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A. Üldsätted 
 
1 Lühendid 

 

GLV-CIM CIM saatekirja juhend 

GTM-CIT CIT kaubaveo juhend 

COTIF Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 

NHM/GNG Kaupade kooskõlastatud nomenklatuur 

OSJD Raudteede koostööorganisatsioon 

OUP-CIM CITis välja töötatud ja kasutamiseks soovitatud vedude 

üldtingimused kaupade rahvusvahelisel raudteeveol 

RID Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus 

(COTIFi lisa C) 

SMGS Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe 

ITU Intermodaalne veoühik 

CIM Kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed reeglid 

(COTIFi lisa B) 

CIT Rahvusvahelise Raudteetranspordi Komitee 

 

2 Määratlused 
 

Raudtee Ühe SMGS osalisriigi territooriumil paiknev 

infrastruktuur. 

Ümberlaadimise/ 

rattapaaride vahetamise 

koht 

Saadetise ümberlaadimise koht või rattapaaride 

vahetamise koht rööpmelaiuse muutumise korral. 
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Ümbersaatmise koht Koht, kus muutub CIM ja SMGS vaheliste vedude 

õigusliku reguleerimise režiim. Ümbersaatmise koht on 

ühtlasi 
- raudteeühenduses CIM-SMGS: kohaletoimetamise koht 

CIM kohaselt ja lähtejaam SMGS kohaselt; 
- raudteeühenduses SMGS-CIM: sihtjaam SMGS kohaselt 

ja kauba vastuvõtmise koht CIM kohaselt. 

CIM/SMGS saatekiri CIM/SMGS saatekiri vastavalt käesoleva juhendi lisale 5, 

mis kinnitab veolepingute sõlmimist CIM ja SMGS alusel 

rahvusvahelisel raudteeveol CIM ja SMGS sätetest 

juhinduvate riikide vahel. 

Ebaharilik saadetis CIM mõjualas kehtib UIC memo 502-1 kohaselt järgmine 

määratlus: „Kaubasaadetist loetakse ebaharilikuks, kui 

kaup oma väliste mõõtmete, massi või omaduste tõttu 

põhjustab kaasatud vedajatele raudtee-ehitistest, 

varustusest või vagunitest tulenevalt erilisi raskusi selle 

saadetise veo korraldamisel, ja seetõttu on niisuguse 

saadetise vedu lubatud ainult juhul, kui on täidetud 

tehnilised või tööstuslikud erinõuded.“ 

Vedaja Lepinguline vedaja, kellega on saatja sõlminud veolepingu, 

või järgnev vedaja, kes kannab vastutust selle lepingu 

alusel.  
Kui riiklike seadusnormidega on lubatud, et CIM vedaja ei 

ole raudteeveoettevõte, teeb ta raudveo korraldamise 

ülesandeks raudteeveoettevõttele ja see ettevõte täidab 

järgneva vedaja, tegeliku vedaja või teenuseid osutava 

isiku kohustusi CIM artikli 40 kohaselt. 

Maksja Isik, keda saatja/saaja on volitanud täitma oma veotasude 

maksmisega seotud kohustusi, kellele on saatja saatekirjas 

viidanud kui maksjale ja kellel on sõlmitud leping 

asjakohase vedajaga (SMGS artikkel 31 „Veotasude ja 

leppetrahvide maksmine“). 

Plomm Plomm on käesoleva juhendi mõistes nii plomm kui ka 

lukustus-plommimisseade. 

Tegelik vedaja Vedaja, kes ei ole saatjaga sõlminud veolepingut, kuid 

kellele on vedaja osaliselt või täielikult usaldanud 

raudteeveo korraldamise. See mõiste on kasutusel ainult 

CIM veolepingute raames. 

3 Juhendi eesmärk 
Käesolev juhend sisaldab CIM/SMGS saatekirja näidist ning selle täitmise ja 

kasutamise juhiseid. See kujutab endast alternatiivi klassikalisele veosüsteemile, kus 

ümbersaatmise kohas toimub SMGS saatekirja ümbervormistamine CIM saatekirjaks 

või CIM saatekirja ümbervormistamine SMGS saatekirjaks. 
4 Kasutusvaldkond 

Käesolev juhend kehtib CIT liikmetele ja nende klientidele, samuti SMGS 

osalisriikidele, nende riikide saatjatele ja saajatele ning seda kohaldatakse järgmiselt: 
- kui saadetistele kehtivad samaaegselt nii CIM ühtsete reeglite kui ka SMGS sätted, 
- kui saadetised esitatakse veoks CIM/SMGS saatekirja alusel, 
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- kui saadetiste vedu korraldavad käesoleva juhendi lisas 1 nimetatud CIM ja SMGS 

vedajad ja 
- kui saadetised jäävad ümbersaatmise kohas ühe CIM või SMGS vedaja valdusse. 
 

CIM mõjualas kohaldatakse käesoleva juhendi sätteid, kui selles on kokku leppinud klient ja 

vedaja või vedajad omavahel. CIM/SMGS saatekirja kasutamine kinnitab samuti niisuguse 

kokkuleppe olemasolu. SMGS mõjualas kehtivad käesoleva juhendi sätted ainult 

marsruutidel, mille on teatavaks teinud käesolevat juhendit kohaldavad SMGS osalisriigid. 

 

B. Paberkandjal/elektroonilise saatekirja kohta kehtivad üldsätted 

 
5 Õiguslik alus 

CIM/SMGS saatekiri tugineb CIM artikli 6 § 8 ja SMGS artikli 13 sätetele. 
 

6 Kasutamise tingimused 
 
Käesoleva juhendi sätetest lähtudes on CIM/SMGS saatekiri CIM mõjualas kasutusel 

CIM saatekirjana ning SMGS mõjualas SMGS saatekirjana. Sama kehtib ka 

CIM/SMGS saatekirja kasutamise kohta tollidokumendina. 

 
7 Saatekirja sisu 

Saatekirja sisu ja täitmist käsitlevad selgitused on esitatud käesoleva juhendi lisas 2. 
 

8 Keeled 
8.1 Paberkandjal saatekirja ja saatekirja elektroonilise väljatrüki lahtrite nimetused  

 
Lahtrite nimetused trükitakse kahes või vajaduse korral kolmes keeles, kusjuures üks 

neist keeltest peab olema vene keel ning teine saksa, inglise või prantsuse keel. *. 
1Hiina Rahvavabariiki sisenevate või sealt väljuvate vedude puhul trükitakse lahtrite 

nimetused lisaks ka hiina keeles. 
8.2 Saatekirja täitmine 

Andmed kantakse saatekirja järgmistes keeltes: 
a) lahtrid, mis sisaldavad nii CIM kui ka SMGS veolepingu andmeid: vene ja saksa, 

inglise või prantsuse keeles*. Hiina Rahvavabariiki sisenevate või sealt väljuvate 

vedude puhul võidakse saatekiri täita lisaks ka hiina keeles; 
b) lahtrid, mis sisaldavad ainult CIM veolepingu andmeid: saksa, inglise või prantsuse 

keeles; * 
c) lahtrid, mis sisaldavad ainult SMGS veolepingu andmeid: vene keeles. Hiina 

Rahvavabariiki sisenevate vedude puhul võidakse saatekiri täita lisaks ka hiina 

keeles. 

9 Ümbersaatmise kohad 
Ümbersaatmise kohtade nimistu on esitatud käesoleva juhendi lisas 3. 

 
10 Lepinguosalised 

 
10.1 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid 

 

                                                           
1 * Veolepingu pooled võivad kokku leppida saksa, inglise või prantsuse keele asemel muu keele kasutamises. Selles 

ohtlike kaupade veo saatekirja vormistamise erandis võivad RID alusel kokku leppida ainult riigid, kes on seotud vastava CIM 

veolepinguga. 

 See allmärkus kehtib ainult CIM veolepingute kohta. 
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Saatekirjas märgitud saatja on saatja CIM veolepingu alusel ning samal ajal saaja CIM 

veolepingu alusel ja saatja SMGS veolepingu alusel. 
 
Viimane vedaja CIM veolepingu alusel on volitatud ja kohustatud ümbersaatmise 

kohas tegutsema saatja huvides ning vastavalt temalt saadud juhistele.  
 

10.2 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse SMGS sätteid 

 

Saatekirjas märgitud saatja on saatja SMGS veolepingu alusel ning samal ajal saaja 

SMGS veolepingu alusel ja saatja CIM veolepingu alusel. 

Viimane vedaja SMGS veolepingu alusel on volitatud ja kohustatud ümbersaatmise 

kohas tegutsema saatja huvides ning vastavalt temalt saadud juhistele.  

 

11 Kulude tasumine 

 

Kui saatja ja vedaja ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, kehtivad järgmised sätted. 

 

11.1 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid 

 

CIM veolepinguga seonduvad kulud tasub saatja. 

SMGS veolepinguga seonduvate veokulude tasumine on saaja kohustus. Kui saaja 

tasub veokulud vahendajate kaudu, peab saatja vahendajad saatekirjas ära näitama. 

11.2 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse SMGS sätteid 

 

SMGS veolepinguga seonduvate veokulude tasumine on saatja kohustus. Kui saatja 

tasub veokulud vahendajate kaudu, peab saatja vahendajad saatekirjas ära näitama. 

 

CIM veolepinguga seonduvad kulud tasub saaja. 

12  Vastutus, CIM/SMGS kommertsakt, CIM/SMGS pretensioonid, hüvitiste 

väljamaksmine 

 

12.1 Vastutus 

 

CIM ühtsete reeglite ja SMGS vastutust käsitlevad sätted jäävad CIM/SMGS 

saatekirja kasutamise korral samaks. 
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12.2 CIM/SMGS kommertsakt 

 

CIM/SMGS kommertsakt koostatakse CIM artikli 42 või SMGS artikli 29 alusel.  

CIM/SMGS kommertsakti vormistamise selgitused ja selle näidis on esitatud 

käesoleva juhendi lisades 8 ja 8.1 ning käesoleva juhendi rakendusjuhendi lisas. 

 

12.3 CIM/SMGS pretensioonid 

12.3.1 Üldsätted 

CIM/SMGS saatekirjaga veetava kauba kaotsimineku, puudujäägi, kahjustumise 

(riknemise) kohta esitatud pretensioonide esitamisel ja läbivaatamisel juhindutakse 

CIM (CIM artiklid 43–45) ja SMGS (SMGS artikkel 46) nõuetest ning võetakse 

arvesse alljärgnevaid sätteid. 

 

12.3.2 CIM veolepingu mõjualas esitatud CIM/SMGS pretensioonide läbivaatamine 

Kui pädev CIM vedaja tuvastab, et kahju ei olnud tekitatud või oli osaliselt tekitatud 

CIM veolepingu mõjualas, langetab ta pretensiooni lahendamise otsuse CIM 

mõjuala osas ning teavitab sellest otsusest õiguspädevat isikut. 

