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SAATELEHT 

Selgitavad märkused: 

1) tärn veerus „lahtri number“ tähistab andmeid, mis on saatelehe väljatrükil;  

2) sõna „jah“ veerus „lahtri täitmise kohustuslikkus“ tähendab, et lahter on täitmiseks kohustuslik; 

3) sõna „ei“ veerus „lahtri täitmise kohustuslikkus“ tähendab, et lahter on täitmiseks vabatahtlik; 

4) sõnad „jah/ei“ veerus „lahtri täitmise kohustuslikkus“ tähendavad, et lahter on teatud juhtudel täitmiseks kohustuslik. 

 

Andmete kategooria Lahtri 

number 

Lahtri täitmise  

kohustuslikkus 

Lahtri nimetus Lahtri täitmise juhis 

Saatelehe üldandmed 1A* Jah Liik Klassifikaatorist valitakse saatelehe liik: A- või T-

saateleht. 

 1B* Jah Profiil 
Klassifikaatorist valitakse saatelehe profiil. 

 

A-saatelehe profiilid: 

„A1“, kui lähetatakse aktsiisilattu; 

 „A2“, kui lähetatakse aktsiisivabastusloa omanikule; 

„A3“, kui lähetatakse õhusõiduki või laeva pardale 

tavakorras; 

 „A4“, kui saateleht esitatakse tagantjärele aktsiisikauba 

lähetamise kohta õhusõiduki pardale lennujaama 

territooriumil asuvast aktsiisilaost või kütuse lähetamise 

kohta laeva pardale kütusega tankimiskoha sadama 

territooriumil asuvast aktsiisilaost;  

„A5“, kui lähetatakse diplomaatidele või relvajõududele 

vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 1 ja 1
1
; 

„A6“, kui eksporditakse aktsiisilaost viisil, et 

aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. 
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T-saatelehe profiilid: 

„T1“, kui lähetatakse aktsiisilattu; 

„T2“, kui lähetatakse väljaspool  aktsiisiladu asuvasse 

kohta; 

„T3“, kui teisest liikmesriigist väljaspool aktsiisiladu vastu 

võetud kaup antakse üle aktsiisiseaduse § 34
1
 tähenduses; 

„T4“, kui kaup lähetatakse kvaliteedi kontrollimiseks või 

kui lähetatakse täielikult denatureeritud alkoholi või 

esteraldehüüdfraktsiooni, samuti muu aktsiisivaba lähetus 

T-saatelehe alusel; 

„T5“, kui lähetatakse õhusõiduki või laeva pardale 

tavakorras; 

„T6“, kui saateleht esitatakse tagantjärele laeva või 

õhusõiduki pardale kütuse lähetamise kohta lennujaama 

või tankimiskoha sadama territooriumil asuvast 

aktsiisilaost;  

„T7“, kui eksporditakse aktsiisilaost viisil, et  

aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. 

 

 1C* Jah SNR 
Süsteemi poolt omistatud saatelehe number. 

 1I Jah/EI Varem maksustatud kaup 
Täitmiseks kohustuslik lahter T-saatelehe puhul.  

Klassifikaatorist valitakse:  

„Ei“, kui lähetatakse kaup, millelt tekib aktsiisi maksmise 

kohustus lähetamisel; 

„Jah“, kui lähetatakse kaup, millelt on aktsiisi maksmise 

kohustus täidetud või millelt on aktsiisi maksmise 

kohustus tekkinud enne lähetamist. 

Kui saadetis sisaldab kaupa, mille puhul peaks märkima 

nii „jah“ kui „ei“, valitakse klassifikaatorist vastavalt 

kumba kaupa on saadetises rohkem. Käesoleva lahtri 

andmetel tekivad eeltäidetud lahtrid aktsiisikauba liikide 

lõikes (lahter 17R), mida vajadusel täpsustatakse.  

 1D Jah  Saatelehe esitamise aeg Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse 



saatelehe esitamise kuupäev ja kellaaeg. 

 1E Jah Sihtkoha järjekorranumber 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Esmase saatelehe 

sihtkoha järjekorranumber on 1, pärast iga sihtkoha 

muutmist suureneb järjekorranumber ühe ühiku võrra. 

