektidele.
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4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal võimaldab ettevõtjatel esitada elektroonilisi
saabumis-/lähetamiseelseid, üld- ja täielikke tollideklaratsioone ühe liidese kaudu, mis
ühendab nende süsteemi kõikide liikmesriikide tollisüsteemide või kesksüsteemiga.
Andmed tehakse pädevale vastutavale tolliasutusele automaatselt kättesaadavaks.
Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal SEAP pakub keskkonda, kus ettevõtjad saavad
Euroopa Liidu tolliga suhelda (nt esitada taotlusi, dokumente või deklaratsioone, saada
informatsiooni).
Ühtse elektroonilise juurdepääsuportaali rakendamiseks vajalikud komponendid
realiseeritakse uute süsteemide arendamise käigus (SEAP ei ole iseseisev süsteem). Iga
uue süsteemi kasutuselevõtmise puhul tuleb SEAP kontseptsiooniga arvestada. Seetõttu
kandub
raskuspunkt
ühelt
kõikehõlmavalt
lahenduselt
uusi
rakendusi
kasutuselevõtvatele süsteemidele.
2. Eesmärgid
Ühtse elektroonilise juurdepääsuportaali kontseptsiooni praktilise rakendamise parimaid
lahendusi kavatsetakse täpsemalt uurida. Põhitähelepanu pööratakse seejuures kesksete
süsteemide ja liikmesriikide rakenduste vaheliste võimalike vastastoimete
analüüsimisele. Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal võib esineda erinevates
vormides:
•

•

•

Kui Euroopa Liidus on olemas või kavandatud üks keskne rakendus (näiteks
UCC STI, UCC tolliotsused, jne), siis SEAP on moodul, mis pakub ettevõtjale
ühenduse saamise ja autentimise funktsionaalsuse ja tagab keskse rakendusega
korrektse suhtluse ning andmevahetuse (turvalisus, andmete puutumatus, jne).
See on SEAP mooduli kõige ehtsam ja lihtsam vorm;
Kui on tegemist detsentraliseeritud süsteemiga ja ettevõtjal on vaja ühendust iga
liikmesriigi süsteemiga, kus ta ettevõtlusega tegeleb, tagab ühtne elektrooniline
juurdepääsuportaal ühtse ja harmoneeritud andmevahetuse. See hoiab ära
olukorra, kus ettevõtja peab investeerima 28 erinavasse liikmesriigi
ühenduskanalisse. Sel juhul osutab teenust vastavalt liikmesriigi
tolliadministratsioni valikule mõnede süsteemide poolt pakutav dokumentide
esitamise asutus (praeguses etapis on see valikuline).
Ühe võimalusena võib ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal esineda välistele
domeenidele kehtestatud ühtse liidese spetsifikatsioonide vormis (ettevõtja/toll).
Ühtse liidese spetsifikatsioonide respekteerimist kontrollib DG TAXUD
testimise teel (“fiktiivse ettevõtja” abil). Seevastu sellise juurdepääsuportaaliga
komisjoni infotehnoloogilisi teenuseid ei ühendata, üksnes testimine.

3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
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4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
BPM ei ole.
Valitud süsteemi arhitektuur määrab koostatavate BPMde jaoks vajaliku tulemi ja neid
aspekte uuritakse edaspidi täpsemalt.
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: E-tolli otsus
Kehtivad rakendussätted: E-tolli otsus
Pädev organ: Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja
elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal

Tulevased põhisätted: parandatud ja täiendatud e-tolli otsus ja UCC
Tulevased rakendussätted: parandatud ja täiendatud e-tolli otsus
Pädev organ: Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja
elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
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Ei ole kohaldatav
Süsteemi kohta
Süsteemi kohta
On jõus, aga ei
rakendata
II kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
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5

6

− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:
Käituse meetod:
8. Sõltuvused

Täpsustatakse edaspidi
Täpsustatakse edaspidi

a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
ii. EOS (Ettevõtjate süsteem)
iii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
iv. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene
ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
v. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
vi. UCC tolliotsused
vii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela
turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse
tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.5 CCN2
1. Kirjeldus ja põhjendused
CCN/CSI talitluse infrastruktuur kujutab endast Euroopa Komisjoni poolt pakutavat
kinnist turvatud võrgutaristut teabevahetuse hõlbustamiseks liikmesriikide tolli- ja
maksuadministratsioonide vahel.
ANNEX II.C CCN2 Platvormi spetsifikatsioon ja nõuded on ära toodud järgmisel
veebiaadressil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/tenders_grants/tend
ers/ao-2012-13/annex_2c.pdf
2. Eesmärgid
CCN2 võib määratleda kui olemasoleva CCN arhitektuuri ja teenuste edasiarendust,
mis hakkab rakendama kõige kaasaegsemat teenusele orienteeritud arhitektuuri (SOA)
ja pakkuma lisaväärtusega teenuste täispaketti toetamaks uute rakenduste
väljaarendamist ja kasutuselevõtu paradigmasid.
Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis
moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.
CCN2
platvorm
toetab
olemasolevaid
partnerrakendusi
ümberarendusteta (iga muudatus CSI APIs on tagasiühilduv).