 

Pretensiooni edasiseks läbivaatamiseks SMGS veolepingu mõjualas saadab pädev 

CIM vedaja pretensiooni koos kõigi saatedokumentidega SMGS reguleerivale 

vedajale2 (käesoleva juhendi lisa 9) ning teavitab sellest õiguspädevat isikut. 

SMGS reguleeriv vedaja vaatab pretensiooni läbi ja teavitab selle tulemustest CIM 

pädevat vedajat. 

Pädev CIM vedaja teatab õiguspädevale isikule pretensiooni läbivaatamise lõpliku 

tulemuse. 

CIM veolepingu mõjualas lõpeb hagi aegumistähtaja peatamine pärast vastuse 

saamist õiguspädevalt isikult või pärast pretensiooni ja kõigi saatedokumentide 

edasisaatmist SMGS reguleerivale vedajale. 

 

12.3.3  SMGS veolepingu mõjualas esitatud CIM/SMGS pretensioonide läbivaatamine 

Kui SMGS reguleeriv vedaja (käesoleva juhendi lisa 9) tuvastab, et kahju ei olnud 

tekitatud või oli osaliselt tekitatud SMGS mõjualas, langetab ta pretensiooni 

lahendamise otsuse SMGS mõjuala osas ja teavitab pretensiooni esitajat sellest 

otsusest. 

Pretensiooni edasiseks läbivaatamiseks CIM veolepingu mõjualas saadab SMGS 

reguleeriv vedaja pretensiooni koos kõigi saatedokumentidega CIM 

                                                           
2 SMGS lähteraudtee reguleeriv vedaja – vedude korral SMGS veolepingu mõjualast CIM veolepingu mõjualasse; 

SMGS sihtraudtee reguleeriv vedaja – vedude korral CIM veolepingu mõjualast SMGS veolepingu mõjualasse. 
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lepingulisele/viimasele vedajale3 (käesoleva juhendi lisa 9) ning teavitab sellest 

pretensiooni esitajat. 

Lepinguline/viimane CIM vedaja vaatab pretensiooni läbi ja teavitab selle 

tulemustest SMGS reguleerivat vedajat. 

SMGS reguleeriv vedaja teatab pretensiooni esitajale pretensiooni läbivaatamise 

lõpliku tulemuse. 

12.3.4 Aadresside nimistu 

Vedajate aadresside nimistu, kellele saadetakse läbivaatamiseks CIM/SMGS 

pretensioonid, on esitatud käesoleva juhendi lisas 9. 

 

12.4.    Hüvitiste väljamaksmine 

 

 12.4.1  Üldsätted. 

  

Hüvitise CIM/SMGS saatekirjaga veetava kauba kaotsimineku, puudujäägi, 

kahjustumise (riknemise) eest maksab õiguspädevale isikule või pretensiooni esitajale 

välja pädev CIM vedaja või SMGS reguleeriv vedaja. 

 Juhtudel, kui pädev CIM vedaja ei saa pretensiooni esitajale otse välja maksta 

tunnistatud hüvitise summat või kui SMGS reguleeriv vedaja ei saa õiguspädevale 

isikule otse välja maksta tunnistatud hüvitise summat, kehtivad alljärgnevad sätted. 

 

12.4.2 Punkti 12.3.2 alusel tunnistatud hüvitise väljamaksmine 

 

SMGS vedajate tunnistatud hüvitise maksab õiguspädevale isikule välja pädev CIM 

vedaja pärast seda, kui ta on selle summa saanud SMGS reguleerivalt vedajalt. 

 

12.4.3 Punkti 12.3.3 kohaselt tunnistatud hüvitise väljamaksmine 

 

CIM vedajate tunnistatud hüvitise maksab pretensiooni esitajale välja SMGS 

reguleeriv vedaja pärast seda, kui ta on hüvitise summa saanud pädevalt CIM vedajalt. 

 

12.4.4. Tunnistatud hüvitiste tasumisega seonduvad arveldused 

 

Arveldused pädeva CIM vedaja ja SMGS reguleeriva vedaja vahel toimuvad nende 

vahel sõlmitud lepingute alusel. 

 

                                                           
3 CIM lepinguline vedaja – vedude korral CIM veolepingu mõjualast SMGS veolepingu mõjualasse; CIM viimane vedaja 

– vedude korral SMGS veolepingu mõjualast CIM veolepingu mõjualasse. 
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13 Plommid 

 

Saadetiste kohta riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid, kehtivad järgmised 

erisätted: 

a)  kinnised vagunid, mis ei ole plommitud tolli- või muude administratiivasutuste 

plommidega, plommib kas saatja või saadetise vedaja, olenevalt nende vahel 

sõlmitud kokkuleppest; 

b) saatja peab plommima suletud konstruktsiooniga intermodulaarsed veoühikud, mis 

antakse veoks üle laadituna; 

c) plommide arv ja nende märgid näidatakse ära saatekirjas (lahtris 26 – tolli- ja 

muude administratiivasutuste plommid, lahtris 20 – saadetise saatja või vedaja 

plommid). 

 

14 Load, kooskõlastamine 

 

14.1 Aadresside nimistu 

 

Teenistuste aadresside nimistu, kuhu tuleb saata alljärgnevad veolubade taotlemise ja 

vedude kooskõlastamise avaldused, on esitatud käesoleva juhendi lisas 4. 

 

14.2 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid 

 

14.2.1 Veo kooskõlastamine 

 

Ebatavalisi kaupu on lubatud vedada ainult pärast eelnevat kooskõlastamist veos 

osalevate SMGS vedajate vahel. 

 

Kooskõlastamise protsess: 

 

saatja   (mitte hiljem kui üks kuu enne CIM veo algust) 

 

CIM vedaja  (CIM veolepingu kohased saadetised) 

 

 SMGS vedaja  (ümbersaatmise kohas) 
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CIM vedaja  (CIM veolepingu kohased saadetised) 

 

saatja. 

 

 SMGS vedaja ümbersaatmise kohas teatab veolubade numbrid pärast kooskõlastamist 

teiste veos osalevate SMGS vedajatega. Need numbrid kantakse CIM/SMGS 

saatekirja lahtrisse 7 „Saatja avaldused“ koodi 19 all. 

 

14.2.2 Puudustega pakendite saadetised  

Puudustega pakendite saadetisi, veoseid ja transpordivahendeid, mille puhul esineb 

ümberlaadimise nurjumise, hävimise, puudujäägi, vigastumise (riknemise) oht, 

võetakse veoks vastu erikokkulepete tingimustel vastavalt SMGS artiklile 8. 

 

Kooskõlastamise protsess: 

 

Saatja   (mitte hiljem kui 14 päeva enne CIM veo algust) 

 

CIM vedaja  (CIM veolepingu kohased saadetised) 

 

 SMGS vedaja  (ümbersaatmise kohas) 

 

 CIM  vedaja (CIM veolepingu kohased saadetised) 

 

Saatja 

 

SMGS vedaja ümbersaatmise kohas teatab erikokkukepete tingimustel kooskõlastatud 

veo numbrid pärast kooskõlastamist teiste veos osalevate SMGS vedajatega. Need 

numbrid kantakse CIM/SMGS saatekirja lahtrisse 7 „Saatja avaldused“ koodi 21 all. 

 

14.3 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse SMGS sätteid 

 

14.3.1 Veo kooskõlastamine 

 

SMGS lepinguline vedaja peab saadetise veo eelnevalt kooskõlastama CIM vedajaga 

ümbersaatmise kohas. 
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Avaldused selliseks kooskõlastamiseks esitatakse iga sõidumarsruudi kohta eraldi ja 

kindla ajavahemiku kohta mitte hiljem kui 7 päeva enne veo algust või mitte hiljem 

kui üks kuu enne veo algust, kui tegu on CIM mõistes ebahariliku saadetisega (samuti 

teekonna osade kohta). Avaldused peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 

sõidumarsruut, kauba nimetus. Pärast avalduse läbivaatamist koos veos osalevate CIM 

vedajatega teatab CIM vedaja ümbersaatmise kohas SMGS lepingulisele vedajale 

kooskõlastuse numbri ja vajaduse korral eritingimused, mida tuleb täita juba 

lähtejaamast alates. Kooskõlastuse number kantakse saatekirja lahtrisse 64 „Vedaja 

avaldused“. Vt ka alljärgnevat punkti 15.1. 

Saadetiste puhul, mida CIM mõjualas ning ühtlasi teekonna üksikutel osadel veetakse 

kui ebaharilikke saadetisi, teatab CIM vedaja ümbersaatmise kohas SMGS 

lepingulisele vedajale asjakohase kooskõlastuse numbri, mis kantakse CIM/SMGS 

saatekirja lahtrisse 7 koodiga 11. 

Kui üksiksaadetiste puhul esineb hälbeid teatatud ja heakskiidetud andmetest, esitab 

SMGS lepinguline vedaja CIM vedajale ümbersaatmise kohas järelepärimise 

asjakohase loa kehtivuse laiendamise või uue loa taotlemise vajaduse kohta. Pärast 

järelepärimise menetlemist teatab CIM vedaja ümbersaatmise kohas tulemuse SMGS 

lepingulisele vedajale. 

 

15 Vormistamine tollis 

 

15.1 Tolliohutuse protseduuriga ja muude tolliprotseduuridega seonduvad kohustused 

    

Enne Euroopa Liidu (EL) territooriumile sisenemist peab olema tagatud seal kehtivate 

tollieeskirjade ja tolliohutuse nõuete täitmine.    

 

Kui Euroopa Liidu territooriumil või EFTA saadetiste üldprotseduuri lepingu kohaselt 

on lepinguosalistele ette nähtud raudteesaadetiste lihtsustatud tolliprotseduur, peab 

SMGS vedaja SMGS sätteid kohaldavatest riikidest pärinevate saadetiste puhul veel 

enne saadetise jõudmist Euroopa Liidu territooriumile CIM/SMGS saatekirjas ära 

näitama CIM lepingulise vedaja ja protseduuri algataja isiku. Selleks teatab CIM 

vedaja ümbersaatmise kohas SMGS lepingulisele vedajale saatekirja lahtris 66 

nõutavad andmed, samuti kooskõlastuse numbri punkti 14.3.1 kohaselt. 

 

 

15.2 Arve lisamine 

 

Saadetiste puhul riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid, peab saatja lisama 

saatekirjale kauba kohta arve. 
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16 Ohtlikud kaubad 

 

Ohtlikke kaupu on lubatud vedada ainult juhul, kui nad vastavad nii RIDi kui ka SMGS 

lisa 2 nõuetele4. 

 

17  Reserveeritud 

 

18 Veovahendid 

 

18.1 Saadetised Poola ja Rumeenia kaudu 

 

CIM vedaja veovahendid (present jms) kaasnevad saadetisega ainult ümberlaadimise 

kohani, kui CIM ja SMGS vedajad ei ole eraldi kokku leppinud teisiti. 