 1F Jah/Ei Sihtkoha muutmise aeg Täidetakse automaatselt süsteemi poolt sihtkoha 

muutmisel. Märgitakse sihtkoha muutmise kuupäev ja 

kellaaeg. 

 1G Jah Hilisem sisestamine 

 

Märgitakse, kas saateleht esitatakse tavakorras või 

asendustoiminguna tagantjärele. Klassifikaatorist 

valitakse: 

„Ei“, kui saateleht esitatakse tavakorras; 

„Jah“, kui saateleht esitatakse tagantjärele § 18 lõikes 1 

nimetatud juhul. 

 72 Jah Esitatud üle X-tee 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse:  

„Ei“, kui saateleht esitatakse tavakorras; 

„Jah“, kui saateleht esitatakse infosüsteemide 

andmevahetuskihi kaudu.  

 10A Jah Lähtekoha aktsiisikeskus 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse 

lähtekoha aktsiisikeskuse nimi. 

 

Saatelehega seotud eelnev 

dokument 

12A* Jah/Ei Eelneva dokumendi liik 
Lahtrid 12A–12F on täitmiseks kohustuslikud, kui 

saatelehele eelnev dokument asub elektroonilises 

süsteemis, saateleht esitatakse tagantjärele § 18 lõikes 2 

nimetatud juhul või kui aktsiisikaup antakse 

aktsiisilaopidajale üle lähetaja juures üleandmise-

vastuvõtu aktiga.  

Klassifikaatorist valitakse:   

„JVIS taotlus“, kui lähetatakse järelevalve all olevat 

aktsiisikaupa; 

„eSL“, kui aktsiisikaup antakse üle T-saatelehe alusel 

aktsiisiseaduse §-s 34
1
 sätestatud juhul;    

 „Ekspordideklaratsioon“, kui toimub eksport aktsiisilaost 

ning aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija; 

„Muu“, kui alkoholi või tubakatoodete kohta koostatud 



saateleht esitatakse tagantjärele § 18 lõikes 2 nimetatud 

juhul või kui aktsiisilaopidaja võtab aktsiisiga 

maksustamata kauba vastu selle lähetaja juures, kellel ei 

ole õigust aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses 

lähetada; 

„Tankimisleht“, kui saateleht esitatakse tagantjärele § 18 

lõikes 2 nimetatud juhul, ning saateleht on koostatud 

kütuse kohta.  

 12B* Jah/Ei Dokumendi viide  
Märgitakse saatelehele eelneva dokumendi number.  

 12C Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse saatelehele eelneva dokumendi koostamise 

kuupäev. 

 12F Jah/Ei Lisainfo  
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui saatelehele eelneva 

dokumendi liigiks on märgitud „muu“. Märgitakse 

dokumendi nimetus ja kirjeldus. Vajadusel märgitakse 

lisateave saatelehele eelneva dokumendi kohta.  

Saatelehega seotud 

järgnev dokument 

13A* Jah/Ei Järgneva dokumendi liik 
Lahtrid 13A–13F täidetakse automaatselt süsteemi poolt. 

Märgitakse „Impordideklaratsioon“, kui imporditud 

aktsiisikaup toimetatakse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei 

ole ise importija. 

 13B* Jah/Ei Dokumendi viide  
Märgitakse saatelehele järgneva dokumendi number. 

 13C Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse saatelehele järgneva dokumendi koostamise 

kuupäev. 

Saatelehega seotud 

lisadokument 

11A* Jah/Ei Lisadokumendi liik  
Lahtrid 11A–11E on täitmiseks kohustuslikud, kui 

aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, 

osaliselt denatureeritud alkoholi, täielikult denatureeritud 

alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul sertifikaat või 

nõuetele vastavuse analüüsiakt. Lisadokumendi liigi 

märkimiseks valitakse klassifikaatorist „analüüsiakt“, 

„vastavussertifikaat“ või „muu“. 

 11B* Jah/Ei Viide  
Märgitakse lisadokumendi number.  

 11C* Jah/Ei Väljaandja  
Märgitakse lisadokumendi väljaandja.  