nendepoolsete

CCN2 valmib versioonide kaupa, selleks et vähendada riske. Esimene versioon
keskendub teenusele orienteeritud arhitektuuri ja turvalisuse tagamisele.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
Ei ole kohaldatav
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Ei ole kohaldatav
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole
projektijuhtimise alal)

kohaldatav

(elektroonilise
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Tulevased põhisätted: Ei ole kohaldatav
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole
projektijuhtimise alal)

kohaldatav

(elektroonilise

tolli

koordineerimisrühm

6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.5 CCN2
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
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Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
III kvartal 2013.a.
III kvartal 2015.a.
III kvartal 2015.a.
III kvartal 2016.a.
III kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2017.a.
III kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
Ei ole kohaldatav

IV kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
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7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ei ole kohaldatav
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.6 Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad –
UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS
süsteemile)
1. Kirjeldus ja põhjendused
Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti (UUM&DS) eesmärk on luua
süsteem, mis pakub ettevõtjatele juurdepääsu uutele Euroopa Liidu teenustele,
sealhulgas ka kesksetele teenustele, kooskõlas turvapoliitikaga, õigusnormidega ja
tegevustest lähtuvate kohustustega.
Seega pakub uus süsteem ettevõtjatele ühtlustatud juurdepääsu järgmistele teenustele:
•

Mitmetele infotehnoloogilistele tugisüsteemidele nagu näiteks UCC tolliotsused,
EOS-AEO, COPIS, UCC STI kasutamine ja otsus;

•

Kesksetele deklaratsioonide elektroonilise esitamise süsteemidele, mille kaudu
edastatakse deklaratsioonid pädevatele riigiasutustele.

Projekti esimene oluline ülesanne on ettevõtjate juurdepääsu uuring, mille eesmärgiks
on selgitada välja ühtlustatud kasutajahalduse potentsiaal, määratleda turvalise
juurdepääsu haldusega ning sellega kaasnevate riskide ning väljakutsetega seotud
põhitegevused ja pakkuda välja teostatav lahendus. Käesolevas uuringus esitatud
ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti terviklahendused käsitlevad
kasutaja-süsteem (U2S) ühenduvust (kuulub tegevuse põhjenduse rakendusalasse) ning
samuti süsteem-süsteem (S2S) ühenduvust ning digitaalallkirju (neid käsitletakse
edaspidistes projekti faasides).
Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt algatati eesmärgiga võimaldada
unikaalse liidese pakkumist mitmetele kesksetele teenustele, mille Euroopa Komisjon on
ettevõtjatele sisse seadnud, seeläbi lahendades probleemi, et ettevõtjatel on liiga vähe
ühtlustatud liideseid ja et liikmesriikide tasandil on samade funktsionaalsustega teenuste
ülearuseid rakendusi.
Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt aitab kaasa ettevõtjate liideste
arvu vähendamisele kahekümne kaheksalt ühele sellega, et ta pakub ettevõtjatele tolli
EIS unikaalset liidest Euroopa Liidu tasandil. Sellele lisaks tähendaks otsese ligipääsu
pakkumine (ja keskne EIS süsteemi arendus ja käitamine), et liikmesriikide
tolliadministratsioonid ei rakendaks funktsioone (ega süsteeme), mis pakuvad neid samu
teenuseid 28-kordselt.
MASP-i ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt hakkab võimaldama
otsest ühtlustatud ligipääsu ettevõtjatest kasutajatele (EO kasutajad) mitmetele
kesksetele tolli EIS süsteemidele, ühendades omavahel liikmesriikide kasutaja
tuvastamise ja juurdepääsuõiguste haldamise (IAM) süsteemid, sest ettevõtjatest
kasutajad on hetkel ühendatud riiklike infotehnoloogiliste süsteemidega.
Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti süsteem võetakse kasutusse kui
Euroopa Liidu tolli täielikult toimiv süsteem koos võimalusega laiendada seda tulevikus
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ka muudesse valdkondadesse nagu näiteks aktsiis või maksundus. Käesolevas etapis
võimaldab ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt ligipääsu mitmetele
tolli EIS süsteemidele, mida MASP projektidena ellu rakendatakse, nagu näiteks UCC
tolliotsused, võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS ja UCC STI.
Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti võimalikku kasutamist teiste
tolli EIS süsteemide osas uuritakse iga üksikjuhtumi kohta eraldi hilisemas staadiumis,
kaasa arvatud kesksed teenused erinevate deklaratsioonide tüüpide elektrooniliseks
esitamiseks.
Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP) pakub keskkonda, kus ettevõtjad
saavad suhelda Euroopa Liidu tolliga (näiteks esitada taotlusi / dokumente /
deklaratsioone, saada informatsiooni jne.). Ühtlustatud kasutajahalduse ja
digitaalallkirjade süsteem kontrollib ettevõtjatest kasutajate autentimistunnuseid ja
juurdepääsuõigusi, et lubada neil kesksete teenuste kasutamist nagu seda on SEAP.
2. Eesmärgid
Projekt pakub lahendust järgmiste eesmärkidega:
•