Klientide veovahendid kaasnevad saadetisega kuni sihtjaamani. 

 

18.2 Saadetised Bulgaaria, Ungari, Slovakkia kaudu ja praamiliin Sassnitz-Mukran-

Klaipeda. 

 

CIM vedajate veovahendid (present jms) ei ole veol lubatud. 

 

Klientide veovahendid kaasnevad saadetisega kuni sihtjaamani. 

  

                                                           
4    Vajaliku info esitab saadetise vedaja.  

 RIDi võib saada järgmiselt aadressilt: 

 Rahvusvaheline Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF) 

 Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) 

 Gryphenhübeliweg 30 

 CH - 3006 Bern 

 Tel:  + 41 31 - 359 10 10 

 Faks: + 41 31 - 359 10 11 

 E-post: info@otif.org 

 Veebileht: www.otif.org 

 SMGS lisa 2 võib saada SMGS vedajatelt ümbersaatmise kohas – vt aadresse käesoleva juhendi lisas 4. 

mailto:info@otif.org
http://www.otif.org/
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C. Paberkandjal saatekiri 

 

19 Näidis 

CIM/SMGS saatekirja näidis on esitatud käesoleva juhendi lisas 5. See koosneb kuuest 

nummerdatud A4-formaadis lehest: 

 

Leht 
Lehe saaja 

Nr Nimetus 

1 Saatekirja originaal Saaja 

2 Teekonnaleht Kaupa saajale väljastav vedaja/Sihtjaama 

vedaja 

3 Kauba väljaandmise leht 

(SMGS) 

Kaupa saajale väljastav vedaja/Sihtjaama 

vedaja+Toll 

4 Saatekirja duplikaat Saatja 

5 Kauba vastuvõtu leht  Lepinguline vedaja/Lähtejaama vedaja 

6 Kauba saabumise 

teatis (SMGS) 

Raudteeühendus CIM  SMGS: Kaubasaaja 

 

Saadetiste puhul riikidest, kus kohaldatakse SMGS sätteid, koostab saatja 

teekonnalehe (lisaeksemplari) koguses, mis vastab veos osalevate SMGS vedajate 

arvule (välja arvatud veose vedaja, kes väljastab veose saajale). Lepingulise vedaja 

jaoks teekonnalehe (lisaeksemplari) koostamise vajaduse määrab tema ise.  

 

Saadetiste puhul riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid, koostab 

teekonnalehe lisaeksemplarid SMGS vedaja ümberlaadimise / rattapaaride vahetamise 

kohas, tehes selleks teekonnalehest kserokoopiad ja kinnitades need kalendertempliga. 

 

Kui saatekiri prinditakse printeril, peavad olema täidetud järgmised tingimused:  

- sisu: kõrvalekaldumisteta näidisest; 

- kujutis: võimalikult väikeste 

kõrvalekaldumistega näidisest. 

 

 

CIM/SMGS saatekirja tagumise külje võib printida eraldi (lisa-)lehtedele. 
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20 Mitme vaguni, konteineri vedu ühe CIM/SMGS saatekirjaga 

 

Kui on olemas eelnev kooskõlastus saatja ja veos osalevate vedajate vahel, võib mitut 

vagunit või konteinerit vedada ühe CIM/SMGS saatekirjaga, lisades sellele 

CIM/SMGS vagunite arukirjad, kui on täidetud järgmised tingimused: 

- üks saatja ja üks saaja, 

- üks vastuvõtu koht / üks lähtejaam, 

- üks väljaandmise koht / üks sihtjaam, 

- ühelaadne kaup (kui ei ole kokku lepitud teisiti).  

 

CIM/SMGS vagunite arukirjade ja CIM/SMGS konteinerite arukirjade näidised ning 

nende vormistamise selgitused on esitatud käesoleva juhendi lisades 7.1–7.4. 

Ühe saatekirjaga veetavate vagunite ja konteinerite mahahaakimise kord on esitatud 

käesoleva juhendi lisas 7.5. 
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D. Elektrooniline saatekiri 

 

21 CIM funktsionaalse samaväärsuse põhimõte (CIM artikkel 6 § 9) 

 

 

Saatekirja ja selle duplikaadi võib koostada ka elektrooniliselt registreeritud infona, 

mida saab kujutada loetavate kirjamärkidena. Info registreerimise ja töötlemise viisid 

peavad funktsionaalses mõttes, sealhulgas õiguslikku kehtivust silmas pidades olema 

ekvivalentsed selle info kaudu esitatud saatekirjaga. 

 

22 SMGSist juhinduvate vedajate, saatjate, saajate kokkulepete põhimõte 

 

Veoleping võib olla vormistatud elektroonilise saatekirjana. Elektrooniline saatekiri 

täidab paberkandjal saatekirja funktsioone ja kujutab endast elektroonilist 

andmekogumit, mis on identne paberkandjal saatekirja andmekogumiga.  Vajaduse 

korral võib elektroonilise saatekirja ja selle lisalehed trükkida paberile, kasutades 

käesoleva juhendi lisas 5 esitatud vormi. Kui elektroonilises saatekirjas tehakse SMGS 

ettekirjutuste kohaseid muudatusi, säilitatakse ka esialgne info. 

 

23 Elektroonilise andmevahetuse kokkulepe kaupade rahvusvahelises raudteeveos 

 

 

Vedajad ja kliendi (saatjad/saajad) määravad kokkuleppeliselt kindlaks info, mida on 

vaja vahetada, samuti elektroonilise saatekirja liigi ja andmete vahetamise viisi. 

 

24  Reserveeritud 

 

 

E. Lõppsätted 

 

25 Muudatuste ja täienduste sissekandmine 

 

 

1. Käesoleva juhendi muudatused ja täiendused, mis käsitlevad CIM ja SMGS 

veolepinguid, kantakse sisse CIT ja OSJD ühiste otsuste alusel. 

2. CIT liikmed ja SMGS osalisriigi teavitavad muudatustest ja täiendustest 

käesoleva juhendi lisades 1, 3, 4 ja 9 samaaegselt CIT peasekretariaati ja 
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OSJD komiteed. Need muudatused ja täiendused jõustuvad 14 päeva 

möödumisel hetkest, kui CIT peasekretariaat ja OSJD komitee on need 

avaldanud. 

3.  Muudatustest ja täiendustest, mis käsitlevad üksnes CIM veolepingut, teavitab CIT 

peasekretariaat OSJD komiteed 45 päeva enne nende jõustumist. 

4.  Muudatustest ja täiendustest, mis käsitlevad üksnes SMGS veolepingut, teavitab 

OSJD komitee CIT peasekretariaati 45 päeva enne nende jõustumist.  

 

26 Juhendi kohaldamise / kohaldamise lõpetamise avaldused 

 

 

CIT liikmed ja SMGS osalisriigid saadavad üheaegselt CIT peasekretariaadile ja OSJD 

komiteele avalduse oma otsuse kohta hakata vedudele kohaldama käesoleva juhendi 

sätteid või lõpetada nende sätete kohaldamise vedudele, esitades ühtlasi käesoleva 

juhendi lisas 1 ettenähtud andmed. Need avaldused jõustuvad teise kuu esimesel 

päeval pärast seda, kui CIT peasekretariaat ja OSJD komitee on need teatavaks teinud. 
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Lisa 1 

 (käesoleva juhendi punkti 4 juurde) 

Käesolevat eeskirja kohaldavate CIT liikmete ja SMGS osalisriikide nimistu ning marsruudid 

 

1 CIT liikmed 2 SMGS osalisriigid 

GAG Azerbaijan Railways CJSCo. (AZ) 

 
Baltic Port Rail Mukran GmbH (BPRM) 
 

BDZ Cargo EOOD (BDZ TP) 

 

Grup Feroviar Romăn S.A. (GFR)  

 

GYSEV CARGO Zrt. 

 

ERS RailwaysB.V. 

 

Railway of Islamic Republic of Iran (RAI)  

 

ITL Eisenbahngesellschaft mbH 

 

DB Schenker Rail Deutschland AG 
 
DB Schenker Rail Polska S.A. 

 

AB DFDS Seaways Lithuania 

 

Lettische Eisenbahnen (LDZ)  

 

Litauische Eisenbahnen AG (LG)  

 

Polnische Eisenbahnen (PKP AG)  

 

Railtrans international, s.r.o. 

 

Rail Cargo Austria AG (RCA) 
 

Rail Cargo Carrier Kft. (RCC) 

 

Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) 
 

SNCB / NMBS (Belgia) 

 

Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia a.s. (ZSSK CARGO)  

 

Trenitalia S.p.A.  

 

Joint stock company “Ukranian railways” (UZ)  
 
 CFL Cargo (Luxembrug) 
 

Aserbaidžaani Vabariik 

 

Valgevene Vabariik 

 

Bulgaaria Vabariik 

 

Ungari 

 

Gruusia 

 

Kasahstani Vabariik 

 

Hiina Rahvavabariik 

 

Kõrgõztani Vabariik 

 

Läti Vabariik 

 

Leedu Vabariik 

 

Moldova Vabariik 

 

Mongoolia 

 

Poola Vabariik 

 

Venemaa Föderatsioon 

 

Slovakkia Vabariik 
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ČD Cargo, a.s. (CDC)  

 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. Marfă” - S.A. 
(CFR Marfa) (Rumeenia) 

 

Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 

 

Closed Joint-Stock Cjmpany “South Caucasus Railway” (CJSC “SCR”) 
Schweizerische Bundesbahn AG (SBB)  

 

Slovenske železnice, d.o.o. (SŽ) 
Slovenska železničná dopravná spoločnost’, a.s. (СЗДС) 

BREB GmbH & Co KG (BREB) 

 

 

Ukraina 

 

Eesti Vabariik 
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3 Marsruudid 

 

3.1 Sissejuhatus 

 

Juhendit kohaldatakse käesoleva lisa punktides 3.2 ja 3.3 nimetatud 

marsruutidel. 

 

Käesolevat juhendit võib kohaldada ka teistel marsruutidel, mille on omavahel 

kooskõlastanud CIM vedajad, SMGS vedajad, saatjad ja saajad. 

Kooskõlastamise korda on kirjeldatud punktis 4. 

 

3.2 CIM vedajad 

 

Käesolevat juhendit kohaldatakse kliendi ja vedaja vahel või vedajate vahel 

kokku lepitud marsruutidel (vt käesoleva juhendi punkt 4, lõige 2). 

