NCTS x-tee teststsenaariumid
Käesolevas dokumendis on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti infotöötlussüsteemi
NCTS X-tee liidese testimiseks vajalikud stsenaariumid. Stsenaariumite koostamisel
on lähtutud reaalsetest toimingutest, mis tuleb kauba transiidiprotseduuril teostada.
Kui teststsenaariumis ei ole öeldud teisiti, võib dokumendid täita testija poolt valitud
andmetega. Lahtrite täitmisel tuleb juhinduda Tollikoodeksi rakendussätete lisadest
37A ja 30A (lahtrite täitmise selgitused). Stsenaariumite läbimise eelduseks on NCTS
liidese olemasolu. Oluline on, et enne testimise alustamist taotleb ettevõte oma
töötajatele õigused e-maksu – ja tolliameti koolituskeskkonda, eesmärgiga kontrollida
esitatud dokumentide olekuid ja andmete kandumist üle x-tee tolli infosüsteemi.
Transiitveo alustamisel tuleb testida vähemalt järgmised stsenaariumid:
1. Reeglitele vastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine tolli infosüsteemi;
2. Reeglitele mittevastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine tolli
infosüsteemi;
3. Tollikontrolli vajava transiitdeklaratsiooni esitamine tolli poolt määratud
andmetega;
4. Deklaratsiooni vabastamine;
5. Deklaratsiooni vabastamisest keeldumine;
6. Deklaratsiooni andmete muutmine;
7. Tagatise andmete muutmine;
8. Varasemalt esitatud transiitdeklaratsiooni andmete vigane muutmine;
9. Järelepäringule vastamine;
10. Deklaratsiooni tühistamine;
Volitatud kaubasaaja stsenaariumid:
11. Saabumisteate saatmine;
12. AAR-i tagasilükkamisest teavitamine;
13. Mahalaadimise lubamine;
14. Mahalaadimisraporti saatmine.
Kontrollimaks sõnumite tollipoolset menetlemist võib tollipoolne testimispartner
esitada testijale ettepanekuid erinevate, dokumendis käsitlemata stsenaariumite
läbimiseks või osade stsenaariumite korduvaks läbimiseks.

I Stsenaariumid, mis tuleb läbida lähtetolliasutuses ehk transiitveo
alustamisel.
1. Reeglitele vastava transiitdeklaratsiooni andmete esitamine
tolli infosüsteemi
Eeldus
Puudub

Põhistsenaarium
1. Saada NCTSi korrektne IE015 sõnum (peab olema vähemalt 2 kaupa, lähte- ja
sihttolliasutuseks peab olema Paldiski TK EE1160EE).
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS aktsepteerib esitatud tollidokumendi.
4. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
Kommentaar
Stsenaarium tuleb läbida erinevate andmetega:
1. Julgeoleku ( edaspidi S&S) andmed, 1 kaubanimetus, konteiner, erinevad
saatjad/saajad
2. julgeoleku andmed, 4 kaupa, erinevad saatjad/saajad
3. ilma julgeolekuta, 1 kaup
4. ilma S&S, 4 kaupa, erinevad sihtriigid
5. ilma S&S, 1 kauba saatja/saaja, 4 nimetust
6. ilma S&S, konteiner, 3 kaupa
7. ilma, erinevad siht-lähteriigid,
8. the kind of packages: “unpacked” (code NE) and “Bulk” (code VL)
9. riskikaup HS 020712
Peale IE15 aktsepteerimist teostada esitaja ja tolli poolt koostöös järgmised
toimingud:
Kontrollida, kas esitatud andmed on korrektselt nähtavad tolli NCTSis.
Kuidas on andmed lahtritesse paigutatud ning koostöös kontrollida, kas tegemist on
õigete andmetega.
Toll võib stsenaariumit jätkata, suunates kaubad kontrolli (esitajale saadetakse sõnum
IE60) või vabastades kaubad transiidiks (esitajale saadetakse IE029 “Transiidiks
vabastamise teade”).

2. Reeglitele mittevastava transiitdeklaratsiooni andmete
esitamine tolli infosüsteemi
Eeldus
Puudub
Põhistsenaarium
Saada NCTSi vigane IE015 sõnum (nt jäta täitmata kauba kirjeldus).
NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
NCTS tuvastab sõnumis vead.
Võta vastu IE016 sõnum, mis on tagasilükkamise sõnum ja mis informeerib
tuvastatud puudustest.
5. Stsenaariumi lõpp.
1.
2.
3.
4.
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Kommentaar
Puudub

3. Tollikontrolli vajava transiitdeklaratsiooni esitamine tolli poolt
määratud andmetega
Eeldus
Tegemist tavaprotseduuriga ning lähtetolliasutus otsustab kaupu kontrollida.
Põhistsenaarium
Saada NCTSi IE015 sõnum.
NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
Võta vastu IE060 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et otsustas kaupu
kontrollida.
5. Stsenaariumi lõpp.
1.
2.
3.
4.

Kommentaar
Puudub

4. Deklaratsiooni vabastamine
Eeldus
Puudub
Põhistsenaarium
Saada NCTSi IE015 sõnum.
NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
Võta vastu IE029 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et kaubad on
transiitveoks vabastatud.
5. Stsenaariumi lõpp.
1.
2.
3.
4.