Pakkuda ettevõtjatele ligipääsu kesksetele süsteemidele;

•

Pakkuda volitamise võimalust, võimaldades teadaolevatel volitatud isikutel
esindada ettevõtjaid;

•

Toetavad elektroonilisi allkirju.

3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Põhiõigusakt: UCC (Liidu tolliseadustik)
Rakendusakt: UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu:
'4.Ettevõtjate otsejuurdepääs Euroopa infosüsteemidele (Ühtlustatud kasutajahaldus ja
digitaalallkiri)')
Ettevalmistamisel olev rakendusakt: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud
õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: '4.6 Ettevõtjate otsejuurdepääs EIS-i (Ühtlustatud kasutajahaldus
ja digitaalallkiri)
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Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3

4

5

6

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
- Ettevõtjate juurdepääsu uuring
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Hajus

Käituse meetod:

Hajus
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I kvartal 2014.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
On jõus, aga ei
rakendata
Ei ole kohaldatav
I kvartal 2014.a.
III kvartal 2014.a.
IV kvartal 2014.a.
I kvartal 2015.a.
III kvartal 2015.a.
(UCC WP:
IV kvartal 2015.a.)
III kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
IV kvartal 2016.a.
I kvartal 2017.a.
III kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
(UCC WP:
02.10.2017)
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2017.a.
IV kvartal 2017.a.
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ligipääs EIS süsteemile)
8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. UCC tolliotsused
ii. EOS-AEO (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade
projekti faasid)
iii. võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS
iv. UCC STI
v. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS) (hilisemad ühtlustatud
kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES) (hilisemad
ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
vii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames (hilisemad
ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
viii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela
turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse
tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus (hilisemad
ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Vaadake 8 a. ülal
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
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4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus
1. Kirjeldus ja põhjendused
Projekti eesmärgiks on DG TAXUDi andmekeskuste hea kättesaadavuse kindlustamine
ja uue 24/7 infotehnoloogiliste operatsioonide meeskonna moodustamine. See viiakse
läbi DG TAXUDi ITSM2 lepingu kaudu.
Tulevane üleeuroopaliste süsteemide operatiivtasandi leping seletab üksikasjalikumalt
lahti kesksete operatsioonide hea kättesaadavuse sisu.
2. Eesmärgid
Projekti eesmärgiks on DG TAXUDi andmekeskuste hea kättesaadavuse kindlustamine
ja uue 24/7 infotehnoloogiliste operatsioonide meeskonna moodustamine. See viiakse
läbi DG TAXUDi ITSM2 lepingu kaudu.
Eesmärkide hulka kuulub hea kättesaadavusega andmekeskuste rajatiste loomine (paigas
alates IV kvartalist 2013.a.) ja tarkvaramajutus- ja andmeside infrastruktuuri loomine
(ette nähtud IV kvartaliks 2015.a.).
Tulevane üleeuroopaliste süsteemide operatiivtasandi leping seletab üksikasjalikumalt
lahti kesksete operatsioonide hea kättesaadavuse sisu.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)
Õigusaktide omanik
Ei ole kohaldatav (tehniline projekt)
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Ei ole kohaldatav
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole kohaldatav

Tulevased põhisätted: Ei ole kohaldatav
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus
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Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Keskne

Käituse meetod:

Keskne
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Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2012.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
IV kvartal 2015.a.
Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
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8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ei ole kohaldatav
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus
ja uuendamine
1. Kirjeldus ja põhjendused
Selle tegevusega püütakse saada vajalikke ressursse momendil töötavate
infotehnoloogiliste süsteemide hoolduseks ja uuendusteks. Praeguseks hetkeks juba
kasutuses süsteemid on kokkuvõtvalt järgmised:
Tolli tegevusvaldkonnad