 

 

3.3 SMGS osalisriigid 

 

Aserbaidžaani Vabariik  

Kõik suunad  

 

Valgevene Vabariik 

Kõik suunad 

 

Bulgaaria Vabariik 

Kõik transiitveod, mis läbivad Varna praamiliini  

 

Ungari 

Kõik suunad  

 

Gruusia 

Kõik transiitsuunad 
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Kasahstani Vabariik 

a) kõik transiitsuunad 

b) impordisuunad 

 

Hiina Rahvavabariik 

Konteinerrongid Hiina Rahvavabariigist Euroopa riikidesse ja tagasi suunal, 

mille marsruut kulgeb läbi Aalashakou rongijaama, Mandžuuria, Erlian, 

Suifenhe või Khorgos 

 

Kõrgõztani Vabariik 

Kõik suunad 

 

Läti Vabariik 

Kõik suunad 

 

Leedu Vabariik 

Kõik transiitsuunad 

 

Moldova Vabariik 

a) transiitsuunad: 

Novosavitskaja–Giurgiulesti,  

Valcinet–Ungheni, 

Criva–Ocnita–Chisinau–Cainari–Giurgiulesti 

Valcinet–Ocnita–Chisinau–Cainari–Giurgiulesti 

b) ekspordi- ja impordilõigud: 

Valcinet–Ungheni, 

Ungheni–Bender 2, 

Causeni–Giurgiulesti 

Bessarabâska–Cahul, 

Bălţi–Slobozia–Ribnita  

Criva–Ocnita 

 

Mongoolia 

Kõik suunad 
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Venemaa Föderatsioon 

Kõik suunad 

 

Poola Vabariik 

а) AO PKP CARGO - kõik transiitsuunad  

b) OOO PKP LHS - Hrubieszów LHS - Sławków LHS  

c) OOO Bartex - marsruut: Mamonowo – Chrusciel. 

 

Slovakkia Vabariik 

а) import ja eksport 

Kõikidesse kaubaveoks avatud jaamadesse ja neist välja 

b) kõik transiitsuunad sihtjaamadega: 

 Čierna nad Tisou 

 Matevce  

 

Ukraina 

a) Kõik suunad 

b) Raudtee-praamiliikluses: 

Praam (Ukraina) – Phothi (Gruusia) 

Praam (Ukraina) – Bathumi (Gruusia) 

Praam (Ukraina) – Praam Varna (Bulgaaria Vabariik) 

 

Eesti Vabariik 

Kõik suunad 

 

3.4 Kooskõlastamise kord 

3.4.1 Avaldus 

 

Marsruudi kooskõlastamise avaldus peab sisaldama vähemalt järgmiseid 

andmeid: 

- marsruut, sealhulgas ümbersaatmise koht ja ümberlaadimise / rattapaaride 

vahetamise koht, 

- osalevad vedajad, 
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- saaja, 

- saadetise liik (vagunid või konteinerid), 

- kauba nimetus. 

 

Avaldus koostatakse kahes keeles, millest üks on vene keel ja teine saksa, 

inglise või prantsuse keel. 

 

3.4.2 Kord, tähtajad 

 

Saatja (avalduse esitamine) 

 

Vedaja (mitte hiljem kui 5 kalendripäeva 

pärast avalduse saamist saatjalt) 

 

Veos osalevad vedajad  (mitte hiljem kui 15 kalendripäeva 

pärast avalduse saamist saatvalt 

vedajalt. Erandkorras võib seda 

tähtaega pikendada, kui on vajalik 

kooskõlastamine riigiasutustega. 

Kooskõlastamine peab toimuma 

viivitamatult ja sellest tuleb 

viivitamatult teavitada saatvat 

vedajat. Viimane vedaja 

kooskõlastab avalduse ka saajaga) 

 

Vedaja (mitte hiljem kui 30 kalendripäeva 

pärast avalduse kohalejõudmist 

saatjalt, välja arvatud tähtaegade 

pikendamise juhtumid) 

 

 

Saatja 

 

 

Avaldused ja vastused saadetakse edasi elektronposti, faksi või telegraafi teel. 

 

3.4.3 Avaldused saadetakse aadressidel, mis on osutatud käesoleva juhendi lisas 4.  



24 

 

Lisa 2 

(käesoleva juhendi punkti 7 juurde) 

 

CIM/SMGS saatekirja täitmise selgitused 

 

1 CIM/SMGS saatekirja lahtrid ja nende sisu 

 

Märkused. 

- Kui saatja ja vedaja ei ole eraldi kokku leppinud teisiti,  

täidab saatja lahtrid 1 kuni 29, välja arvatud lahter 26 „Tollimärked“.  

-     SMGS alusel veolepingu andmed kannab lahtritesse 65, 66 kaubasaatja. 

-  Üksiklahtrit raamistavad punktiirjooned tähendavad, et sellesse lahtrisse 

kirjutatav teave võib ületada lahtri piire, kui selle lahtrivälja ruumist ei piisa. Kuid 

nende lahtrite sisu ühetähenduslikkus, mille välju sellisel juhul hõivatakse, ei tohi 

moonutuda. Kui ruumi ei jätku ka nii toimides, võetakse kasutusele lisalehed, 

millest saavad CIM/SMGS saatekirja koostisosad. Need lisalehed peavad olema 

CIM/SMGS saatekirjaga samades mõõtmetes; need vormistatakse samas hulgas, 

mitmes eksemplaris on saatekiri. 

  Lisalehtedel peab olema ära näidatud vähemasti saadetise identifitseerimis-

number, kauba veoks vastuvõtmise kuupäev ja teave, mille jaoks ei jätkunud 

saatekirjas ruumi. Neile lisalehtedele tuleb viidata CIM/SMGS saatekirja lahtris 

9, kui lisalehed on vormistatud kaubasaatja poolt, ja lahtris 101, kui lisalehed on 

vormistatud vedaja poolt. 

-  Lahtrite 7, 13, 14, 63, 64 ja 65 teave esitatakse koodidena ja osalt tekstina.  

Teenistuslikus kirjavahetuses tuleb ühese tähistuse tagamiseks koodid näidata 

koos lahtri numbriga (näide: lahtri 7 koodi 1 tähis on „kood 7.1“). 

-  Teabe liik:  K – kohustuslikud andmed 

                                 T – tingimuslikud andmed [kohustuslikud, kui on täidetud asjakohane 

tingimus]  

                                  F – fakultatiivsed andmed 

-  Veoleping:  

                       CIM/SMGS – andmed kehtivad CIM ja SMGS veolepingute kohta 

                       CIM  – andmed kehtivad ainult CIM veolepingu kohta 

                            SMGS  – andmed kehtivad ainult SMGS veolepingu kohta 

 

1.1 Esikülg 
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Lahtri 

nr 

 

Liik Veoleping Lahtri nimetus / andmed 

1 K CIM/ 

SMGS 

 

 

Saatja: saatja nimi, postiaadress, allkiri ja võimaluse 

korral telefoni või faksi number (koos rahvusvahelise 

koodiga) või elektronposti aadress. Vt ka käesoleva 

juhendi punkti 10. 

  CIM Kui saatja ja vedaja ei ole omavahel eraldi kokku leppinud 

teisiti, asetatakse allkiri saadetise 

identifitseerimisnumbriga vastavalt lahtrile 69  

(vt CIM art 6 § 3). 

2 F 

 

CIM/ 

SMGS 

Saatja kood  

Kui kood puudub, tuleb see kanda lahtrisse vastavalt 

vedaja juhistele. 

3 F 

 

 

 

 

CIM 

 

 

SMGS 

Kliendi / maksmata veotasude vahendaja kood, kui 

tegemist ei ole saatjaga. Kui kliendi / veotasude vahendaja 

kood puudub, võib selle lahtrisse kanda vedaja, kui see 

kood sisaldub lahtrite 13 või 14 andmetes. 

Koodi võib lahtrisse kanda lepinguline vedaja lähteriigi 

õigusnormide kohaselt. 

4 K CIM/ 

SMGS 

Saaja: saaja nimi, postiaadress ja võimaluse korral 

telefoni või faksi number või elektronposti aadress.  

Vt ka käesoleva juhendi punkti 10. 

 

5 F CIM/ 

SMGS 

Saaja kood 

Kui kood puudub, tuleb see kanda lahtrisse vastavalt 

vedaja juhistele.  

6 F 

 

 

 

CIM 

 

 

 

Kliendi / maksmata veotasude vahendaja kood, kui 

tegemist ei ole saajaga.  

Kui kliendi / veotasude vahendaja kood puudub, võib selle 

lahtrisse kanda vedaja, kui see kood sisaldub lahtrite 13 

või 14 andmetes. 

  SMGS Koodi võib lahtrisse kanda kaupa väljastav vedaja sihtriigi 

õigusnormide kohaselt. 
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7   Saatja avaldused, mis on vedaja jaoks kohustuslikud. 

Kui kasutatakse koode 1, 2, 6, 7, 8 ja 24, tuleb ära näidata 

kood ja selle tähendus. Muude koodide kasutamise korral 

tuleb ära näidata ainult kood, millele lisatakse asjakohane 

info. 

Kood Tähendus:  

 T CIM 1  Saajal puudub kauba haldamise õigus. 

 T CIM 2  Tunnustatud saaja (tolliõiguse kohaselt). 

 T 

 

CIM/ 

SMGS 

3  Kauba saatur … ees-, isa- ja perekonnanimi, isikut tõendava 

 dokumendi number 

 T 

 

CIM/ 

SMGS 

4  Mass täidetult, kg [puhastamata täidetud gaasiveo 

paakvagunite puhul, vt alajaod 5.4.1.2.2 c) RID / 5.4.1.2.2 c) 

SMGS lisa 2]. 

 T 

 

CIM/ 

SMGS 

5  Avariitelefoni number ebatavalistes olukordades või ohtlike 

kaupadega avariide puhul. 

 T CIM 6  Tegeliku vedaja volitamine ei ole lubatud. 

 T CIM 7  Kauba on peale laadinud vedaja. 

 T CIM 8  Kauba laadib maha vedaja. 

 T CIM 9  Kohaletoimetamise tähtaeg: … 

 T 

  

 

CIM/ 

SMGS 

10  Administratiivsete ja ametkondlike formaalsuste täitmine 

... (vt CIM artikkel 15 / SMGS artikkel 22) 

Andmed dokumentide kohta, mille esitavad vedajale täpselt 

kindlaksmääratud ametiasutused või lepinguga määratletud 

asutused, samuti andmed koha kohta, kus need dokumendid 

tuleb esitada – vt CIM art 15 § 1 ja SMGS art 22 § 1; 

paberkandjal saatekirjas tähistatakse dokumendid koodi ja 

sõnadega, elektroonilises saatekirjas ainult koodiga; iga 

koodi kohta võivad lisateksti lahtris olla antud selgitused; 

Dokumentide kodeerimiseks kasutatakse ÜRO nimistut 

Edifact 1001 (www.unece.org). 

 

Lisamärkused – vt CIM art 15 § 4 ja SMGS art 22 § 4. 

 T CIM 11 Ebaharilik saadetis  

 …… (Kõikide osalevate vedajate/raudteeinfrastruktuuri 

haldajate kooskõlastuse number). 

 T CIM 16  Muud avaldused: ... (volitatud isiku nimi, 

tegeliku vedaja nimi, nõue jälgida saadetist teekonna kestel 

jne).  
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 K SMGS 17 Sõltuvalt kauba massi määramise viisist tehakse märge: „kaalutud“ 

(näidata ära kaalu tüüp), „trafareti järgi“, „standardi järgi“, 

„mõõtmise teel“, „arvesti järgi“. 

