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VASTUVÕTMISE TEATIS 

 

Andmete kategooria Lahtri 
number 

Lahtri täitmise 
kohustuslikkus 

Lahtri nimetus Lahtri täitmise juhis 

Vastuvõtmisega seotud 
info 

20D* Jah Kauba saabumise aeg Märgitakse aktsiisikauba sihtkohta jõudmise kuupäev. 

 20C* Jah Vastuvõtuteate otsus Märgitakse kaubasaadetise kohta vastuvõtmise teatise otsus. 
Klassifikaatorist valitakse:  
1) kaup on vastu võetud ning on vastavuses;  
2) kaup on vastu võetud, kuid ei ole vastavuses;  
3) vastuvõtmisest keelduti;  
4) kauba vastuvõtmisest keelduti osaliselt. 
 
Kauba eksportimisel märgitakse: 
1) kaup on välja viidud ja on vastavuses; 
2) kaup on välja viidud, kuid ei ole vastavuses; 
3) kauba väljaviimine keelati. 

 20B Ei Vastuvõtuteate  
lisainfo 

Vajadusel märgitakse täiendav teave vastuvõetud 
kaubasaadetise kohta.  

 20A* Jah Vastuvõtuteate  
esitamise aeg 

Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. 

Üldised erinevuste 
selgitused 

22A Jah/Ei Erinevuste selgituste 
esitaja 

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

 22B Jah/Ei Sisestamise kuupäev Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse 
selgituste esitamise kuupäev.  
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 22C Jah/Ei Erisuse tuvastamise 
kuupäev 

Täitmiseks kohustuslik lahter erinevuse tuvastamisel. 
Märgitakse erinevuse tuvastamise kuupäev.  

 22D Jah/Ei Üldised selgitused 

 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kaubasaadetis erineb 
saatelehel märgitust. Märgitakse erinevused. Kaubast osalise 
või täieliku keeldumise korral märgitakse selle põhjus. 
Lahtrisse märgitakse kaubasaadetise erinevuse põhjus, kui 
lahtris 22 E on erinevuse põhjuseks toodud „muu“. 

 22E Jah/Ei Erinevuste põhjus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kaubasaadetis erineb 
saatelehel märgitust. 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) mõõteviga; 
11) muu.  

Kaubaga seotud 
erinevused 

 

17_11E Jah/Ei Erinevuste selgitused Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup erineb 
saatelehel märgitust. Märgitakse erinevused. Kaubast osalise 
või täieliku keeldumise korral märgitakse selle põhjus. 
Lahtrisse märgitakse aktsiisikauba erinevuse põhjus, kui 
lahtris 17_11D on erinevuse põhjuseks toodud „muu“. 

 17_11D Jah/Ei Erinevuste põhjus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kaubasaadetis erineb 
saatelehel märgitust. 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) mõõteviga; 
11) muu.  

 17Q Jah/Ei Osaliselt või täielikult 
keeldutud 

Lahter on täitmiseks kohustuslik, kui aktsiisikauba 
vastuvõtmisest on keeldutud osaliselt või täielikult. 
Märgitakse aktsiisikauba lõikes „jah“, kui kaubast on 
osaliselt või täielikult keeldutud ning „ei“, kui kaup võeti 
vastu.  

 17V Jah/Ei Vastuvõetud kogus Täitmiseks kohustuslik lahter, kui vastuvõetud aktsiisikauba 
kogus erineb saatelehel märgitud kogusest. Vastuvõetud 
aktsiisikauba kogus märgitakse liitrites, kilogrammides, 
tükkides sõltuvalt aktsiisimäära ühikust. 
 

 17I_3 Jah/Ei Vastuvõetud kogus 
(netomass) 

Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17F on kütuse 
kogus märgitud liitrites. Lahtrisse märgitakse nimetatud 
kütuse kogus kilogrammides.  

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

Ekspordideklaratsiooni 
tagasilükkamine 

41A Jah/Ei Ekspordideklaratsiooni 
tagasilükkamise 
põhjus 

Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui ekspordi 
tollideklaratsioon lükati tagasi. Märgitakse ekspordi 
tollideklaratsiooni tagasilükkamise põhjused, need on:    
1) ekspordi andmeid ei tuvastatud; 
2) saatelehe sisu ei ole vastavuses ekspordi andmetega; 
3) kaup tagasi lükatud ekspordi protseduuril. 

41B Jah/Ei Kuupäev Täidetakse automaatselt süsteemi poolt lahter 41A täitmisel. 
Märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni tagasilükkamise 
kuupäev. 

Mõõteprotokoll 17_6A Jah/Ei Mõõteprotokolli 
number 

Lahtrid 17_6A–17_6D on täitmiseks kohustuslikud, kui 
aktsiisikaupa peab mõõtma selle vastuvõtmisel. Märgitakse   



17_6B Jah/Ei Kuupäev mõõteprotokolli number, mõõtmise kuupäev, mõõdetud 
aktsiisikauba  kogus vastavalt aktsiisimäära ühikule ja 
mõõtevahendi mõõtemääramatus.   17_6C Jah/Ei Mõõdetud kogus 

17_6D Jah/Ei Mõõtemääramatus 

Vastuvõtuteate esitaja  50A* Jah Vastuvõtuteate esitaja 
nimi 

Lahtrid 50A*—50D täidetakse automaatselt süsteemi poolt.  

 

50B Jah Vastuvõtuteate esitaja 
isikukood 

50C* Jah Vastuvõtuteate esitaja 
esindatav ettevõte 

50D Jah Vastuvõtuteate esitaja 
esindatava ettevõtte 
registrikood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