 11D* Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse lisadokumendi koostamise kuupäev.  

 11E Jah/Ei Fail 
Laetakse vajadusel lisadokument. Analüüsiakt laetakse 

süsteemi lisadokumentide mooduli kaudu. 

 11F Ei Muu info 
Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud lisateave. 

Eelnevad/Järgnevad 

saatelehed 

36 Jah/Ei Eelnev saateleht 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui muudetakse 

A-saatelehe alusel lähetatud aktsiisikauba sihtkohta seoses 

aktsiisikauba vastuvõtmisega  osaliselt või aktsiisikauba 

vastuvõtmisest  keeldumisega. Uuele saatelehele 

märgitakse eelneva saatelehe number.   

 37 Jah/Ei Jätkusaateleht 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui muudetakse 

A-saatelehe alusel lähetatud aktsiisikauba sihtkohta seoses 

aktsiisikauba vastuvõtmisega  osaliselt või aktsiisikauba 

vastuvõtmisest  keeldumisega. Eelnevale saatelehele 

märgitakse uue saatelehe number.    

 

Kaubasaatja 2A* Jah Aktsiisilaopidaja number 
Märgitakse aktsiisilaopidaja number. 

 2B* Jah Nimi 
Lahtrid 2B–2F täidetakse automaatselt süsteemi poolt. 

Märgitakse ettevõtja ärinimi ja juriidiline aadress. Tänava 

nimi ja maja number märgitakse selle olemasolul. 

Lahtrisse 2F märgitakse asustatud punkti nimi. 

 

 

 2C* Jah/Ei  Tänav 

 2D* Jah/Ei Maja number 

 2E Jah Postiindeks 

 2F* Jah Linn 

Lähtekoht 3A* Jah Aktsiisilao number 
Märgitakse selle aktsiisilao number, kust aktsiisikaup 

lähetatakse.  

 3B Jah Nimi 
Lahtrid 3B–3F täidetakse automaatselt süsteemi  poolt. 

Märgitakse ettevõtja ärinimi ja aktsiisilao, kust kaup 

lähetatakse, asukoha aadress. Tänava nimi ja maja number  3C* Jah/Ei Tänav  



 3D* Jah/Ei Maja number 
märgitakse selle olemasolul. 

 

Aktsiisiseaduse § 34
1
 alusel vastu võetud kauba puhul  

märgitakse T-saatelehele selle aktsiisilao aadress ja 

number, mille kohta esitatavas aruandes kajastatakse 

väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikauba kogus. 

Importimise kohast kauba lähetamisel märgitakse 

importimise koha aadress. 

 

Lahtrisse 3F märgitakse asustatud punkti nimi. 

 3E Jah Postiindeks 

 3F* Jah Linn 

 3K Ei Lähetaja majandustegevuse 

registreerimisnumber 

Märgitakse lähetaja registreerimise või tegevusloa  

number majandustegevuse registris. 

Kaubasaaja 5A* Jah/Ei Aktsiisilaopidaja number või 

kaubasaaja registrikood 

Lahtrid 5A-5F on täitmiseks kohustuslikud, kui 

aktsiisikauba vastuvõtjaks on aktsiisilaopidaja või Eesti 

äriregistris registrikoodi omav isik, asutus või ühing. 

Märgitakse: 

1)  aktsiisilaopidaja number, kui aktsiisikauba saajaks on 

aktsiisilaopidaja; 

2) äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri 

kood, kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast 

erinev isik; 

3) eksportija äriregistri kood, kui aktsiisikaup lähetatakse 

aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse 

riiki ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.  

 5B* Jah/Ei Nimi 
Lahtritesse märgitakse ettevõtja ärinimi, asutuse nimi, 

organisatsiooni nimi või muu isikut identifitseeriv nimi ja  

juriidiline aadress. Tänava nimi ja maja number 

märgitakse selle olemasolul. 

Laeva või õhusõiduki puhul märgitakse laeva või 

õhusõidukit käitava ettevõtja ärinimi ning laeva või 

õhusõiduki asukoha sadama või lennuvälja aadress.  