 K SMGS 18 Kauba on laadinud … (saatja või vedaja).  

 T SMGS 19 Vedu on kooskõlastatud …… (kõikide vedu kooskõlastanud 

vedajate lühendatud tähistus, kooskõlastusdokumendi 

number ja kuupäev - vt käesoleva juhendi punkt 14.2.1)  

 T SMGS 20 Vedu on kooskõlastatud …… (Vedaja lühendatud tähistus, 

kõigi osalevate vedajate kooskõlastuse number, 

kooskõlastusdokumendi number ja kuupäev). Veolubade 

numbrid (vt käesoleva juhendi punkt 14.2.2)  

 T SMGS 21 Vedu on kooskõlastatud …… (Vedaja lühendatud tähistus, 

kõigi osalevate vedajate kooskõlastuse number – vt 

käesoleva juhendi punkt 14.2.3). 

 T SMGS 22 Number reserveeritud 
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 T SMGS 23 Muud avaldused ... (näidatakse konkreetne 

veomarsruut, kui vedu toimub ringiga); 

- juhised, kuidas toimida kaubaga, kui selle 

vedamisel või väljaandmisel tekivad 

takistused; 

- kaitsemeetmed ja temperatuurirežiim 

kiirestirikneva kauba veol;  

- saatja esitatud vaguni, ITU ja 

autotranspordivahendi kahjustuste kirjeldus, kui 

neid on kauba veoks üleandmise ajal tuvastatud; 

- autode ja traktorite veol: märkused „Vedu 

purunemisohtlike osade kaitseta“, „Auto nr 

_____ võti“; 

- viide vedajaga kooskõlastatud kaubaveo viisile 

(sh tühjale vagunile), kui vedu toimub eri 

rööpmelaiusega raudteedel, tehakse märkused: 

„Ümberlaadimine teise rööpmelaiusega 

vagunisse“, „Vaguni ümberpaigutamine teise 

rööpmelaiusega alusvankrile 

(ümberpaigutamise lepingu nr ja kuupäev, kui 

see on olemas) või „Reguleeritava laiusega 

rattapaaride kasutamine“; 

- saatja avaldused tema tehtud paranduste kohta;  

- külmuvate kaupade veol näidatakse ära kauba 

niiskuseprotsent ja rakendatud profülaktilised 

meetmed („Kaup on külmutatud“, „Üle 

puistatud lubjaga koguses ___ %“, „Töödeldud 

___ õliga koguses ___ %“, „Laotud vaheldumisi 

saepurukihtidega“ jms); 

- saaturi volituste maht. 

 T CIM 24 Ohtlikud kaubad on pakitud piiratud koguses, nende 

üldine brutomass ületab 8 tonni vaguni või ITU 

kohta. 

8 F CIM/ 

SMGS 

Saatja viide / lepingu number: 

-  Raudteeühendus CIM  SMGS: näidatakse ära saatja viited.  

Importijaga sõlmitud lepingu number kantakse lahtrisse nr 15. 

- Raudteeühendus SMGS CIM: Näidatakse eksportijaga sõlmitud 

lepingu number 
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9 T CIM/ 

SMGS 

Saatja lisatud dokumendid: loetelu kõikidest veoks 

vajalikest saatedokumentidest, mis on saatekirjale lisatud. 

Kui dokument lisatakse mitmes eksemplaris, näidatakse 

ära eksemplaride arv. 

Lisalehtede olemasolu korral näidata ära lisalehed. Kui 

saatja kasutab ohtlike kaupade avaldust RID/SMGS lisa 

alajao 5.4.4 kohaselt, loetakse seda dokumenti lisaleheks.  

  

 

 

 

Dokumendid, mille saatja lisab paberkandjal saatekirjale, 

tähistatakse koodi ja sõnadega, elektroonilisele 

saatekirjale lisatud dokumendid tähistatakse ainult 

koodiga; iga koodi kohta võivad lisateksti lahtris olla 

antud selgitused; dokumentide kodeerimiseks kasutatakse 

ÜRO nimistut Edifact 1001 (www.unece.org). 

 

 T SMGS Kui saatekirjas nimetatud saatedokumendid on ette nähtud 

veo ajal ära võtmiseks, tuleb dokumendi nimetuse järel 

ära näidata raudtee lühendnimetus, kus see ära võetakse, 

selleks tehakse märge „raudteele ... (raudtee 

lühendnimetus, kus need ära võetakse)“. 

10 K CIM/SMGS 

 

Kohaletoimetamise koht: 

-  Raudteeühendus CIM  SMGS: näidatakse sihtjaam 

ja sihtkoha raudtee (tähtlühend, vt käesoleva lisa punkt 

3). 

- Raudteeühendus SMGS CIM: näidatakse 

kohaletoimetamise koht, jaam ja riik. 

11 F CIM Kohaletoimetamise koha kood: 

kui kood puudub, võib selle lahtrisse kanda vedaja. 

12 K CIM/ 

SMGS 

Jaama kood:  

rahvusvaheline jaama kood, mis teenindab kauba 

kohaletoimetamise kohta (CIM) või rahvusvaheline 

sihtjaama kood (SMGS):  

2 märki jaama raudteekoodi jaoks pluss 6 märki jaama 

koodi jaoks. Kui kood puudub, peab selle lahtrisse 

kandma vedaja (vt käesoleva lisa punkti 4). 

13   Kommertstingimused: 

Kood Tingimus 

 T CIM 1 Marsruut. 

 T CIM 2 Transpordivoog. 

 T CIM 3 Vedaja, kes on saanud ülesandeks veo, teekond, kvaliteet. 

http://www.unece.org/
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 T CIM 4 Määratud piirijaamad (ebaharilike saadetiste 

jaoks). 

 T 

 

CIM/ 

SMGS 

5 Muud nõutavad tingimused … (näidatakse nt teiste 

kliendiga sõlmitud lepingute numbrid või tariifid CIM 

mõjualas – esimese vedaja ja kliendi lepingu number või 

tariif esimese vedaja liinil kantakse lahtrisse 14). 

 T SMGS 6 Väljumispiirijaamad, nende koodid, lähteriigi ja 

transiitriikide raudteede lühendnimetused lepingulise 

vedajaga kooskõlastatud kaubaveo marsruudil. 

Kui kaubaveol kasutatakse praamiliine, näidatakse sadamate 

nimetused ja sadamajaamad, kus toimub kauba 

veetranspordile üleandmine või veetranspordilt 

vastuvõtmine. 

Kui kaubavedu väljumispiirijaamast on võimalik läbi mitme 

naaberriigi sisenemispiirijaama, näidatakse ka 

sisenemispiirijaama nimetus, mille kaudu toimub vedu. 

14 T 

 

CIM 

 

Kliendiga sõlmitud lepingu nr või tariifi nr: näidatakse 

kliendiga sõlmitud lepingu number või tariifi number, mis 

puudutab esimese vedaja liini, kes võtab kauba vastu. 

Selle ette lisatakse kliendiga kokkulepet näitav kood 1 või 

tariifide kood 2. 

15 F 

 

 

CIM/ 

SMGS 

 

Vedajale mittekohustuslikud märkmed: asjakohase 

saadetisega seonduvad saatja teated saajale. See teave ei 

sea vedajale mingeid kohustusi. 

  SMGS 

 

Raudteeühenduses CIM  SMGS võidakse lahtrisse 

kanda  

importijaga sõlmitud (hanke)lepingu number. 

16   Vastuvõtmise koht: 

 K CIM -  

Koht (sh jaam ja riik), kuupäev (kuu, päev ja kellaaeg) 

Märkus: kui vastuvõtu faktilised andmed erinevad 

kaubasaatja andmetest, siis kaupa vastu võtnud vedaja teeb 

vastava märke lahtris 64 „Vedaja avaldused“ 

 K 

 

 

SMGS 

 

 

- Lähtejaam ja raudtee lühendnimetus (vt käesoleva 

juhendi punkt 3), lähtejaama kood. 

17 F CIM Vastuvõtmise koha kood: vedaja teatab kliendile koodi 

temaga sõlmitud lepingus. Kui kood puudub, võib selle 

lahtrisse kanda vedaja. 

18   Transiitarveldus:   
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 K 

 

SMGS 

 

a) SMGS: järgnevate SMGS vedajate lühendnimetused 

järjekorras, mis vastab kaubaveo liikumise järjekorrale, näidata 

tuleb vastavatel lõikudel maksjate nimed ja koodid; 

 T 

 

 

 

CIM 

 

 

 

 

b) CIM: kui arveldust mingil teekonna osal või kogu teekonnal 

teostab muu vedaja, mitte lähte- ega sihtkoha vedaja: 

vasakpoolses lahtris näidatakse vedaja kood või riigi kood, 

millega määratletakse arveldatav teekonnaosa, parempoolses 

lahtris näidatakse selle vedaja ettevõtte kood, kes esitab arve 

vastavale summale. 

19   Vaguni number: 

 K 

 

CIM/ 

SMGS 

- kaheteistkümnekohaliste numbritega vagunid: näidatakse 

vaguni number. Vaguni number sisaldab ka teavet vaguni liigi 

kohta. 

 K 

 

SMGS 

 

- Muud vagunid: näidatakse number ja vaguni valdaja 

nimi, vaguni arvele võtnud raudtee lühendnimetus. 

Tehakse märge, kes annab vaguni: 

„П“ – kui vaguni annab vedaja; 

„О“ – kui vaguni annab saatja.   

Vagun, mille faktiliselt on andnud saaja, võrdsustatakse 

saatja antud vaguniga.  

 K 

T 

SMGS 

CIM 

- Näidatakse kandejõud, telgede arv ja vaguni pakendi 

mass.  

  

T 

 

 

CIM/ 

SMGS 

 

Märkused. 

- Ümberlaadimise ajal tõmmatakse esialgsed andmed 

maha, lahtrisse kantakse uute kasutatavate vagunite 

andmed. 

- Mitme vaguni veo korral ühe saatekirjaga tehakse 

märge: „Vaata lisatud teekonnalehte“. 

20   Kauba nimetus:  

 T SMGS - Üksikutele kaubakohtadele kantud märgid ja tähistused. 

 T 

 

CIM/ 

SMGS 

- Kaubapakendi liik, hulk, ITU number, tüüp ja pikkus. 

 K 

 

CIM/ 

SMGS 

- Kauba nimetus, ohtlike kaupade puhul on nõutavad 

tähistused.  

RID alajao 5.4.1 ja SMGS Lisa 2 kohaselt  
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 T 

 

CIM - Näidata kauba number kooskõlastatud süsteemi 

kohaselt juhtudel, kui see on kohustuslikult nõutav 

tolliõigusega (nt õrnade kaupade puhul).  