Töötavad infotehnoloogilised süsteemid

Import, transiit, eksport

Üleeuroopalised süsteemid: ICS, ECS,
NCTS, NCTS-TIR-RU, AEO-MR

(sealhulgas julgeolek ja turvalisus)
Tagatis ja võlg

Üleeuroopaline süsteem: NCTS-GMS

Riskijuhtimine

Kesksed süsteemid: CRMS, SURV2, COPIS

Ettevõtjate haldus

Kesksed süsteemid: EOS-EORI, EOS-AEO,
RSS

Kauba klassifitseerimine

Kesksed süsteemid: EBTI3, TARIC3,
QUOTA2, ECICS2, CN, SUSP

Muu

SMS, DDS2, SPEED, SPEED2,
Tugivahendid: CS/RD, CS/MIS, (TTA,
STTA)

2. Eesmärgid
Selle tegevuse eesmärk on vajalike ressursside paigutamine momendil töötavate
infotehnoloogiliste süsteemide hoolduseks ja uuendusteks.
3. Süsteemide omanik
Ei ole kohaldatav
Õigusaktide omanik
Ei ole kohaldatav
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Ei ole kohaldatav
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Ei ole kohaldatav
Kehtivad rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei
projektijuhtimise alal)

ole

kohaldatav

(elektroonilise
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Tulevased põhisätted: Ei ole kohaldatav
Tulevased rakendussätted: Ei ole kohaldatav
Pädev organ: Ei ole kohaldatav
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: 4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja
uuendamine
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
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Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
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Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
− Siseriiklik koolitus ja teavitamine
7. Eeldatav IT arhitektuur
6

Arendamise meetod:

Ei ole kohaldatav

Käituse meetod:

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Ei ole kohaldatav
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Ei ole kohaldatav
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Ei ole kohaldatav
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Ei ole kohaldatav
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4.9 Talitluspidevus
1. Kirjeldus ja põhjendused
UCC (artikkel 6§1) sätestab, et kogu nõutekohane tolliformaalsusi puudutav
informatsioonivahetus peab toimuma elektroonilisi andmetöötlustehnikaid kasutades.
See nõue kehtib samuti talitluspidevuse kava kohta (BCP) ja eelkõige on seotud
vajadusega välja vahetada paberil põhinevad tagavaramenetlused elektrooniliste
talitluspidevuse protseduuride vastu hiljemalt 2016. aasta maikuuks (järkjärguline
rakendamine kuni 2020. aastani vastavalt UCC DA koosseisus olevatele
üleminekumeetmetele, milles ei ole veel lõplikku otsust tehtud).
Lähenemise muutus ei ole ainult põhjustatud õiguslikest nõuetest. Põhjus on samuti
operatiivses vaatepunktis, sest praegu olemasoleva lähenemisega ei ole enam võimalik
jätkata (näiteks suured sisenemise ülddeklaratsioonide mahud, mille kohta tuleb läbi viia
riskianalüüs, saabuvad väga lühikeste ajavahemike järel ja neid on võimatu
paberipõhiselt menetleda)
Tuleks eristada erinevaid mittekäideldavuse liike:
•

Ettevõtja elektrooniline süsteem ei ole kättesaadav;

•

Võrgu- või sideteenused ei ole kättesaadavad;

•

Euroopa Liidu tolli EIS ei ole kättesaadav või ei ole osaliselt kättesaadav (ainult
teatud teenused või funktsioonid);

•

Riiklik tollirakendus ei ole kättesaadav või ei ole osaliselt kättesaadav (ainult
teatud teenused või funktsioonid).

2. Eesmärgid
Talitluspidevuse kava, koostöö tingimused (TOC) ja teenustaseme kokkulepe (SLA)
tuleb täiustada, et käsitleda õiguslikke nõudeid ja samuti tegevusega seotud vajadusi
süsteemi mitte-kättesaadavuse puhuks.
Sellest järeldub, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad kasutusele võtma vastavad
meetmed:
•

Vähendada süsteemi mittekäideldavuse sagedust ja kestust;

•

Edasi arendada riiklike rakenduste ühistele tehnilistele spetsifikatsioonidele
vastavust;