 5C* Jah/Ei Tänav 

 5D* Jah/Ei Maja number 

 5E Jah/Ei Postiindeks 



 5F* Jah/Ei Linn 
Lahtrisse 5F märgitakse asustatud punkti nimi. 

Aktsiisivabastustõend 6A* Jah/Ei Dokumendi number 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup lähetatakse 

saajale käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendi 

alusel. Märgitakse käibemaksust ja aktsiisist vabastamise 

tõendi number. 

 6B Jah/Ei Aktsiisivabastustõendi fail 
Aktsiisivabastuse kohaldamisel tõendi alusel on tõendi 

üleslaadimine kohustuslik. 

 6C Ei Lisainfo 
Vajadusel märgitakse lisateave. 

Aktsiisivabastusloa 

andmed 

6D* Jah/Ei Kaubasaaja aktsiisivabastuse loa 

number 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiiskaup lähetatakse 

aktsiisivabastuse loa alusel. Märgitakse aktsiisivabastuse 

loa number.  

 6E* Jah/Ei Kauba asukoha 

aktsiisivabastuse loa number 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup 

toimetatakse aktsiisivabastuse loa omaniku valdusest 

aktsiisilattu. Märgitakse selle isiku aktsiisivabastuse loa 

number. 

Sihtkoht 7A* Jah/Ei Aktsiisilao number 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup lähetatakse 

aktsiisilattu. Märgitakse selle aktsiisilao number, kuhu 

kaup lähetatakse.  

 7B Jah/Ei Nimi 
Lahtrid 7B-7F on täitmiseks kohustuslikud, kui kaup 

lähetatakse laeva või õhusõiduki pardale või aktsiisilattu. 

Lahtrisse märgitakse ettevõtja ärinimi. Laeva puhul 

märgitakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 

registrinumber selle olemasolul või muu tunnus.  

 7C* Jah/Ei Tänav 
 

Märgitakse selle aktsiisilao aadress, kuhu kaup 

lähetatakse. Lahtrid 7C-7F on täitmiseks kohustuslikud, 

kui aktsiisikaup lähetatakse kaubasaaja aadressiks 

märgitust erinevale aadressile.  

 

Lahtrisse 7F märgitakse asustatud punkti nimi. 

 7D* Jah/Ei Maja number 

 7E Jah/Ei Postiindeks 

 7F* Jah Linn 

 24 Jah/Ei Tegelik/Järgmine saaja 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui T-saatelehe alusel 

lähetatud kaup suunatakse uuele saajale, sest  esialgne 

kaubasaaja võttis kauba vastu osaliselt või keeldus kauba 



vastuvõtmisest. Märgitakse uue kaubasaaja nimi ja 

aadress.  

Lähetamise aeg ja 

kaubaarve andmed 

9A* Jah Viitenumber 
Märgitakse viitenumber, mille abil on võimalik 

kaubasaadetist aktsiisilaopidaja raamatupidamises või 

laoarvestuse eristada. Paragrahvi 2 lõikes 5 sätestatud 

juhul märgitakse lahtrisse aktsiisikauba lähetaja antud 

number saatelehe väljatrükile. 

 9B* Jah/Ei Arve number 
Täitmiseks kohustuslik lahter kaubaarve või muu taolise 

dokumendi olemasolul. Märgitakse kaubaarve number. 

Kaubaarve puudumisel märgitakse aktsiisikauba 

lähetamisel väljastatava muu dokumendi number või selle 

identifitseerimist võimaldav viide. Koondsaatelehe 

esitamisel ei ole arvete numbrite märkimine kohustuslik. 

 9C* Jah/Ei Arve kuupäev 
Täitmiseks kohustuslik lahter kaubaarve või muu taolise 

dokumendi olemasolul. Märgitakse kaubaarve koostamise 

kuupäev. Kaubaarve puudumisel märgitakse aktsiisikauba 

lähetamisel väljastatava muu dokumendi koostamise 

kuupäev. Koondsaatelehe esitamisel ei ole arvete 

kuupäevade märkimine kohustuslik. 

 9D* Jah/Ei Lähtekohaliik 
Täitmiseks kohustuslik lahter kauba lähetamisel  

aktsiisilattu A-saatelehe alusel. Märgitakse koht, kust kaup 

lähetatakse aktsiisilattu. Klassifikaatorist valitakse 

aktsiisiladu, importimise koht või aktsiisivabastuse loa 

omanik. 