 T 

 

SMGS 

 

- Kiirestirikneva kauba veol tehakse märge 

„Kiirestiriknev“, kui kaupa veetakse kinnistes 

ventileeritavates vagunites, tehakse ka märge 

„Ventileerimisega“. 

Vt lisaks ka punkti 14.2.2. 

 T SMGS - Mootorsõiduki identifitseerimisnumber. 

 K SMGS - Kaubakohtade arv numbritega. 

 T 

 

T 

CIM/ 

SMGS 

SMGS 

- Plommide arv ja nende märgid saatja või vedaja plommitud 

vagunitel ja ITU-del,  

- Plommsulgurite kasutamise korral – plommsulguri nimetus 

ja kontrollmärk, kauba saatnud raudtee lühendnimetus. 

 T 

 

SMGS 

 

- Saatja või vedaja paigaldatud plommide arv ja märgid 

mootorsõidukile, plommsulgurite kasutamise korral – 

plommsulguri nimetus ja kontrollmärk, kauba saatnud raudtee 

lühendnimetus. 

 T 

 

 

 

 

CIM 

 

- Kleebiku või piktogrammiga pitseri kandmine saadetistele, 

mis on tollikontrolli all. 
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 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

T 

CIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM 

 

 

CIM 

Identifitseerimise tollinumber (Movement reference number 

– MRN) ITU või vagunite suhtes  lisamärkega 

E MRN – kui oli esitatud väljaveo deklaratsioon *) 

T MRN -  kui deklaratsioon oli esitatud väljasaatmisel *) 

TS MRN – kui deklaratsioonis olid märgitud ohutusmärgid 

EXS MRN – kui üldistav deklaratsioon oli väljasõidul eraldi 

esitatud saatja poolt 

ENS MRN – kui üldistav deklaratsioon oli sisseõidul eraldi 

esitatud saatja poolt 

*) Kaasdokumenti tuleb kajastada lahtris 9 

Maksuhaldusorgani (ARC) ITU või vagunite suhtes  

lisamärkega ARC *) 

*) Kaasdokumenti tuleb kajastada lahtris 9 

Märge “EXPORT” ITU või vagunite kohta, kui väljaveo 

protseduur väljasõidu tolliposti kaudu oli lõpetatud Täiteakti 

(EC) 2015/2447 art 329 lg 7kohaselt 

 

 T 

 

SMGS 

 

- Mittegabariitne veos raudteedel ... (raudteede lühendnimetus 

vastavalt käesoleva lisa punktile 3).  

 T 

 

SMGS 

 

- Märge gabariitse veose paigutamise ja kinnitamise 

tingimuste kohaldamise kohta, mis on laaditud avatud 

veeremile (välja arvatud veoplatvormid) 

rööpmelaiusega 1520 mm: „TU 

peatükk____punkt___“, „NTU nr___“, „MTU nr ___“ 

või „ Eskiis nr ____“. Raudteeühenduses CIM  SMGS 

kannab need andmed lahtrisse vedaja, kes laadib kauba 

ümber / vahetab rattapaarid. Vastassuunas kannab need 

andmed tabelisse saatja või vedaja, olenevalt sellest, kes 

laadib kauba.  

21 T CIM 

 

 

Ebaharilik saadetis:  

- Teha lahtrisse rist, kui on ette nähtud kohaldada 

kehtivaid ebaharilike saadetiste veo sätteid 

rahvusvahelisel raudteeveol CIM mõjualas.  

22 T CIM/ 

SMGS 

RID / SMGS lisa 2: teha lahtrisse rist, kui kaup vastab 

RID / SMGS lisa 2 nõuetele. 

23 K CIM/ 

SMGS 

NHM/GNG kood, 6-kohaline. 
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24 K 

 

 

 

 

 

 

CIM/ 

SMGS 

 

 

 

 

 

Mass (kg-des): tuleb näidata 

- kauba brutomass (koos pakendiga) eraldi NHM/GNG 

koodide järgi 

- ITU pakendi ja anuma mass, 

- saadetise üldmass 

- mootorsõiduki mass. 

    

26 F CIM/ 

SMGS 

Tolli märked: lahter, millesse teevad märkusi 

tolliasutused või tolliameti heakskiiduga saatjad. 

27 T SMGS Kauba väärtus: näidatakse kauba deklareeritud väärtus 

vastavalt SMGS artiklile 17 „Kauba väärtuse 

deklareerimine“.   

28 K CIM Saatekirja vormistamise koht ja kuupäev: saatekirja 

vormistamise koht ja kuupäev (aasta, kuu, päev). 

29 K CIM/ 

SMGS 

Ümbersaatmise koht: näidatakse ümbersaatmise koht 

käesoleva juhendi lisa 3 kohaselt. 

Ümbersaatmise koht on ühtlasi 

- raudteeühenduses CIM  SMGS: kättetoimetamise 

koht CIM järgi ja lähtejaam SMGS järgi, 

- raudteeühenduses SMGS CIM: sihtjaam SMGS järgi 

ja kauba vastuvõtmise koht CIM järgi. 

30 K CIM/ 

SMGS 

Ümbersaatmise koht ja aeg: näidatakse kauba ja 

CIM/SMGS saatelehe tegelik ümbersaatmise koht ja 

üleandmise kuupäev järgnevale vedajale ümbersaatmise 

kohas (kalendertempel). 

37 K CIM/ 

SMGS 

CIM/SMGS saatekiri: Dokumendi nimetus ja eeskiri – 

viide. 

Selle lahtri paremas servas: saatekirja lehe number ja 

nimetus. 

Need andmed on paberkandjal saatekirja vormile trükitud 

ja elektroonilises saatekirjas säilitatud. 
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39 T CIM Kontroll: näidatakse kontrolli tulemused, samuti 

kontrolli teostanud vedaja lühendnimetus või kood (vt 

CIM artikli 11 § 2 ja 3). 

40 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 1: lahter 6-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa lähetav vedaja. Vajaduse korral võidakse siia 

märkida rongi number (kehtib ainult CIM veolepingu 

puhul). 

41 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 2: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa lähetav vedaja. 

42 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 3: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa lähetav vedaja. 

43 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 4: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa lähetav vedaja. 

44 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 5: lahter 6-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa väljaandev vedaja. Vajaduse korral võidakse siia 

märkida rongi number (kehtib ainult CIM veolepingu 

puhul). 

45 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 6: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa väljaandev vedaja. 

46 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 7: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa väljaandev vedaja. 

47 F CIM/ 

SMGS 

Kodeering 8: lahter 4-kohalise koodi jaoks, mille täidab 

kaupa väljaandev vedaja. 

48 K CIM/ 

SMGS 

Kauba mass pärast ümberlaadimist: kauba 

ümberlaadimist korraldanud vedaja peab lahtrisse kandma 

pärast ümberlaadimist määratud kauba massi. Kui kaup 

laaditakse ümber ühest vagunist mitmesse vagunisse, 

tuleb näidata kauba mass iga vaguni kohta eraldi.  

Näidatakse igasse vagunisse laaditud kaubakohtade arv 

pärast ümberlaadimist. 
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CIM veotasu arvestuse alajaod 

 

a) Veotasu arvestuse alajaod A ja B kehtivad ainult CIM veolepingu kohta.  

Need on esitatud ühtses vormis. Arusaamatuste vältimiseks teenistuslikus kirjavahetuses 

tuleb sektsioonide väljad alati tähistada koos lahtrite väljadega (näiteks A.57).  

b) Kui on olemas kliendileping, mis näeb ette veotasu tsentraliseeritud arvestuse, kasutatakse 

ainult ühe teekonnaosa arveldust, mida kohaldatakse kogu kliendilepinguga määratud 

liinile, sõltumata sellest, kas lepingus kehtestatud hinnad on esitatud eraldi või 

üldhindadena. 

c) Iga arvet esitav vedaja kasutab veotasu arvestamiseks oma alajagu.  

Kui veotasu arvestamiseks olemasolevatest alajagudest ei jätku, tuleb kasutada lisalehti 

(kehtib ainult paberkandjal saatekirja korral).  

 

 

 

Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

49 K CIM Liin: riigi, jaama või lõikepunkti rahvusvahelised koodid 

teelõigu alguses ja lõpus, mille kohta toimub veotasu 

arvestus, või jaama nimi, kus nõutakse tasu sisse. 

50 T CIM Marsruudi kood, kui see on ette nähtud kliendilepingu või 

kohaldatava tariifiga. 

51 K  CIM NHM kood: näidatakse NHM kood, mis on vajalik veotasu 

arvestamiseks (ei vasta alati lahtrisse 23 kantud koodile). 

52 T  CIM Valuuta: osutatud teekonnaosa arvelduse valuuta. Vt ka 

käesoleva lisa punkti 2. 

53 F CIM Arvestuslik mass, tariifipositsioonide ja NHM jaoks 

eraldi. 

Ära tuleb näidata veotasu arvestuse aluseks võetud 

pinnaosa ruutmeetrites või vastav vagunite ja kaupade maht 

kuupmeetrites. 

54 K CIM Kliendileping ja kohaldatav tariif 

55 F CIM Km/tsoon: tariifne vahemaa kilomeetrites või tsoon 

jaamade ja piiripunktide vahel, mis vastab veotasu 

arvutamise alajao algusele ja lõpule. 

56 F CIM Lisatasud, allahindlused 

57 F CIM Tasumäär, sealhulgas võimalik lisatasu või allahindlus, 

eraldi NHM positsioonide kaupa, või läbikriipsutus, kui 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

kohaldatakse kliendilepingut, mis näeb ette 

tsentraliseeritud arvelduse.  

58 T CIM Veotasud: veotasude nimetused GLV-CIM art 3 kohaselt, 

ära näidates üksiksummad. 

59 K CIM Makse kood: kulude tasumise märkuste kodeeringud 

UIC memo 920-7 kohaselt (2 märki makse koodi jaoks, 

5 x 2 märki saatja tasutavate veotasude jaoks, 2 märki riigi 

koodi jaoks ja 

6 märki jaama koodi jaoks (märge „kuhu“). 

60 K CIM Marsruudid: näidatakse tegelik teekond, kasutades memo 

920-5 koode. Lisada võib nende sõnalise selgituse. 

Kui veo ajal tekib takistusi, võib vajaduse korral näidata 

uue teekonna koos märkusega „Marsruudi muudatus ... 

tõttu.“ 

61 T CIM Vormistamine tollis: jaama nimi ja kood, kus tuleb täita 

tolliameti või muu ametiasutuse ettekirjutusi. 

62 T CIM/SMGS CIM/SMGS kommertsakt: näidatakse kommertsakti 

number ja koostamise kuupäev (kuu, päev), samuti selle 

koostanud vedaja kood. 

 

63 T CIM CIM kohaletoimetamise tähtaja pikendamine: 

kohaletoimetamise tähtaja pikendamise korral CIM artikli 

16 § 4 alusel tuleb näidata põhjuse kood, tähtaja algus ja 

lõpp (kuu, päev, kellaaeg), samuti tähtaja pikendamise 

koht.  