•

Samuti toetada talitluspidevuse võimaluste loomist a) – c) et leevendada
tegevusele avaldatavat negatiivset mõju:
a) Kiireloomuliste teenuste puhul: vähendada süsteemi mittekäideldavust
pakkudes vastuvõetaval tasemel tegevustingimusi (kokkulepitud piiratud
ooteaeg). Kui on vaja, siis võetakse vastu kiireloomulisi operatiivotsuseid
(näiteks kaupade vabastamine) informatsiooni alusel, mis on saadud
muude vahendite abil;
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b) Mitte- kiireloomuliste teenuste puhul: menetluse edasilükkamine kuni
süsteemi taastumiseni. Kui teenused on jälle kättesaadavad ja töötavad,
siis menetletakse vastavalt süsteemile;
c) Asendamine sel viisil, et kasutatakse kas mõne teise liikmesriigi
süsteemi või ettevõtja süsteemi;
d) Erakorraline haldusprotseduur, mis kasutab paberil blankette
erandjuhtudeks, juhtudel, mis on UCC artikli 6§3 alusel lubatud.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)
Õigusaktide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – sätete osas, mis on seotud
talitluspidevusega
DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) üleüldise koordineerimise osas
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Tasand 3 ja/või tasand 4 BPM: ei ole ette nähtud.
Dokument, mis kirjeldab kavandatavat lähenemist tulevase UCC talitluspidevuse kava
osas on praegu ettevalmistamisel ja läbivaatamisel. Nii talitluspidevuse kava, koostöö
tingimused, kui ka teenustaseme kokkulepe tuleb ette valmistada.
5. Õiguslik alus
Kehtivad põhisätted: Tolliseadustik
Kehtivad rakendussätted:
Pädev organ: Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja
tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise sektsioon

Tulevased põhisätted: UCC (Liidu tolliseadustik)
Tulevased rakendussätted: UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid)
ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)
Pädev organ: CCEG (Tolliseadustiku ekspertrühm) (UCC DA), CCC-GEN
(Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon) (UCC IA), ECCG
(Elektroonilise tolli koordineerimisrühm) projektijuhtimise puhul
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: Ei ole kohaldatav
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

Eeldatav
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
- Tegevuse põhjenduse dokument (dokument, mis
kirjeldab lähenemist talitluspidevuse osas)
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- Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
- Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
- e-tolli teenustaseme kokkuleppe uuendus
2

3
4

Õigusnormid
- Kehtivad sätted vastu võetud
- Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
- Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid

- Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
- Kesksete teenuste rakendamine
- Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
- Riiklik rakendus
Üleminekufaas
- Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)

- Vastavustestimine
5

Toimimine
- Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad

Lehekülg 128 / 137

Osa süsteemi
dokumentatsioonist
Osa süsteemi
dokumentatsioonist
Täpsustatakse
edaspidi
On jõus, aga ei
rakendata
II kvartal 2016.a.
Ei ole kohaldatav
Ei ole kohaldatav
2016. aasta II kvartal
iga individuaalse
asjassepuutuva
projekti/süsteemi
puhul
Ei ole kohaldatav
II kvartal 2016.a.
Vastavalt
üleminekumeetmetel
e
Vastavalt
üleminekumeetmetel
e
2016. aasta mai kuni
2020. aasta
detsember iga
individuaalse
asjassepuutuva
projekti/süsteemi
puhul
Ei ole kohaldatav,
Järelevalve
kättesaadavuse osas
Järk-järgult 2016.
aasta mai kuni 2020.
aasta detsember iga
individuaalse
asjassepuutuva
projekti/süsteemi
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6

- Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
- Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
- Siseriiklik koolitus ja teavitamine

puhul
Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendamise meetod:

Ei ole kohaldatav

Käituse meetod:

Ei ole kohaldatav

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus
ii. Operatiivsete infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine
iii. Kõik UCC projektid
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Euroopa Liidu infosüsteemid
ii. Riiklikud süsteemid
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Selgitused
Projektitoimiku mall
1. Kirjeldus ja põhjendused
Palun esitage siin projekti lühitutvustus koos põhjendusega.
Eelistatud on numbriliste näitajatega seotud põhjendused, näiteks prognoositavad
mahud, mõju Euroopa Liidu kaubanduse ja/või liikmesriikide tollialaste tegevuste
edendamisele.
Parimal juhul ei tohiks teksti maht siin ületada kahte tekstilõiku. Kuid vajaduse korral
võib kirjutada pikemalt.
2. Eesmärgid
Palun esitage siin projekti eesmärkide lühikirjeldus. See osa peaks piirduma ühe lõiguga.
3. Süsteemide omanik
DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) või mõni teine DG TAXUDi
üksus, mis vastutab arendatava süsteemi funktsioneerimise ja muudatuste juhtimise eest.
Juhul kui arendatavat süsteemi juhib ja hooldab liikmesriigi tolliadministratsioon, palun
siin sellele viidata.
Õigusaktide omanik
DG TAXUD osakond __________ (osakonna nimi) – palun märkige siia osakond, mis
vastutab õigusliku raamistiku eest.
4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide
Palun viidake 3. tasandi ja/või 4. tasandi BPMle. Juhul kui neid veel ei ole, pange kirja
planeeritud lõpetamise kuupäev, kui see kuupäev ei ole teada, siis märkige “ei ole veel
teada”. Kui kolmanda ja/või neljanda tasandi BPM koostamist ei ole ette nähtud,
märkige "ei ole kohaldatav".
5. Õiguslik alus (täidab alati õigusaktide omanik)
Kehtivad põhisätted: osutage siin Euroopa Nõukogu/Euroopa Parlamendi tasandi
õigusaktile
Kehtivad rakendussätted: osutage siin Euroopa Komisjoni tasandi õigusaktile
(näiteks UCC tööprogramm)
Pädev organ: kirjutage siia rakendus- või põhisätete eest vastutava komitee või rühma
nimi.
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Tulevased põhisätted: osutage siin Euroopa Nõukogu/Euroopa Parlamendi tasandi
õigusaktile
Tulevased rakendussätted: osutage siin Euroopa Komisjoni tasandi õigusaktile
Pädev organ: kirjutage siia rakendus- või põhisätete eest vastutava komitee või rühma
nimi.
6. Viited ja põhitegevused
MASP red. 12 viide: kui vastava MASPi osa eelmine versioon on olemas, siis viidake
siin sellele, kui pole, siis märkige “Ei ole kohaldatav”
Etapid ja tähtajad (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)
Etapp