 9E* Jah Lähetamise kuupäev 
Märgitakse kauba lähetamise kuupäev. 

 9F* Jah/Ei Lähetamise kellaaeg 
Täitmiseks kohustuslik lahter, välja arvatud 

koondsaatelehe puhul. Märgitakse aktsiisikauba 

lähetamise kellaaeg.  

Vedaja 15* Jah Vedaja liik  
Märgitakse veo teostaja. Klassifikaatorist valitakse, kas 

vedu teostab kaubasaatja, kaubasaaja või muu isik.  

 15A* Jah/Ei Vedaja registrikood 
Lahtrid 15A-15F on täitmiseks kohustuslikud, kui 

vedajaks on märgitud muu isik. Märgitakse vedu teostava 

ettevõtja äriregistri kood, ettevõtja ärinimi ja juriidiline  15B* Jah/Ei Nimi 



 15C* Jah/Ei Tänav 
aadress. Tänava nimi ja maja number märgitakse selle 

olemasolul. 

Lahtrisse 15F märgitakse asustatud punkti nimi.  15D* Jah/Ei Maja number 

 15E Jah/Ei Postiindeks 

 15F* Jah/Ei Linn 

Veovahend 16A* Jah Veovahendi liik 
Märgitakse veovahendi liik. Klassifikaatorist valitakse 

konteiner, sõiduk, haagis, veduk, torujuhtmed või muu.  

 16B* Jah/Ei Lisainfo 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui veovahendiks on 

märgitud „muu“. Märgitakse veovahendit identifitseerida 

võimaldavad andmed. 

 16F* Jah/Ei Tõkendite tunnus 
Täitmiseks kohustuslik lahter tõkendite olemasolul. 

Märgitakse nende tunnused. 

 16I* Ei  Tõkendi lisainfo 
Vajadusel märgitakse lisainfo tõkendite kohta. 

 16D* Jah/Ei Veovahendi 

registreerimisnumber 

Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab 

olema registreeritud. Märgitakse veovahendi 

registreerimisnumber.  

 16E Jah/Ei Veovahendi riiklik kuuluvus 
Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab 

olema registreeritud. Klassifikaatorist valitakse selle riigi 

nimi, kus veovahend on registreeritud või muul viisil 

arvel. 

 16J Jah/Ei Veovahendi muutmise põhjus 
Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi muutmisel veo 

ajal. Märgitakse veovahendi muutmise põhjendus. 

Kauba info 17A* Jah Kauba järjekorranumber 
Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Igale kaubale või 

kaubagrupile omistatakse järjekorranumber. 

 17AB Ei Kauba viitenumber 
Märgitakse vajadusel aktsiisikauba number, mille omistab 

kaubale ettevõtja. 

 17B Jah Aktsiisikaup 
Märgitakse aktsiisikauba liik. Klassifikaatorist valitakse 

alkohol, tubakas või kütus sõltuvalt, mis kaupa 

lähetatakse. 

 17C* Jah Aktsiisikauba liik 
Märgitakse alkoholi, tubaka või kütuse liik. Alkoholi 

puhul valitakse klassifikaatorist vein kuni 6%, vein üle 

6%, õlu, õlu (soodus), kääritatud jook kuni 6%, kääritatud 



jook üle 6%, vahetoode, muu alkohol, piiritus, 

denatureeritud alkohol või esteraldehüüdfraktsioon. 

Tubakatoodete puhul valitakse klassifikaatorist sigaret, 

sigarillo, sigar, suitsetamistubakas või närimistubakas. 

Kütuse puhul valitakse klassifikaatorist bensiin, bensiini 

komponendid, petrooleum, petrooleumi komponendid, 

diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, diislikütuse 

komponendid, lennukibensiin, kerge kütteõli, raske 

kütteõli, raske kütteõli komponendid, põlevkivikütteõli, 

vedelgaas, vedelgaasi komponendid, biokütus KN 3824 90 

99,  muu biokütus, biokütuse ja bensiini segu, diislikütuse 

ja biokütuse segu või muu kütuse ja biokütuse segu. 