Kood Tähendus 

1 Tolli-, administratiivsete ja ametkondlike eeskirjade 

kohaldamine (CIM art 15)  

2 Kauba kontrollimine (CIM art 11)  

3 Veolepingu muutmine (CIM art 18)  

4 Takistused veol (CIM art 20)  

5 Takistused väljaandmisel (CIM art 21)  

6 Kauba hooldamine 

7  Laadungi korrastamine saatja vale laadimise tõttu 

 

8 Ümberlaadimine saatja vale laadimise tõttu 

9 Muud põhjused: 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

64 

 

 

T 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS 

 

 

 

 

Vedaja avaldused: 

märge järelesaatelehe/saatedokumendi vormistamise 

kohta: „Vagun/konteiner nr saadetakse järele 

järelesaatelehega nr ... /saatedokumendiga nr ... kuupäev 

... , mille koostas vedaja ...“. Täiendavalt näidatakse 

mahahaakimise põhjus. 

 K CIM Loa number (vt käesoleva juhendi punkt 14.3.1) 

 T CIM Fraktuurarve koostatud... (kuupäev) 

 T CIM Fraktuurarve tagasi saadetud ... (kuupäev) 

 T 

 

CIM 

 

 

Vajaduse korral näidatakse ära ka vedajate avaldused, 

näiteks veoloa number; põhjendatud reservatsioon; kauba 

vastuvõtmise koht ja kuupäev, kui need erinevad lahtris 16 

näidatud saatja andmetest; kehtestatud kohaletoimetamise 

tähtaeg, kui lahtris 7 näidatud saatja andmed ei ole õiged; 

isiku nimi ja aadress, kellele tegelikult toimetatakse kaup, 

kui tegemist ei ole lepingulise vedajaga; 

tegeliku veolepingu number ja tegeliku vedaja kood (selle 

võib ära näidata vedaja, kes on sõlminud tegeliku 

veolepingu tegeliku vedajaga). 

 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhjendatud reservatsioonid esitatakse koodidena (vt 

alljärgnevat nimistut). Näiteks: „Põhjendatud 

reservatsioon nr ...“. Koodide 2, 3, 4, 11 ja 12 kasutamise 

korral tuleb reservatsiooni põhjust täpsustada. 

Kood Tähendus 

1 Ei ole pakitud – vt käesoleva juhendi punkti 14.2.2 

2 Pakend on kahjustatud: … (tuleb täpsustada) –  

vt käesoleva juhendi punkt 14.2.2 

3 Ei ole piisavalt hästi pakitud: … (tuleb täpsustada) – vt 

käesoleva juhendi punkt 14.2.2 

 Kauba seisund: 

4.1 ülihalb: … (tuleb täpsustada) 

4.2 kahjustatud: … (tuleb täpsustada) 

4.3 ligunenud: … (tuleb täpsustada) 

4.4 külmunud: … (tuleb täpsustada) 

5 Kauba on peale laadinud saatja 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Kauba on peale laadinud vedaja saatja nõudel kauba jaoks 

ebasoodsates ilmastikuoludes 

7 Kauba laadib maha saaja 

8 Kauba laadib maha vedaja saaja nõudel kauba jaoks 

ebasoodsates ilmastikuoludes 

 CIM art 11 § 3 kohane kontroll on võimatu järgmisel 

põhjusel:  

9.1 ilmastikutingimused 

9.2 vagun või ITU on plommitud 

9.3 puudub juurdepääs kaubale vagunis või ITUs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 Saatja on esitanud CIM art 11 § 3 kohase kontrolli avalduse 

liiga hilja 

11 Kontroll ei toimunud vahendite puudumise tõttu: … (tuleb 

täpsustada) 

 T CIM/SMGS 12 Muud reservatsioonid: … (tuleb täpsustada) 

65 T 

 

 

 

 

 

K 

CIM 

 

 

 

 

 

SMGS 

Teised vedajad: vedaja kood ja kui võimalik, näidata 

sõnadega nende vedajate nimed ja postiaadressid, kes ei 

ole lepingulised vedajad; veotee koodina ja kui võimalik, 

sõnadega; vedajate liik (1 = järgnev vedaja, 2 = tegelik 

vedaja). 

Selle lahtri täidab vedaja saadetist teele saates ainult juhul, 

kui veos osalevad peale lepingulise vedaja ka teised 

vedajad.  

Järgmiste vedajate lühendatud nimed ja koodid vedamise  

järjekorras (veost väljastav vedaja märgitakse viimasena) 

ja vastavad teekonna jaod, kus iga vedaja teostab vedu: 

teekonna jao piirijaama koodid 

66 K 

 

CIM 

 

a) Lepinguline vedaja: vedaja kood, kui võimalik, lisada 

sõnadega lepingulise vedaja kood ja postiaadress, 

samuti allkiri. Allkirja asemel võib olla pitsat, 

raamatupidmisliku masinkirjaga või muu sobivaga 



40 

 

Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

Vedaja lühendatud nimi ja kood, teekonna osa, millel 

toimub vedu, teekonna osa piirijaamade koodid 

 

 

 T CIM b) Raudteesaadetiste lihtsustatud (tolli-)protseduur: 

Euroopa Liidus või muus saadetiste üldise protseduuri 

kohta sõlmitud EÜ-EFTA lepingu osalisriigis asuv 

vedaja teeb lepingu kohaselt seda välja ristiga 

tähistades avalduse raudteesaadetiste lihtsustatud 

tolliprotseduuri kohaldamiseks vastavalt Delegeeritud 

akti (EC) nr 2106/341 artiklitele 25 ja 31-44 või 

asjakohastele Euroopa Ühenduse – EFTA saadetiste 

üldise protseduuri kokkuleppe sätetele. Sel viisil teeb ta 

end siduva avalduse selle kohta, et kõigil järgnevatel 

vedajatel ja teatud juhtudel ka tegelikel vedajatel on 

õigus raudteesaadetistele kohaldada lihtsustatud 

tolliprotseduuri. Nii muutub lepinguline vedaja 

protseduuri algatajaks nende saadetiste osas. 

   Kui lepinguline vedaja ei asu Euroopa Liidus või muus 

saadetiste üldise protseduuri kohta sõlmitud EÜ-EFTA 

lepingu osalisriigis, teeb ta raudteesaadetistele 

lihtsustatud tolliprotseduuri kohaldamise avalduse selle 

vedaja nimel ja arvel, kes esimesena Euroopa Liidu 

liikmesmaades kauba vastu võtab. Nii tehakse end 

siduv avaldus selle kohta, et sellel vedajal, kõigil 

järgnevatel vedajatel ja teatud juhtudel ka tegelikel 

vedajatel on õigus raudteesaadetistele kohaldada 

lihtsustatud tolliprotseduuri. Nii muutub see vedaja 

protseduuri algatajaks nende saadetiste osas. 

Lepinguline vedaja näitab tema koodi ainult juhul, kui 

tal on seda õigus teha. 

Andmete kandmist lahtritesse 66 а) ja b) 

raudteeühenduses SMGS → CIM kirjeldab ka 

käesoleva juhendi punkt 15.1. 

 67  K 

 

CIM 

 

Saabumise kuupäev: saadetise saabumise kuupäev 

(aasta, kuu, päev) lõppjaama. Vedaja võib lahtris näidata 

saabumise numbri. 

 
K 

SMGS Kaupa väljastava vedaja kalendertempli jäljend sihtjaamas 

pärast kauba saabumist. 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

68 T CIM Üle antud: näidatakse saadetise üleandmise kuupäev (kuu, 

päev ja kellaaeg) saajale. Selle viite võib saatekirjas teha ka 

muul moel. 

 

 

69 K CIM/ 

SMGS 

Saadetise identifitseerimine: saadetise identifikatsioon 

[riigi ja jaama kood, saadetiste puhul CIM riikidest – 

lähetuskoha vedaja või tegeliku vedaja kood vastavalt 

vedajate koodide nimistule (www.cit-rail.org) ja saadetise 

number]. 

Paberkandjal saatekirja puhul tuleb minimaalselt kinnitada 

kontrolletikett lehele 2 (teekonnaleht), välja arvatud 

juhtudel, kui saadetisele antakse identifikatsioon 

automaatselt või muul viisil. 

70 K SMGS Veolepingu kuupäev 

Lähtejaamas lüüakse lepingulise vedaja kalendertempli 

jäljend.  

71 T CIM Saamise kinnitamine: kuupäev ja saaja allkiri pärast 

kauba kohaletoimetamist. 

Saamist võib saatekirjas kinnitada ka muul viisil.  

 

 

1.2 CIM/SMGS lehtede 1, 2, 4 ja 5 ja Teekonnalehe (lisaleht) tagakülg 

 

Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

Jaod  

A-E 

K SMGS Veotasu arvestuse alajaod: veotasu arvestuse alajaod on 

ette nähtud veotasude arvestamiseks, mis on saada igale 

vedajale, eraldi iga teekonnalõigu eest sõltuvalt kohaldatud 

tariifist. 

- 

 

72 K SMGS Teekonna lõik: märgitakse teekonnalõigu algjaama ja 

lõpujaama numberkood, mille kohta toimub veotasude 

arvestus. 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

73 K SMGS Vahemaa, km: näidatakse kaugus teekonnalõigu 

algjaamast lõppjaama kilomeetrites. 

74 K SMGS Arvestuslik mass: näidatakse kauba arvestuslik mass, mis 

määratakse vastavalt kohaldatavale tariifile. 

75 K SMGS Täiendavad lõivud: 

Märgitakse koodid, nende puudumisel – lisalõivude ja 

muude kulude nimetused ning pannakse kirja nende 

summad, mis on arvutatud vedaja poolt antud teelõigul 

kohaldatavate tariifide järgi, tariifi valuutas 

76 K SMGS Tariif: näidatakse kohaldatava tariifi number või nimetus. 

 

77 K SMGS Veose kood: 

Vajadusel näidatakse veose kood vastavalt harmoniseeritud 

veosenomenklatuurile, mis on määrav veomaksete 

arvutamisel 

78 K SMGS Ümberarvutamise kurss: 

Näidatakse maksete ümberarvutamise kurss, mis on 

määratud tariifi valuutas, selle vääringusse, milles neid 

nõutakse sisse kaubasaatjalt või kaubasaajalt  
 

K SMGS Arveldused saatjaga: trükitud paberkandjal saatekirjale ja 

säilitatakse elektroonilises saatekirjas. 
 

K SMGS Arveldused saajaga: trükitud paberkandjal saatekirjale ja 

säilitatakse elektroonilises saatekirjas. 

79 T SMGS Tariifi valuuta: näidatakse tariifi valuuta kood või 

nimetus, milles on arvestatud saatjalt sissenõutavad 

veotasud. 

80 T SMGS Makse valuuta: näidatakse valuuta kood või nimetus, 

milles nõutakse sisse veotasud saatjalt. 