1

2

3
4

5

6

Eeldatav
täideviimise
tähtaeg

Tegevuste analüüs ja modelleerimine
− Tegevuse põhjenduse dokument
− Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)
− Tasand 3 Uuendused
(NB: märgitud õigusalaste tegevustega ühildamise tõttu)
− Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)
(NB: ühildamine tasandi 3 õigusliku BPM-ga on
käsitletav vajaduse korral muutuste juhtimise kaudu)
Õigusnormid
− Kehtivad sätted vastu võetud
− Rakendatavad tulevased sätted
Projekti algatamise faas
– Visioonidokument
– Lähteotsus
IT projekt
Ettevalmistusfaas
− Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid
− Süsteemide tehnilised kirjeldused
Konstrueerimisfaas
− Kesksete teenuste rakendamine
− Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse
− Siseriiklik rakendus
Üleminekufaas
− Kasutusse andmine (Deploy and Rollout)
− Vastavustestimine
Toimimine
− Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja
ettevõtjad
− Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse
korral)
Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)
− Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused
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− Siseriiklik koolitus ja teavitamine
Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei
UCC sätete puhul käsitleme UCC 2016. a II kvartalit UCCIA/DA kasutuselevõtmise
esialgse tähtajana.
Kõiki siintoodud tähtaegu palun võtta üksnes kohatäitjatena (mallil).
7. Eeldatav IT arhitektuur
Arendusmeetod:

palun siia märkida arendusmeetod

Käituse meetod:

palun siia märkida talitlusviis

8. Sõltuvused
a. Ühendus teiste projektidega:
i. Palun loetleda siin kõik teised projektid / süsteemid, mis on selle
projektiga ühendatud kas operatsioonide väljundi töötlemise või neile
sisendi andmise kaudu.
b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:
i. Palun loetlege siin kõik teised projektid, mis tuleb lõpule viia enne,
kui siinkirjeldatud projektiga alustada saab.
c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:
i. Palun loetlege siin kõik järgnevad projektid, millega ei saa alustada
enne, kui siinkirjeldatud projekt on lõpule viidud.
d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:
i. Täita vaid siis, kui informatsioon on olemas, vastasel juhul on
valikuline

-

Lehekülg 132 / 137

Versioon: 1.1
DG TAXUD
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)
Selgitused / Toimikute 6. rubriigis kasutatud terminite sõnastik

Toimikute 6. rubriigis kasutatud terminite sõnastik
Tegevus/
Termin
Eeldatav
täideviimise
tähtaeg

KIRJELDUS

Vastutaja

See tulp näitab eeldatavat väljundite Ei ole kohaldatav
saavutamise kuupäeva, näiteks millal need
asjakohaste sidusrümade poolt läbi vaadatakse
komisjoni siseselt või sellest väljaspool
(vastavalt vajadusele) ja millal autori seisukohti
on arutatud.
Süsteemide
tehnilised
kirjeldused
(toimimis)kuupäev on kirjeldatud allpool.

ja

Lähteotsus

See etapp näitab, et kokkulepe on saavutatud ja DG TAXUD
ametlik otsust projekti alustamiseks on
langetatud ning projekti järgmise etapiga
(tavaliselt
süsteemide
funktsionaalsed
kirjeldused) võib alustada.

Rakenduse ja
teenuse
spetsifikatsioonid

IT süsteemi arhitektuuri defineerimine, IT DG TAXUD
rakenduste ja teenuste funktsionaalsus ja seotud
kasutusjuhtumid,
andmemudel,
süsteemi
koostalitlusmudel ja vastavad liidesed.

