
 

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22  

„Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord“ lisa 4  

(muudetud sõnastuses) 

 

 
 
 

ERINEVUSTE SELGITAMISE TEATIS 
 

Andmete kategooria Lahtri 
number 

Lahtri täitmise 
kohustuslikkus 

Lahtri nimetus Lahtri täitmise juhis 

Üldised erinevuste 
selgitused 

22A Jah Erinevuste selgituste 
esitaja 

Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse 
erinevuste selgituse esitaja, kelleks on aktsiisikauba  saaja 
või saatja.   

 22B Jah Sisestamise kuupäev Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse 
selgituste esitamise kuupäev. 

 22C Jah Erisuse tuvastamise 
kuupäev 

Märgitakse erinevuste tuvastamise kuupäev.  

 22D Jah Üldised selgitused 
 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba 
vastuvõtmise teatisel on märge kaubasaadetise üldiste 
erinevuste kohta. Märgitakse erisus. Lahtrisse märgitakse 
kaubasaadetise erinevuse põhjus, kui lahtris 22 E on 
erinevuse põhjuseks toodud „muu“. 

 22E Jah 
 

Erinevuste põhjus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba 
vastuvõtmise teatisel on märge kaubasaadetise üldiste 
erinevuste kohta. Märgitakse kaubasaadetise erinevuse 
põhjus valides klassifikaatorist: 
1) kaupa lähetati samas koguses kui saatelehel märgitud;   
2) kaupa lähetati vähem;  
3) kaupa lähetati rohkem;  
4) kahjustatud kaubad;  
5) rikutud tõkend;  
6) loomulik kadu;  
7) viga lähetatud kauba koguse sisestamisel;  
8) ECS-i (ekspordikontrollisüsteem) edastatud teave;  
9) kogus ületab ajutise loaga lubatud kogust;  



10) mõõtemääramatus; 
11) muu.  

 22F Jah/Ei Täiendavate selgituste 
põhjus 

Täidab ametnik, kui erisuste kohta on vajalikud täiendavad 
selgitused. Märgitakse täiendava selgituse nõue.  

Kaubaga seotud 
erinevused 

17_11E Jah/Ei Erinevuste selgitused Täitmiseks kohustuslik lahter, kui vastuvõtmise teatisele on 
märgitud aktsiisikauba erinevus. Märgitakse erinevus. 
Lahtrisse märgitakse kaubasaadetise erinevuse põhjus, kui 
lahtris 17_11D on erinevuse põhjuseks toodud „muu“. 

 17_11D 
 

Jah/Ei Erinevuste põhjus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba 
vastuvõtmise teatisel on märge aktsiisikauba erinevuse kohta 
saatelehel märgitust. Märgitakse erinevus aktsiisikaupade 
lõikes valides  klassifikaatorist:  
1) kaupa lähetati samas koguses kui saatelehel märgitud;  
2) kaupa lähetati vähem;  
3) kaupa lähetati rohkem;  
4) kahjustatud kaubad;  
5) rikutud tõkend;  
6) loomulik kadu;  
7) viga lähetatud kauba koguse sisestamisel;  
8) ECS-i (ekspordikontrollisüsteem) edastatud teave;  
9) kogus ületab ajutise loaga lubatud kogust;  
10) mõõtemääramatus; 
11) muu. 

 17U Jah/Ei Aktsiisilattu tagasi 
võetud kogus 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba lähetaja 

suunab saaja poolt vastu võtmata jäänud kauba tagasi 

aktsiisilattu, kust see lähetati. Lahtrisse märgitakse 

aktsiisilattu tagasi võetud aktsiisikauba kogus vastavalt 

lahtris 17F märgitud aktsiisikauba ühikule. 
 17I_4 Jah/Ei Aktsiisilattu tagasi 

võetud kogus 
(netomass)  

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17U on kütuse 

kogus märgitud liitrites. Lahtrisse märgitakse nimetatud 

kütuse kogus kilogrammides.  
 17W Jah/Ei Tegelikult lähetatud 

kogus 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui saatelehele märgitud 
aktsiisikauba kogus ei vasta tegelikult lähetatud kogusele. 
Märgitakse tegelikult lähetatud aktsiisikauba kogus 
kilogrammides, liitrites või tükkides vastavalt aktsiisimäära 
ühikule.  



 17I_2 Jah/Ei Tegelikult lähetatud 
kogus (netomass) 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17W on kütuse 
kogus märgitud liitrites. Lahtrisse märgitakse nimetatud 
kütuse kogus (netomass) kilogrammides.  

 17Y Jah/Ei Koguste erinevus Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui vastuvõetud 
aktsiisikauba kogus erineb saatelehele märgitud kogusest. 
Märgitakse vastu võtmata jäänud aktsiisikauba kogus. 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