 17C_1 Jah/Ei Denatureeritud alkoholi tüüp 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse 

denatureeritud alkoholi. Klassifikaatorist valitakse 

osaliselt või täielikult denatureeritud alkoholi puhul 

vastavalt kas „denatureeritud osaliselt“ või „denatureeritud 

täielikult“.  

 17D* Jah Kauba kirjeldus 
Märgitakse toote nimetus ja müügipakendi maht.  

Näiteks viin „Viru Valge“, 0,5 liitrit või sigaretid „More“, 

20 tk pakis jmt. 

 17E* Jah KN kood 
Märgitakse kauba kombineeritud nomenklatuuri kood. 

Kood valitakse klassifikaatorist. 

 17F* Jah Kogus 
Märgitakse kauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse 

liitrites, täpsusega kaks kohta pärast koma, mõõdetuna 20 

°C juures. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes 

tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode 

kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja 

närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse 

kogus märgitakse liitrites või kilogrammides temperatuuril 

15  °C vastavalt  sellele, kas aktsiisimäära ühik põhineb 

kilogrammidel või liitritel.   

 17G* Jah Koguse ühik Aktsiisikauba koguse ühikuks valitakse klassifikaatorist 

liiter, kilogramm, tükk või 1000 tükki sõltuvalt 

aktsiisimäära ühikust. 



 17I* Jah/Ei Netomass Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17F on kütuse 

kogus märgitud liitrites. Märgitakse nimetatud kütuse 

kogus kilogrammides. 

 17J* Jah/Ei Alkoholi etanoolisisaldus Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi puhul. Märgitakse 

alkoholi etanoolisisaldus. 

 17K* Jah/Ei Tootja partii tähisus Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi ja tubakatoodete 

tootjapoolse partii tähistuse olemasolul. Märgitakse 

alkoholi ja tubakatoodete tootjapoolne partii tähistus. 

 17L* Jah/Ei Diislikütuse liik  
Täitmiseks kohustuslik lahter diislikütuse puhul.  

Klassifikaatorist valitakse: 

„suvine“, kui diislikütus on suvine; 

„talvine“, kui diislikütus on talvine.  

 

 17M* Jah/Ei Bensiini oktaaniarv Täitmiseks kohustuslik lahter bensiini puhul. Märgitakse 

bensiini oktaaniarv uurimismeetodil RON (research octane 

number). 

 17N* Jah/Ei Kütuse erimärgistatus 
Täitmiseks kohustuslik lahter kerge kütteõli ja diislikütuse 

puhul. Klassifikaatorist valitakse: 

„jah“, kui kütus on erimärgistatud; 

„ei“, kui kütus on erimärgistamata.  

 17O* Ei Kauba lisainfo Vajadusel märgitakse kauba kohta täiendav informatsioon.  

 17R Jah/Ei Varem maksustatud kaup 
Täitmiseks kohustuslik lahter T-saatelehe puhul.  

Klassifikaatorist valitakse:  

„Ei“, kui lähetatakse kaup, millelt tekib aktsiisi maksmise 

kohustus lähetamisel; 

„Jah“, kui lähetatakse kaup, millelt on aktsiisi maksmise 

kohustus täidetud või millelt on aktsiisi maksmise 

kohustus tekkinud enne lähetamist. 

Lahter on eeltäidetud sõltuvalt märkest lahtris 1I. 

Eeltäidetud lahtri andmeid muudetakse vajadusel 

aktsiisikauba liigi lõikes.   



 17X Jah/Ei Kütusesarnase toote kasutamine Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse kuni 

üheliitrisesse müügipakendisse villitud kütusesarnast 

toodet. Märgitakse toote kasutamise otstarve valides 

klassifikaatorist „mõeldud kasutamiseks mootorikütusena, 

kütteainena või nende lisandina“ või „ei ole mõeldud 

kasutamiseks  mootorikütusena, kütteainena või nende 

lisandina“. 

