E-TOLLITEENUSTE PÄÄSUÕIGUSTE SELGITUSED

COMPLEX: Tollideklaratsioon
Esitamine: võimaldab deklaratsiooni andmeid süsteemi sisestada, liikuda kõigil deklaratsiooni
alamlehekülgedel, vaadata sisestatud andmeid ning deklaratsiooni maksu- ja tolliametile
esitada.
Sisestamine: võimaldab deklaratsiooni andmeid süsteemi sisestada, liikuda kõigi
deklaratsiooni alamlehekülgede vahel ning vaadata sisestatud andmeid. NB! Kuna esitamise
õigust pole, siis jääb deklaratsioon süsteemi staatusesse "Salvestatud" .
Vaatamine: võimaldab vaadata enda või esindatava firma deklaratsioone. NB! Deklaratsioone
sisestada ja esitada ei saa.
Aruanded: võimaldab koostada kliendile mõeldud aruandeid.
Muutmine/tühistamine: võimaldab esitada pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonile
muutmise
ja
kehtetuks tunnistamise
taotlusi.
Taotlusi on võimalik
esitada
tollideklaratsioonidele, mis on aktsepteeritud alates 01.10.2010.
NCTS: Transiidideklaratsioon
Esitamine: võimaldab sisestada, esitada, korrigeerida ja vaadelda enda poolt
transiidideklaratsioone
kaasa
arvatud
TIR-veo
deklaratsioone
(edaspidi
transiidideklaratsioon). Võimaldab vaadata esindatava ettevõtte registreeritud tagatisi.
Vaatamine: võimaldab vaadata esindatava ettevõtte kõiki transiidideklaratsioone ja
registreeritud tagatisi. Võimaldab koostada aruandeid.
Volitatud saaja: võimaldab sisestada, esitada, korrigeerida ja vaadata transiidideklaratsioone
ning saabumis- ja mahalaadimisteadet.
Volitatud saatja: võimaldab sisestada, esitada, korrigeerida, kustutada ja vaadata
transiidideklaratsioone. Võimaldab vaadata esindatava ettevõtte registreeritud tagatisi.
Tagatiste haldur: võimaldab vaadata esindatava ettevõtte registreeritud tagatisi ning lisada,
muuta ja vaadata juurdepääsukoode.
ECS: Ekspordideklaratsioon (väljaveodeklaratsioon)
Esitamine: võimaldab esitada, muuta, vaadata väljumise ülddeklaratsiooni andmeid, loendeid
ja manifeste ning liikuda deklaratsiooni alamlehekülgedel.
Vaatamine: võimaldab vaadata esindatava ettevõtte kõiki tollideklaratsioone, väljumise
ülddeklaratsioone, kaupade loendeid ja manifeste. Võimaldab koostada aruandeid.
Volitatud ettevõtja väljumistolliasutuses: võimaldab esitada, muuta, vaadata esindatava
ettevõtte kõiki tollideklaratsioone, väljumise ülddeklaratsioone, kaupade loendeid ja manifeste.
Võimaldab edastada tollile elektroonilist saabumis- ja väljumisteadet.
IMF: Saabumisteade
Esitamine: võimaldab esitada ja vaadata mere-, õhu- ja raudteetranspordi saabumisteateid ja
mustandeid.
Vaatamine: võimaldab vaadata esindatava ettevõtte saabumisteateid ja nende mustandeid.
NB! Saabumisteateid esitada ei saa.

ICS: Impordideklaratsioon (sisenemise ülddeklaratsioon ja manifest)
Deklaratsiooni esitaja: võimaldab esitada ja vaadata sisenemise ülddeklaratsioone,
manifeste, loendeid ning sisenemisdeklaratsioone (SD) ja nende mustandeid ning neid enne
kauba saabumist korrigeerida, vajadusel manifeste tühistada. Kuvatakse ka dokumendid, kus
isik on märgitud Vedajaks või Ettevõtte esindajaks.
Vaatamine: võimaldab vaadata sisenemise ülddeklaratsioone, manifeste, loendeid ning
sisenemisdeklaratsioone (SD) ja nende mustandeid. Kuvatakse ka dokumendid, kus isik on
märgitud Vedajaks või Esindajaks.
TERM: Ajutine ladustamine
Terminali pidaja: ladustamisteadete esitamine.
Ladustaja: ladustamisteate vaatamine.
CDS: Tolliotsused
Tolliotsuste sisestamine: võimaldab sisestada tolliotsuste taotluse andmeid. NB! Taotluseid
esitada ei saa.
Tolliotsuste esitamine: võimaldab sisestada tolliotsuste taotluse andmeid; vaadata nii
taotluse kui ka tolliotsuse andmeid ning esitada taotluseid Maksu- ja Tolliametile.
Tolliotsuste vaatamine: võimaldab vaadata tolliotsuse andmeid. NB! Taotluseid sisestada ja
esitada ei saa.
AEO: Volitatud ettevõtja load
Loa andmete haldamine: võimaldab AEO loa andmeid hallata ja AEO taotlust/luba vaadata.
Taotluse esitamine: võimaldab AEO taotlust esitada ja vaadata.
Taotluse haldamine: võimaldab AEO taotlusel andmeid parandada, täiendada, tagasi
kutsuda, tolliotsuse põhjendatuse kohta omapoolset seisukohta avaldada ja taotlust vaadata.
EBTI: Siduv tariifiinformatsioon
Esitamine: võimaldab EBTI-STP-s teavet vaadata, sisestada ja edastada.
Vaatamine: võimaldab EBTI-STP-s teavet vaadata.
INF STP: Eriprotseduuride teabevahetus
Esitamine: võimaldab vaadata, parandada ja esitada informatsiooni INFil.
Vaatamine: võimaldab vaadata informatsiooni INFil.
Mitterahaliste kohustuste täitmine (MIKO): võimaldab elektrooniliselt täita mitterahalisi, st
lubadest, registrist või deklaratsioonist tulenevaid kohustusi -esitada aruandeid ja
lisadokumente.
Tagatiste haldamine (GARA2): võimaldab elektrooniliselt jälgida tagatise saldot, saada
informatsiooni ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja tagatissummade laekumiste, vabastamise
ning tagastamise kohta.
Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu (LAAK) sisestaja: võimaldab esitada kütuse
ladustamisega seotud kandeid reaalajas ning muu kauba ladustamisega seotud
koondaruandeid (eraldi toimingud ja saldo) kuude lõikes.
Tolli- ja aktsiisilubade süsteem (LUBA): võimaldab elektrooniliselt taotleda erinevaid lubasid
ning vaadata lubade kehtivust.

Tollikontrollid: võimaldab kliendil esitada kontrolli käigus küsitud dokumente, jälgida
kontrollikäiku ja kontrollidokumente ning dokumente digiallkirjastada.
EORI: võimaldab esitada uut EORI taotlust, olemasoleva EORI andmete parandamiseks
taotluseid ja lõpetamise taotlust.
KOONDVIITENUMBER:
koondviitenumbrit.

võimaldab vaadata koondviitenumbri

ajalugu ja moodustada

