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Kütuse käitlemise andmekogusse kantavate andmete loetelu 

 
Kütuse müüja andmed: 

a) äriühingu ärinimi ja äriregistri kood, riik 
b) kütuse müügi tegevusloa number ja kehtivuse algus- ja lõppkuupäev 

 
Kütuse ostja andmed: 

a) äriühingu ärinimi  või isiku nimi, riik 
b) äriregistri kood või isikukood 
c) müügi tegevusloa number (selle olemasolul) ning selle kehtivuse algus- ja 
lõppkuupäev 
 

Kütuse vedaja andmed: 
a) veo ja veovahendi liik 
b) veovahendi nr 
c) veovahendi riiklik kuuluvus 
d) juhi nimi ja isikukood, riik 
e) vedaja nimi ja registrikood, riik 
f) sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistuse (ADR) andmed 

 
Kütuse hoiuleandja või -võtja andmed: 

a) kütuse peale- ja mahalaadimise aadress 
b) asukoha liik, lao loa ja tegevuskoha nr, ladustaja nimi ja registrikood 

 
Kütuse käitlemisega seotud andmed: 

a) sündmuse ja toimingu liik 
b) vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni nr, kuupäev, väljaandja nimi, registrikood ja 
riik 
c) dokumendi nr, tollideklaratsiooni nr või aktsiisikauba saatedokumendi SNR nr ja 
asendustoimingu tunnus 
d) kütuse KN kood 
e) kütuse liik ja klass 
f) kütuse kogus 
g) erimärgistatud kütuse kasutusotstarve 
h) volituse viitenumber 
i) asukoha muutmise, omatarbe ja mahakandmise selgitused ja märkused 
j) vastuvõetud kogus ja erinevuste põhjendamine 
k) märge kütuse kinnipidamise või järelevalve alla jätmise kohta ja viide vastava 
haldusmenetluse numbrile 
 

Biokütuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed: 
a) fossiilse kütuse kogus energiasisalduse järgi 
b) fossiilse kütuse kogus liitrites 15°C juures 
c) fossiilse kütuse lähteaine 
d) fossiilse kütuse päritolu 
e) fossiilse kütuse lähteaine kaubanimi 
f) fossiilse kütuse ostukoht 
g) töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise kogus ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise kogust tõendava dokumendi nimi 
h) biokütuse tüüp 
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i) biokütuse tootmisviis 
j) biokütuse ostmise koht 
k) biokütuse päritolu 
l) biokütuse tooraine 
m) biokütuse tooraine kogus 
n) biokütuse tooraine lähteriik 
o) maakasutuse kategooria 
p) maakasutuse emissioon 
q) biokütuse kogus 15°C juures 
r) biokütuse energeetiline väärtus 
s) biokütuse KHG (kasvuhoonegaasi) mahukus 
t) biokütust tootva käitise töö alustamise kuupäev 
u) kinnitus, et biokütus täidab säästlikkuse kriteeriume 
v) biokütus säästlikkuse kriteeriume tõendavad meetodid 
w) biokütuse tootja poolt väljastatud vastavusdokumendi nr, väljaandja nimi, 
registrikood 
x) massibilansi toimimist tõendava dokumendi nimi 
y) biokütust tootva käitise töö alustamise kuupäev ja asutamist tõendava dokumendi 
nimi 
z) säästlikkuse kriteeriumi tõendava dokumendi nimi ja number 

 
Andmekogusse laetakse üles: 

a) dokument, mis tõendab töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise kogust 
b) säästlikkuse kriteeriumi tõendav dokument 
c) rafineerimistehasest, terminalist, aktsiisilaost saadud dokument, mis tõendab 
massibilansi toimimist 
d) biokütust tootva käitise asutamist tõendav dokument 
e) muu dokument, mis on nõutav seaduse alusel 

 
Andmekogusse kantavad andmed kütuse nõutele vastavust tõendava dokumendi kohta 
 
Dokumendi üldandmed: 

a) number 
b) väljastamise kuupäev 
c) kehtivuse lõpu kuupäev 
 

Vastavusdokumendi väljastaja andmed: 
a) riik 
b) registrikood 
c) nimi 
d) akrediteerimistunnistuse nr 
e) vastavusdokumendi väljastanud isiku nimi 
 

Vastavushindamisotsus: 
a) kütuse nimetus 
b) klass 
c) kogus 
 

Kütuse ladustamise ja laopidaja andmed: 
a) ladustamise kuupäev 
b) proovivõtukoha aadress 
c) mahuti aadress, nr ja kütuse kogus 
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d) laopidaja registrikood, nimi ja e-posti aadress 
 

Vastavusdokumendi tellija andmed: 
a) registrikood, nimi ja e-posti aadress 

 
Mõõtetulemuste andmed: 

a) mõõtetulemuse dokumendi number ja kuupäev 
b) diislikütuse mangaanisisalduse näitaja 
c) mõõtetulemuse dokumendi väljaandja registrikood ja nimi 
 

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016.a. määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad 
keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele 
vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ lisades 1, 2, 5, 6 
ja 7 nimetatud andmekoosseisud. 
 
 
 