Süsteemide
tehnilised
kirjeldused (TSS)

Põhiline etapp seoses süsteemide tehniliste DG TAXUD
kirjelduste (TSS) loomise tähtajaga, mida
loetakse
püsivate
tehniliste
kirjelduste
lõpetamise kuupäevaks mida uuendatakse ja
tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks pärast
läbivaatamist.
See projektitööde pakett kujutab endast
süsteemide funktsionaalsetest kirjeldustest
lähtuvat detailsete tehniliste nõuete koostamist
ja tehniliste lahenduste kirjeldamist arendatava
süsteemi (muudatuste) jaoks. TSS on tuletatud
funktsionaalsetest süsteemide kirjeldustest
(FSS). Tööde pakett hõlmab kõiki nõutavaid
läbivaatusringe, kuni kirjeldustega on nõus kõik
sidusrümad. Liikmesriikide osalus toimub
sarnaselt praegusele praktikale. Üldiselt
eeldatakse, et TSS tegevused algavad 6 kuud
enne FSS lõppu, sest funktsionaalsed
kirjeldused peaksid saadaval olema juba ajal,
kui liikmesriigid neid läbi vaatavad.
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Kesksete teenuste
rakendamine

See projektitööde pakett hõlmab DG TAXUDi DG TAXUD
poolt osutatavate ühisteenuste projekteerimist,
ehitust ja testimist.

Teenuse
integreerimine
riikide
süsteemidesse

Riikide süsteemide kohandamine kesksete või Liikmesriigid
hübriidsüsteemide poolt pakutavate uute või
modifitseeritud
teenustega
siseriikliku
rakendamise ettevalmistamiseks.

Riiklik rakendus

Süsteemi
siseriiklike
komponentide Liikmesriigid
rakendamine liikmesriikide tasandil

Kasutusse
Kasutusse andmine kesktasandil ja installimine DG TAXUD
andmine (Deploy töö või vastavustestide keskkonnas.
and Rollout)
Vastavustestimine See tegevus hõlmab erinevaid vastavusteste DG TAXUD/
(CT):
Liikmesriik/ettevõtja
1. CT DG TAXUDi ja liikmesriikide vahel
(vastavalt praegusele praktikale).
See tööde pakett hõlmab teste, mis
viiakse läbi funktsionaalse ja tehnilise
kinnituse
saamiseks
selles,
et
siseriiklikult (ja kui asjakohane, siis ka
ettevõtjate
poolt)
väljaarendatud
süsteemid vastavad ühistele tehnilistele
kirjeldustele; samuti selleks, et ära
hoida riske, mis häiriksid juba
opereerivaid sidusrühmi.
See hõlmab kogu kohustuslikku
vastavustestide faasi, nii nagu on
määratletud TEMPO metoodikas, s.t.
moodus 0, 1, 2, 3 ja 3+, vastavalt
konkreetse projekti vajadustele.
2. CT liikmesriikide ja ettevõtjate vahel
See tööde pakett hõlmab testimisfaasi,
mis viiakse läbi funktsionaalse ja
tehnilise kinnituse saamiseks selles, et
ettevõtjate poolt väljaarendatud süsteem
vastab
siseriiklikele
kirjeldustele;
samuti selleks, et ära hoida riske, mis
häiriksid juba opereerivaid sidusrühmi.
DG TAXUD kavandab vastavustestide
laiendamist välisdomeeni liidestele, et
veenduda
nende
vastavuses
funktsionaalsetele
ja
tehnilistele
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kirjeldustele. DG TAXUD plaanib
“Saabumis- ja esitamisteate ning ajutise
ladustamise” projekti raames esitada
soovitused
standardkirjelduste
koostamiseks teadetega seotud teabe
vahetamiseks.
Uuringu
käigus
töötatakse välja uus välisdomeeni
liideste testimise meetod eesmärgiga
rakendada
seda
vastavustestides
läbiviimisel.
Toimimine

Etapp 'Toimimine' (st. 'toimimiskuupäev') DG TAXUD/
vastab
UCC
tööprogrammis
märgitud Liikmesriik/ettevõtja
'Kavandatavale
elektroonilise
süsteemi
kasutuselevõtu kuupäevale', mis on võrdne
UCC tööprogrammis nimetatud süsteemide
üleminekuperioodi lõpukuupäevaga ning see
kujutab
endast
elektroonilise
süsteemi
kavandatavat toimimiskuupäeva.