 17_1A Jah/Ei Biokütus (komponent) Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kütus sisaldab 

biokütust. Märgitakse kütuses sisalduva biokütuse andmed 

valides klassifikaatorist „biodiislikütus“, „taimeõli“, 

„bioetanool“ või „muu“. Valikus nimetamata biokütuse 

puhul valitakse „muu“. 

 17_1B* Jah/Ei KN kood Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kütus sisaldab 

biokütust. Märgitakse kütuses sisalduva biokütuse 

kombineeritud nomenklatuuri kood. 

 17_1C Jah/Ei Kirjeldus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kütus sisaldab 

biokütust. Märgitakse biokütuse nimetus ja kirjeldus, kui 

biokütuse komponendi lahtris on nimetuseks märgitud 

„muu“ 

 17_1D* Jah/Ei Kogus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kütus sisaldab 

biokütust. Märgitakse kütuses sisalduva biokütuse kogus  

liitrites mõõdetuna 15 °C  juures. Põlevkivikütteõli, raske 

kütteõli ja selle komponentide puhul märgitakse kogus 

kilogrammides.  

 17U Jah/Ei Aktsiisilattu tagasi võetud 

kogus 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba lähetaja 

suunab saaja poolt vastuvõtmata 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 
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17U on kütuse 

kogus märgitud liitrites. Lahtrisse märgitakse nimetatud 



kogus (netomass) kütuse kogus kilogrammides. 

Pakendi info 17_2A* Jah Müügipakendi liik Märgitakse müügipakendi liik, selle puudumisel  muu 

pakendi liik. Pakendamata kauba puhul tehakse märge 

pakendamata kauba kohta.   

 17_2B* Jah/Ei Müügipakendite arv Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kaup on pakendatud. 

Märgitakse müügipakendite arv vastavalt liigile. 

Müügipakendi puudumisel märgitakse muu pakendi arv. 

Tubakatoodete 

maksumärkide andmed 

17_4B* Jah/Ei Sigarettide maksimaalne jaehind Täitmiseks kohustuslik lahter müügipakendisse 

pakendatud ja maksumärgistatud sigarettide puhul. 

Märgitakse sigarettide maksimaalne jaehind.  

 17_4C Jah/Ei Maksumärgi liigitunnus 
Täitmiseks kohustuslik lahter maksumärgistatud 

sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul. Märgitakse 

maksumärgi liik valides klassifikaatorist:  

„A“, kui lähetatakse suitsetamistubakat; 

„B“, kui lähetatakse sigarettides kasutatavat 

suitsetamistubakat;  

„D“, kui lähetatakse sigarillosid; 

„F“, kui lähetatakse närimistubakat; 

„G“, kui lähetatakse sigareid. 

 17_4D Jah/Ei Kogus pakendis 
Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. 

Märgitakse tubakatoodete kogus müügipakendis.  

 17_4E Jah/Ei Maksumärkide kogus 
Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. 

Märgitakse maksumärkide arv. 

Alkoholi maksumärkide 

andmed 

17Z Ei 

 

KAMM toimingu number 
Märgitakse KAMM süsteemi antud maksumärkide 

lähetamise toimingu number, kui lähetatakse 

maksumärgistatud alkoholi. 

 17_5A Ei Maksumärkide vahemiku algus 
Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse 

alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrite vahemiku 

alguse number. 

 17_5B Ei Maksumärkide vahemiku lõpp 
Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse 

alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrite vahemiku 

viimane number. 



 17_5C Ei Maksumärkide kogus 
Märgitakse alkoholi müügipakendile kinnitatud 

maksumärkide arv 

Kaubaga seotud eelnev 

dokument 

17_9A 

 

Jah/Ei Eelneva dokumendi liik 
Lahtrid 17_9A–17_9E on täitmiseks kohustuslikud, kui 

saatelehele eelnev dokument asub elektroonilises 

süsteemis, saateleht esitatakse tagantjärele § 18 lõikes 2 

nimetatud juhul või kui aktsiisikaup antakse 

aktsiisilaopidajale üle lähetaja juures üleandmise-

vastuvõtu aktiga.  