Kommentaar
Puudub

5. Deklaratsiooni vabastamisest keeldumine
Eeldus
Puudub
Põhistsenaarium
1. Saada NCTSi IE015 sõnum.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid ning aktsepteerib deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE028 sõnum, millega edastatakse MRN.
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4. Võta vastu IE051 sõnum, millega lähtetolliasutus teavitab, et kaupu ei
vabastata transiitveoks.
5. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Puudub

6. Deklaratsiooni andmete muutmine
Eeldus
Tollile on esitatud ja toll on aktsepteerinud transiidi deklaratsiooni.
Põhistsenaarium:
1. Saada NCTSi IE013 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt
aktsepteeritud deklaratsiooni kohta st muuda mõnda eelmises sõnumis
olnud andmevälja nt kaubakirjeldus.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS aktsepteerib tollidokumendi muudatuse.
4. Võta vastu IE004 sõnum.
5. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Puudub

7. Tagatise andmete muutmine
Eeldus
Tollile on esitatud valede tagatise andmetega transiidi deklaratsioon.
Põhistsenaarium:
1. Võta vastu IE055 „Tagatise mittekehtivuse teade“
2. Saada NCTSi IE013 sõnum muutes eelmises sõnumis olnud tagatise
andmeid.
3. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
4. NCTS aktsepteerib tollidokumendi muudatuse.
5. Võta vastu IE004 sõnum.
6. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Muuta tohib ainult tagatise andmeid st sõnumis IE013 peab olema Amendment Type
Flag =1.

8. Varasemalt esitatud transiitdeklaratsiooni andmete vigane
muutmine
Eeldus
Tollile on esitatud valede tagatise andmetega transiidi deklaratsioon. Tollilt on saadud
MRN number.
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Põhistsenaarium:
1. Saada NCTSi IE013 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt
aktsepteeritud deklaratsiooni kohta nt jättes täitmata mõni kohustuslik
lahter.
2. NCTS teostab sõnumi formaalsed kontrollid.
3. NCTS tuvastab vead.
4. Võta vastu IE005 sõnum.
5. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Võimalik testida ka olukorda, kus IE013 esitatakse deklaratsiooni kohta, mida
testijal ei ole lubatud muuta (MRN antakse testimist toetava tolliametniku
poolt).

9. Järelepäringule vastamine
Eeldus
Transiitdeklaratsioon on transiitveoks vabastatud ning sihttolliasutusele kaupade
esitamise tähtaeg on möödunud.
Põhistsenaarium:
1. Toll saadab järelepäringu sõnumiga IE140 lõpetamata transiitveo kohta.
2. Saada järelepärinu vastus IE141.
3. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Toll võib stsenaariumit jätkata, suunates deklaratsiooni maksude sissenõudmisesse
(esitajale saadetakse sõnum IE35 „Maksude sissenõudmise teatis“) või lõpetades
transiidi protseduuri (esitajale saadetakse IE045 “Transiidi protseduuri lõpetamise
teatis”).

10.Deklaratsiooni tühistamine
Eeldus
Tollile on esitatud ja toll on aktsepteerinud transiidi deklaratsiooni.
Põhistsenaarium:
1. Saada NCTSi IE014 sõnum mõne eelnevalt esitatud ja tolli poolt
aktsepteeritud deklaratsiooni kohta.
2. Toll tühistab deklaratsiooni.
3. Võta vastu IE009 sõnum.
4. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Võimalik testida ka olukorda, kus IE014 esitatakse deklaratsiooni kohta, mida testijal
ei ole lubatud tühistada. Deklaratsiooni on võimalik tühistada kuni kaubad on
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märgitud sihtkohas saabunuks. Sellisel juhul IE009 sõnum sisaldab tühistamisest
keeldumise põhjust.

II Stsenaariumid, mis tuleb läbida sihttolliasutuses ehk transiitveo
lõpetamisel. Volitatud kaubasaaja stsenaariumid.
11.Saabumisteate saatmine
Eeldus
Puudub
Põhistsenaarium:
1. Saada IE007 sõnum, et teavitada sihttolliasutust kauba saabumisest.
2. Sihttolliasutus otsustab saabumisteate kohe tagasi lükata, võta vastu IE008.
3. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Puudub

12.AAR-i tagasilükkamisest teavitamine
Eeldus
puudub
Põhistsenaarium:
1. Saada IE007 sõnum, et teavitada sihttolliasutust kauba saabumisest.
2. Võta vastu IE021.
3. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Puudub

13.Mahalaadimise lubamine
Eeldus
Tegemist lihtsustatud protseduuriga ja IE007 on tolli saadetud.
Põhistsenaarium:
1. Võta vastu IE043, mis lubab alustada mahalaadimisega.
2. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Stsenaariumi võib jätkata stsenaariumitega 14.

14.Mahalaadimisraporti saatmine
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Eeldus
Tegemist lihtsustatud protseduuriga. Tingimus on, et sihttolliasutusele on saadetud
sõnum IE007 ja sihttolliasutus on lubanud mahalaadimise (vt. p.13).
Põhistsenaarium:
1. Saada mahalaadimisraport sõnumiga IE044 (mahalaadimine lõpetatud,
erinevusi ei ole).
2. Kui kõik on korras võta vastu IE025.
3. Stsenaariumi lõpp.
Kommentaar
Stsenaariumit läbida ka korduva mahalaadimisraporti esitamisega erinevuste korral
ehk esimeses IE044 märkida mahalaadimine lõpetatud- ei, erinevused mahalaadimisel
– jah.
Kui sõnum IE044 pole korras, siis võta vastu IE058 sõnum.
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