Toimikute 7. rubriigis kasutatud terminite sõnastik
Termin

Lühiselgitus

Hajus arendus

Komisjon projekteerib ja arendab välja mõningad kesksed
süsteemi toetavad komponendid. Liikmesriik töötab välja
süsteemi siseriiklikud komponendid, mis moodustavad süsteemi
põhifunktsionaalsuse. Komisjon koostab üldised tehnilised
spetsifikatsioonid.
Näide: NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)

Keskne arendus

Süsteemi täisfunktsionaalsuse arendab välja komisjon.
Liikmesriikide arendustegevus piirdub enamasti kesksüsteemiga
suhtlemiseks vajaliku liidese väljaarendamisega. Näide: SMS,
TARIC.

Riiklik arendus

Liikmesriigid arendavad ise välja oma siseriiklike süsteemide
rakendamisel nõutava täisfunktsionaalsuse. Komisjon ei pea
tingimata koostama üldiseid tehnilisi spetsifikatsioone, pigem
visandab vaid süsteemi põhifunktsionaalsuse.
Näide: Infotehnoloogiline süsteem ajutise ladustamise
deklaratsioonide menetlemiseks

Hübriidarendus

Sellise arenduse puhul antakse liikmesriikidele võimalus valida,
kas nad soovivad kasutada keskselt väljaarendatud ja toimivat
süsteemi, või nad tahavad mõned süsteemi osad oma siseriiklikus
domeenis ise välja arendada ja käitada.
Näide: Tolliotsused, UCC AEO ja MRA mõjud
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Koosarendus

Liikmesriigid võiksid üldiste teenuste projekteerimisel ja
väljaarendamisel teatud valdkondades koostööd teha. Sel moel
väljaarendatud teenused võib kasutusse anda nii keskse teenuse
kui ka liikmersiigi teenusena, mida jagatakse paljudega.
Alternatiivina võiks siseriiklikud IT süsteemid või teenused
liikmesriikide tolli- ja infotehnoloogia ekspertide toel ka keskselt
välja arendada, juhul kui tegevuse põhjenduses seda õigeks
peetakse.
Olenevalt arendatavast infotehnoloogilisest süsteemist võib
komisjon koostada üldised tehnilised spetsifikatsioonid aga võib
need ka mitte koostada.
Näide: Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt
(UUM&DS)

Hajus talitlus

Komisjon käitab ja toetab osasid süsteeme ja haldab üldisi
spetsifikatsioone. Liikmesriigid käitavad (konstrueerivad,
haldavad ja juhivad) siseriiklikke komponente, mis moodustavad
süsteemi põhifunktsionaalsuse.
Näide: NCTS (Uus elektrooniline transiidisüsteem)

Keskne talitlus

Sellistel juhtudel arendatakse välja ainult keskne süsteem ja seda
haldab ning käitab DG TAXUD. DG TAXUD pakub
operatsioonide teenuseid ja nende kasutusvõimalusi. Lisaks,
teabe haldus on avatud nii TAXUDile kui ka liikmesriikide
kasutajatele.
Näide: EBTI, TARIC

Riiklik talitlus

Süsteemi käitavad (konstrueerivad, hooldavad ja haldavad)
üksnes liikmesriikide tolliadministratsioonid.
Näide: Imporditollivormistuse süsteem

Hübriidtalitlus

Hübriidtalitlus viitab hübriidsüsteemi toimimisele. Neil juhtudel
talitlevad kesksed komponendid koos liikmesriikide poolt
väljaarendatud
komponentidega
mõnes
või
kõikides
liikmesriikides.
Näide: EOS (Ettevõtjate süsteem)

Algusfaas

See on RUP@EC metoodikas kirjeldatud infotehnoloogilise
projekti arendustsükli esimene faas, mille eesmärgiks on
defineerida projekti toimeala ja eesmärgid, määrata kindlaks
süsteemi põhifunktsionaalsus, maksumus ja ajagraafik, uurida
rakendamisvõimalusi ning võtta vastu otsus projekti rakendamise
kohta.
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Ettevalmistusfaas

Ettevalmistusfaasis
kirjeldatakse
üksikasjalikult
infotehnoloogilise süsteemi funktsionaalsust, arhitektuuri ja
projekteerimist.

Konstrueerimisfaas

Konstrueerimisfaasis arendatakse süsteemi eelmises faasis
määratletud tehnilise projekti ja spetsifikatsioonide kohaselt.

Üleminekufaas

Üleminekufaasis tagatakse tarkvara valmisolek kasutajatele
üleandmiseks. Termin 'üleminekufaas' ('transition phase') on
kasutusele võetud RUP@EC metoodika raames ja seda ei tohi
segamini ajada terminiga "üleminekuperiood" ('Transitional
Period'), mida on kasutatud UCC tööprogrammis ja viitega UCC
artiklile number 278.

Märkus: See sõnastik on veel arutelude ja tulevaste ühtlustuste objektiks.
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