Klassifikaatorist valitakse:   

„JVIS taotlus“, kui lähetatakse järelevalve all olevat 

aktsiisikaupa; 

„eSL“, kui aktsiisikaup antakse üle T-saatelehe alusel 

aktsiisiseaduse §-s 34
1
 sätestatud juhul;    

 „Ekspordideklaratsioon“, kui toimub eksport aktsiisilaost 

ning aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija; 

„Muu“, kui alkoholi või tubakatoodete kohta koostatud 

saateleht esitatakse tagantjärele § 18 lõikes 2 nimetatud 

juhul või kui aktsiisilaopidaja võtab aktsiisiga 

maksustamata kauba vastu selle lähetaja juures, kellel ei 

ole õigust aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses 

lähetada; 

„Tankimisleht“, kui saateleht esitatakse tagantjärele § 18 

lõikes 2 nimetatud juhul, ning saateleht on koostatud 

kütuse kohta. 

 17_9B Jah/Ei Viide  
Märgitakse eelneva dokumendi number. 

 17_9C Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse eelneva dokumendi koostamise kuupäev. 

 17_9E Jah/Ei Kauba järjekorranumber 
Märgitakse kauba järjekorranumber eelneval dokumendil. 

 17_9F Jah/Ei Lisainfo  
Täitmiseks kohustuslik lahter, kui saatelehele eelneva 

dokumendi liigiks on märgitud „muu“. Märgitakse 

dokumendi nimetus ja kirjeldus. Vajadusel märgitakse 

lisateave saatelehele eelneva dokumendi kohta. 

Kaubaga seotud järgnev 17_10A Jah/Ei Järgneva dokumendi liik 
Lahtrid 17_10A–17_10E täidetakse automaatselt süsteemi 

poolt. Märgitakse „Impordideklaratsioon“, kui imporditud 



dokument aktsiisikaup toimetatakse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei 

ole ise importija.  

 17_10B Jah/Ei Dokumendi viide  
Märgitakse järgneva dokumendi number. 

 17_10C Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse järgneva dokumendi koostamise kuupäev. 

 17_10E Jah/Ei Kauba järjekorranumber 
Märgitakse kauba järjekorranumber järgneval dokumendil. 

Kaubaga seotud 

lisadokument 

17_8A* Jah/Ei Lisadokumendi liik  
Lahtrid 17_8A–17_8E on täitmiseks kohustuslikud, kui  

aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, 

osaliselt denatureeritud alkoholi, täielikult denatureeritud 

alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul vastavust 

tõendav sertifikaat või nõuetele vastavuse analüüsiakt. 

Lisadokumendi liigi märkimiseks valitakse 

klassifikaatorist „analüüsiakt“, „vastavussertifikaat“ või 

„muu“. 

 17_8B* Jah/Ei Viide  
Märgitakse lisadokumendi number.  

 17_8C* Jah/Ei Väljaandja  
Märgitakse lisadokumendi väljaandja.  

 17_8D Jah/Ei Kuupäev  
Märgitakse lisadokumendi väljastamise kuupäev.  

 17_8E Jah/Ei Fail  
Laetakse lisadokument.  

 17_8F Ei Muu info 
Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud lisateave. 

Esitaja 19A Jah Esitaja nimi 
Lahtrid 19A–19D täidetakse automaatselt süsteemi poolt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 19B Jah Esitaja isikukood 

 19C Jah Esindatav ettevõte 

 19D Jah Esindatava ettevõtte 

registrikood 



B* Vastuvõtutõend (vabatekstiväli käsitsi täitmiseks) 

 

 

 

 

 

Kaubasaatja sisestab vastuvõtuteate süsteemi SADHES 

Lahter on täitmiseks kohustuslik aktsiisikauba 

vastuvõtmisest teatamisel asendustoimingu rakendamisel.  

Märgitakse andmed aktsiisikauba vastuvõtmise kohta 

vastavalt aktsiisikauba vastuvõtmise teatises nõutavale. 

Kui aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja on omavahel 

kokku leppinud taasesitamist võimaldaval viisil, et  

aktsiisikauba lähetaja võtab kohustuse  esitada 

aktsiisikauba vastuvõtmise teatis SADHESis käesolevas 

määruses sätestatud juhtudel, teeb aktsiisikauba vastuvõtja 

lahtrisse märke vastava kokkuleppe kohta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


