Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese
testide teostamiseks
Dokumendi eesmärgiks on kirjeldada testimisega seotud tegevusi, mis on tarvis ettevõttel
teostada, kui ta soovib hakata esitama dokumente Maksu ja Tolliameti (edaspidi MTA)
tolliinfosüsteemidesse, kasutades masin-masin liidest.
Ettevõtte poolt masin-masin liidese testide alustamise eelduseks on, et:
● ettevõte on tutvunud infosüsteemi liidestamise tehnilise spetsifikatsiooniga Maksu- ja
Tolliameti koduleheküljel:
Complex
ICS
ECS
NCTS
● ettevõte on viinud läbi omapoolsed tarkvara arendustegevused;
● ettevõte on liitunud X-tee andmevahetuskihi arenduskeskkonnaga ja seadistanud X-tee
turvaserveri (vt lisaks https://www.ria.ee/ee/x-tee.html).
Kui need eeldused on täidetud, siis esitab ettevõtte esindaja taotluse MTA teenusele
“xteeTolliOperatsioon” ligipääsu võimaldamiseks testide teostamise eesmärgil.
Kui testimise käigus selgub, et ettevõte on alustanud testimist tarkvaraga, mis ei võimalda
spetsifikatsioonidele vastavat sõnumivahetust teostada, võib MTA testimise vigade
parandamiseni peatada.
Taotlus esitatakse vabas vormis e-posti aadressile xteetest@emta.ee. Taotluses peab lisaks
teenusele “xteeTolliOperatsioon” ligipääsu soovile sisalduma:
● teste teostava ettevõtte andmed (nimi, EORI kood);
● MTA infosüsteemi nimetus, mille masin-masin liidest soovitakse testida;
● ettevõtte äri- ja tehniliste kontaktisikute andmed (nimi, telefoni number, e-posti aadress);
● teste teostavate isikute andmed (nimi, isikukood) – ainult juhul, kui soovitakse ligipääsu ka
testitava MTA infosüsteemi veebirakendusele https://koolitus.emta.ee/;
● testide teostamise ajakava (ajakavas peab selgelt olema väljendatud ajavahemik,
millal ettevõte kavatseb edastada sõnumeid testkeskkonda masin-masin liidese kaudu,
missugusele infosüsteemile sõnumeid edastatakse ja millist funktsionaalsust testitakse);
● ettevõtte arendus- ja juurutustegevuste ajakava masin-masin liidese rakendamiseks
tootes.
MTA menetleb taotlust mitte kauem kui 10 tööpäeva ja kooskõlastab esitatud testide
teostamise ajakava või teeb vajadusel ettepanekuid taotluses esitatud testide teostamise
ajakavade muutmiseks. MTA suhtleb ettevõttega taotluses toodud ettevõtte äri- ja tehniliste
kontaktisikute kaudu.

Pärast testide teostamise ajakava kooskõlastamist annab MTA ettevõttele ligipääsu X-tee
arenduskeskkonnas teenusele “xteeTolliOperatsioon” ja tagab kooskõlastatud testimise
ajavahemikul operatiivse tehnilise ja kasutajatoe.
Testide teostamise ajakava muutmiseks peab ettevõte esitama MTA-le uue taotluse.
Muudetud ajakava hakkab kehtima pärast selle kooskõlastamist MTA poolt.
Masin-masin liidese testimisel ilmnenud tõrgetest teavitamiseks ja testimisega seonduva
konsultatsiooni saamiseks tuleb saata e-kiri e-posti aadressile xteetest@emta.ee. Tõrgete
korral on vajalik kirjeldada võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel
tingimustel tõrge tekkis ja edastada tõrketeadete tekst (kui võimalik).
Testimiseks läbitakse MTA koostatud teststsenaariumid, mis on kättesaadavad
https://www.emta.ee/et/. Ettevõtjal on lubatud valida stsenaariumite hulgast need, mis
võimaldavad tema jaoks vajalikku funktsionaalsust testida ning ettevõtja informeerib nendest
MTA-d. Testide edukaks tunnistamiseks tuleb stsenaariumid läbida positiivse tulemusega ja
edastada MTA-le läbitud teststsenaariumite loetelu koos tolliviitenumbritega (MRN), mille
omistas MTA infosüsteem masin-masin liides kaudu edastatud dokumentidele.
Testide eduka läbimise järel sõlmib Maksu ja Tolliamet ettevõttega teenuse
“xteeTolliOperatsioon” kasutamise lepingu, milles toodud tingimusel avab Maksu- ja Tolliamet
ettevõttele tootekeskkonnas teenuse.

