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ASENDUSSAATELEHE ANDMED 

 

 

Laeva ja õhusõiduki varustamisel koostatava asendussaatelehe andmed on: 

1) saatelehe number vastavalt § 2 lõikele 7; 

2) saatelehe profiil vastavalt lisas 1nimetatud profiilidele; 

3) aktsiisikaupa lähetava aktsiisilaopidaja number ja ettevõtja ärinimi;  

4) selle aktsiisilao number, kust kaup lähetatakse;  

5) aktsiisikaupa saava sõiduki liik; 

6) laeva või õhusõidukit käitava ettevõtja ärinimi ning äriregistrikood ja juriidiline aadress nende 

andmete olemasolul; 

7) sadama või lennuvälja aadress, kus aktsiisikaup antakse üle laevale või õhusõidukile;  

8) õhusõiduki puhul selle registreerimisnumber õhusõidukite registris ja lennunumber; 

9) laeva puhul Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber selle olemasolul, 

laeva nimi ja muu tunnus, kui puudub IMO number; 

10) laeva või õhusõiduki sihtkoht; 

11) viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist aktsiisikauba lähetaja  

raamatupidamises või laoarvestuses eristada; 

12) kauba lähetamise kuupäev ja kellaaeg; 

13) veovahendi liik (sõiduki mark ja mudel, torujuhtmed jmt), registreerimisnumber ja  

riiklik kuuluvus; 

14) aktsiisikauba liik vastavalt aktsiisiseadusele;  

15) aktsiisikauba kirjeldus: toote liik ja nimetus nagu viin „viru valge“ vms, müügipakendite arv 

ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind ning 

alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Kerge kütteõli ja 

diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus, diislikütuse puhul märgitakse täiendavalt, 

kas see on talvine või suvine vastavalt standardi EVS-EN 590 rahvusliku lisa liigitusele. Bensiini 

puhul tuleb märkida selle oktaaniarv uurimismeetodil RON. Kütuse segu puhul biokütusega 

tuleb märkida segus sisalduva biokütuse nimetus, kombineeritud nomenklatuuri kaubakood ja 

sellele vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C;  

16) kombineeritud nomenklatuuri kaubakood;   

17) aktsiisikauba 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 vastavalt 

aktsiisimäära ühikule. Kütuse kogus märgitakse lisaks ka kilogrammides, kui aktsiisimäära ühik 

on liitri kohta. Biokütuse kogus märgitakse kilogrammides põlevkivikütteõli, raske kütteõli ja 

raske kütteõli komponentide puhul; 

18) andmed aktsiisikauba vastuvõtmise kohta vastavalt aktsiisikauba vastuvõtmise teatises 

nõutavale; 

19) saatelehe koostaja nimi, allkiri ja kuupäev. 
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