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KÜTUSE KÄITLEMISE ANDMEKOGU ANDMEKOOSSEIS 

 

I. Kesksed andmed 

 

1. Kütuse müüja või omaniku andmed: 

1.1. äriühingu ärinimi, registrikood, riik, sidevahendid; 

1.2. kütuse müügi tegevusloa number ning kehtivuse algus- ja lõppkuupäev. 

 

2. Kütuse ostja andmed: 

2.1. äriühingu ärinimi või isiku nimi, riik, sidevahendid; 

2.2. registri- või isikukood; 

2.3. müügi tegevusloa olemasolul selle number ning kehtivuse algus- ja lõppkuupäev. 

 

3. Kütuse vedaja ja veo andmed: 

3.1. veo ja veovahendi liik, veose identifitseerimise number; 

3.2. veovahendi number; 

3.3. veovahendi riiklik kuuluvus; 

3.4. juhi nimi, isikukood või sünnikuupäev, riik; 

3.5. vedaja nimi, registri- või isikukood, riik; 

3.6. sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistuse (ADR) andmed. 

 

4. Kütuse hoiuleandja või -võtja andmed: 

4.1. kütuse ladustamise koha, peale- ja mahalaadimise aadress; 

4.2. asukoha liik, lao loa ja tegevuskoha number, ladustaja nimi ja registrikood. 

 

5. Kütuse käitlemisega seotud andmed: 

5.1. sündmuse ja toimingu liik; 

5.2. vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni number, kuupäev, väljaandja nimi, registrikood ja 

riik; 

5.3. dokumendi number, tollideklaratsiooni number või aktsiisikauba saatedokumendi SNR 

number, kuupäev ja asendustoimingu tunnus; 

5.4. märge, et kauba saaja on omanik; 

5.5. kütuse kombineeritud nomenklatuuri kood; 

5.6. kütuse liik ja klass; 

5.7. kütuse kogus; 

5.8. erimärgistatud kütuse kasutusotstarve; 

5.9. volituse viitenumber, tellimuse number ja kuupäev; 

5.10. asukoha muutmise, omatarbe ja mahakandmise selgitused ja märkused; 

5.11. vastuvõetud kogus ja erinevuste põhjendus; 

5.12. märge kütuse kinnipidamise või järelevalve alla jätmise kohta ning viide vastava 

haldusmenetluse numbrile ja kuupäevale; 

5.13. kütuste keskmised hinnad ja arvestusperioodi info; 

5.14. tagatise haldusakti number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, tagatise arvutamise tunnus, 

tagatise summa, tagatise arvutamise valemi koefitsient ja isikuga seotud viitenumber; 

5.15. isiku taotlused ja märkused; 
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5.16. ametniku märkused. 

 

6. Andmed tanklast müüdud kütuse kohta:  

6.1. vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega 

kehtestatud loetelusse kuuluvad andmed. 

 

II. Andmed kütuse nõuetele vastavust tõendava dokumendi kohta 

 

7. Üldised andmed: 

7.1. dokumendi tüüp, väljastamise riik, number; 

7.2. dokumendi väljastamise kuupäev; 

7.3. dokumendi kehtivuse lõpu kuupäev. 

 

8. Vastavusdokumendi väljastaja andmed: 

8.1. registrikood; 

8.2. nimi; 

8.3. akrediteerimistunnistuse number; 

8.4. vastavusdokumendi väljastanud isiku nimi. 

 

9. Vastavushindamisotsus: 

9.1. kütuse nimetus; 

9.2. klass. 

 

10. Kütuse ladustamise ja laopidaja andmed: 

10.1. ladustamise kuupäev; 

10.2. proovivõtukoha aadress; 

10.3. mahuti aadress, number, kütuse kogus; 

10.4. laopidaja registrikood, nimi, sidevahendid. 

 

11. Vastavusdokumendi tellija andmed: 

11.1. registrikood, nimi, sidevahendid; 

11.2. märge, et tellija ei ole laopidaja. 

 

12. Mõõtetulemuste andmed: 

12.1. mõõtetulemuse dokumendi number ja kuupäev; 

12.2. diislikütuse mangaanisisalduse näitaja; 

12.3. mõõtetulemuse dokumendi väljaandja registrikood ja nimi; 

12.4. tegeliku katsetulemuse vastavus asjakohastele nõuetele ja metoodikale, mis on 

kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri 

määrusega. 

 

13. Kütuse jäägiarvestuse andmed: 

13.1. tollideklaratsiooni number või aktsiisikauba saatedokumendi SNR number; 

13.2. kütuse kogus; 

13.3. tollideklaratsiooni või aktsiisikauba saatedokumendi asendustoimingu number; 

13.4. ametniku märkused. 
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III. Andmed biokütuse kohta 

 

14. Biokütuse kohta kantakse kütuse käitlemise andmekogusse järgmised andmed: 

14.1. fossiilse kütuse kogus energiasisalduse järgi; 

14.2. fossiilse kütuse kogus liitrites 15°C juures; 

14.3. fossiilse kütuse lähteaine; 

14.4. fossiilse kütuse päritolu; 

14.5. fossiilse kütuse lähteaine kaubanimi; 

14.6. fossiilse kütuse ostukoht; 

14.7. töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite vähendamise kogus ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise kogust tõendava dokumendi nimi; 

14.8. biokütuse tüüp; 

14.9. biokütuse tootmisviis; 

14.10. biokütuse ostmise koht; 

14.11.biokütuse päritolu; 

14.12. biokütuse tooraine; 

14.13. biokütuse tooraine kogus; 

14.14. biokütuse tooraine lähteriik; 

14.15. maakasutuse kategooria; 

14.16. maakasutuse emissioon; 

14.17. biokütuse kogus 15°C juures; 

14.18. biokütuse energeetiline väärtus; 

14.19. biokütuse kasvuhoonegaasi (KHG) mahukus; 

14.20. biokütust tootva käitise töö alustamise kuupäev; 

14.21. kinnitus, et biokütus täidab säästlikkuse kriteeriume; 

14.22. biokütuse säästlikkuse kriteeriume tõendavad meetodid; 

14.23. biokütuse tootja väljastatud vastavusdokumendi number, väljaandja nimi, registrikood; 

14.24. massibilansi toimimist tõendava dokumendi nimetus; 

14.25. biokütust tootva käitise töö alustamise kuupäev ja asutamist tõendava dokumendi 

nimetus; 

14.26. säästlikkuse kriteeriumi tõendava dokumendi nimetus ja number. 

 

IV. Seonduvad dokumendid 

 

15. Kütuse käitlemise andmekogusse laetakse üles: 

15.1. dokument, mis tõendab töötlemiseelses etapis tekkiva kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kogust; 

15.2. säästlikkuse kriteeriumi tõendav dokument; 

15.3. rafineerimistehasest, terminalist või aktsiisilaost saadud dokument, mis tõendab 

massibilansi toimimist; 

15.4. biokütust tootva käitise asutamist tõendav dokument; 

15.5. muu dokument, mis on nõutav seaduse alusel; 

15.6. dokument, mis tõendab kütuse soetust; 

15.7. vastavusdeklaratsioon. 

 

 

 