81 T SMGS Tarifi valuuta: näidatakse tariifi valuuta kood või nimetus, 

milles on arvestatud saajalt sissenõutavad veotasud. 

82 T SMGS Makse vääring: näidatakse valuuta kood või nimetus, 

milles nõutakse sisse veotasud saajalt. 

   Veotasu 

83 T SMGS Veotasu: näidatakse tariifi alusel arvestatud veotasu, mida 

kohaldatakse vedajale sellel lõigul, tariifi valuutas. 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

84 T SMGS Veotasu: näidatakse tariifi aluse arvestatud veotasu, mida 

kohaldatakse sellel lõigul, valuutas, milles nõutakse tasu 

sisse saatjalt. 

85 T SMGS Veotasu: näidatakse tariifi aluse arvestatud veotasu, mida 

kohaldatakse vedajale sellel lõigul, tariifi valuutas. 

86 T SMGS Veotasu: näidatakse tariifi aluse arvestatud veotasu, mida 

kohaldatakse sellel lõigul, valuutas, milles nõutakse tasu 

sisse saajalt. 

   Üldsumma 

87 T SMGS Näidatakse lisatasude ja vedaja kulude üldsumma, mida 

ei hõlma kohaldatav tariif, tariifi valuutas, milles 

arvestatakse saatja tasusid. 

88 T SMGS Näidatakse lisatasude ja vedaja kulude üldsumma, mida 

ei hõlma kohaldatav tariif, valuutas, milles need nõutakse 

sisse saatjalt. 

89 T SMGS Näidatakse lisatasude ja vedaja kulude üldsumma, mida 

ei hõlma kohaldatav tariif, tariifi valuutas, milles 

arvestatakse saaja tasusid. 

90 T SMGS Näidatakse lisatasude ja vedaja kulude üldsumma, mida 

ei hõlma kohaldatav tariif, valuutas, milles need nõutakse 

sisse saajalt. 
   

Kokku: trükitud paberil saatelehe planketil ja säilitatakse 

elektroonilisel saatelehel. 

91 T SMGS Näidatakse tariifi valuutas üldsumma, mis on saadud 

vastavate veotasude arvutamise jao lahtrites 83 ja 87 

summade liitmisega 

    

92 T SMGS Näidatakse üldsumma, mis on saadud lahtrites 84 ja 88 

summade liitmisega, valuutas, millises kaubasaatjalt 

nõutakse veotasud sisse 

93 T SMGS Näidatakse üldsumma tariifi valuutas, mis on saadud 

vastava veotasude arvutamise jao lahtrite 85 ja 89 liitmisel  

94 T SMGS Näidatakse lahtrite 86 ja 90 üldsumma, valuutas, 

milles veotasud nõutakse sisse kaubasaajalt 
   

Kokku: trükitakse saatelehe paberplanketil ja säilitatakse 

elektroonilisel saatelehel 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

95 T SMGS Näidatakse üldsumma, mis on saadud lahtrite 91 

summade liitmisel 

96 T SMGS Näidatakse üldsumma, mis on saadud lahtrite 92 

summade liitmisel 

97 T SMGS Näidatakse üldsumma, mis on saadud lahtrite 93 

summade liitmisel 

98 T SMGS Näidatakse üldsumma, mis on saadud lahtrite 94 

summade liitmisel 

99 T SMGS Tasuarvestuse märkused: tehakse märkused, mis on 

vedajale veotasude arvutamiseks ja sissenõudmiseks 

vajalikud, ja kinnitatakse vedaja templiga: 

- transiitraudteel või sihtriigi raudteel avastatud 

üleliigse veosemassi eraldi vagunisse pealelaadimise 

kohta: „Laaditud üleliigne veosemass“; 

- ühest vagunist ümberlaadmisel kahe või enama 

vaguni hõivamise põhjustest: „Laaditud ümber … 

(märkida kogus) vagunitesse … (märkida põhjus) 

- teised märkused; 

- kauba liigse massi ümberlaadimise kohta eraldi vagunisse, 

kui liigne mass on avastatud transiitraudteel või sihtriigi 

raudteel; 

- kahe või suurema arvu vagunite hõivamise põhjused 

ümberlaadimise korral ühest vagunist;  

- muud märkused. 

100 T SMGS Saatjalt täiendavalt välja nõuda: märgitakse kulud (tasu 

nimetus ja summa), mis tuleb saatjalt täiendavalt välja 

nõuda. 
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1.3 Lehtede 3 ja 6 tagakülg  

Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

101 T SMGS Vedaja märkused: vajaduse korral tehakse kaupade veoga 

seonduvaid märkusi: 

- „Avamisakt _____(kuupäev), jaam______ _____ rdt“ - 

avamisakti koostamise korral; 

- „____________(saatedokumendi nimetus) nr____ ära 

võetud jaamas________“ - saatedokumentide 

äravõtmise korral; 

- „__(arv) plommi/plommsulgurit märkidega 

_____________ asendatud __(arv) 

plommi/plommsulguriga, märkidega __________“ või 

„__(plommide arv) plommi/plommsulgurit märkidega 

_____________ paigaldatud puuduvatesse kohtadesse“ - 

juhul, kui vedaja asendab või paigaldab plomme;   

- „Kaup ______ (kg/tk) saadetakse 

järele_______(dokumendi nimetus ja number)“ - juhul, 

kui järelesaadetava liiase kauba kohta koostatakse 

dokument;    

- „Vagun saadetakse järele _______(dokumendi nimetus 

ja number)“ - juhul, kui vagun haagitakse maha ühe 

saatekirjaga veetavast vagunite rühmast;  

- „Järelesaadetud kaubaosa on välja antud“ - 

järelesaadetava kaubaosa väljaandmise korral, 

kinnitatakse vedaja kalendertempliga; 

- „Ümber adresseeritud jaama _________(jaama nimi) 

saajale_____________(saaja nimi), 

alus______________(dokumendi nimetus ja kuupäev)“ 

- veolepingu muutmise korral;   

- „Kõrvalekaldumine määratud teekonnalt, põhjus 

__________ (veotakistuse tekkimise põhjus)“ - määratud 

teekonnalt kõrvalekaldumise korral, kinnitatakse vedaja 

pitseriga. 

- „ __________ (dokumendi nimi, mille koostas vedaja 

teekonna kestel ja mis tõendab asjaolusid, mis mõjutasid 

või võisid mõjutada kaubavedu, selle number, 

koostamise kuupäev, koostamise jaama ja raudtee 

nimi)“; 

- „Kauba tuvastatud mass kontrollimisel ___ kg“ – juhul, 

kui kauba mass ei vasta saatekirjas märgitule SMGS 

artiklis 43 „Vastutuse piiramine kauba vaegmassi eest“ 

kehtestatud normide piirides, kinnitatakse vedaja 

pitseriga. 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

Kauba ümberlaadimise korral eri rööpmelaiusega raudteede 

piirijaamas näidatakse andmed plommide arvu ja märkide 

kohta, mis on paigaldatud ümberlaaditud vagunile. 

    

102 T SMGS SMGS kohaletoimetamise tähtaja pikendamine: 

näidatakse raudtee lühendnimetus ja jaama nimi, kus kaup 

on kinni peetud, samuti seisaku kestus ja põhjus, mis annab 

õiguse kohaletoimetamise tähtaega pikendada, kinnitatakse 

vedaja pitseriga.  

Seisaku põhjuste tähistamiseks kasutatakse järgmiseid 

koode: 

          kood            tähendus 

1– tolli- ja muude administratiivsete formaalsuste 

täitmine  

2 – kauba seisundi kontrollimine; 

3 –  kauba massi kontrollimine; 

4 – kaubakohtade arvu kontrollimine;  

5 – veolepingu muutmine; 

6 – takistused veol; 

7 – loomade hooldamine; 

8 –  laadungi või pakendi parandamine vedajast 

mittesõltuvatel põhjustel; 

9 –  kauba ümberlaadimine, kui see on tingitud vedajast 

mittesõltuvatest põhjustest; 

10 –  muud põhjused. 

Koodi 10 „Muud põhjused“ kasutamise korral 

näidatakse kauba seisaku põhjus.  

103 K SMGS Märge veose üleandmise kohta 

Veose üleandmise jaamades märgitakse veose vastu võtvate 

vedajate kalendriteplid ühelt vedajalt teisele vedajale 

järjestikus 

104 K SMGS Märge piirijaamade ületamise kohta: piiriületusjaamades 

lüüakse vedajate kalendertemplid vastavalt kauba 

piirijaamade läbimise järjestusele. 
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Lahtri 

nr Liik 
Veoleping 

 
Lahtri nimetus / andmed 

105 K SMGS Teavitamine veose kohalejõudmisest: täidetakse sihtriigi 

seadusnormidest juhindudes. 

Kui kaup ei jõua kohale, tehakse märkus „Kaup ei jõudnud 

kohale“ ja kinnitatakse vedaja templiga.  

106 K SMGS Kauba väljastamine: lahtrisse kantakse kuupäev ja saaja 

allkiri. Täiendavalt võib lisada andmed, mida näevad ette 

sihtriigi seadusnormid. Kinnitatakse sihtjaama vedaja 

kalendertempliga.  

2 Valuuta tähistused ja koodid 

 

ALL Lek albanais 

Albaania lekk  

Albanischer Lek 

Albanian lek 

HRK Kuna croate 

Horvaatia kuna 

Kroatische Kuna 

Croatian kuna 

PLN Zloty polonais 

Poola zlott 

Polnischer Zloty 

Polish zloty 

AMD Dram arménien 

Armeenia dramm 

Armenischer Dram 

Armenian dram 

HUF Forint hongrois 

Ungari forint 

Ungarischer Forint 

Hungarian forint 

RON Leu roumain 

Rumeenia leu 

Rumänische Leu 

Romanian leu 

AZN Manat azerbaïdjanais 

Aserbaidžaani manat 

Aserbaidschanisches Manat 

Azerbaijani manat 

IQD Dinar irakien 

Iraagi dinaar 

Irakischer Dinar 

Iraqi dinar 

RSD Dinar Serbe 

Serbia dinaar 

Serbischer Dinar 

Serbian Dinar 

BAM Mark convertible 

Konverteeritav mark 

Konvertierbare Mark 

Convertible Mark 

IRR Rial iranien 

Iraani riaal 

Iranischer Rial 

Iranian rial 

RUB Rouble russe 

Venemaa rubla 

Russischer Rubel 

Russian rouble 

BGN Lev bulgare 

Bulgaaria leev 

Bulgarische Lew 

Bulgarian lev 

KGS Som 

Som  

Som 

Som 

SEK Couronne suédoise 

Rootsi kroon 

Schwedische Krone 

Swedish krona 

BLR Rouble belarusse 

Valgevene rubla 

Belorussicher Rubel 

Belarussian rouble 

KZT Tenge 

Tenge 

Tenge 

Tenge 

SYP Livre syrienne 

Süüria nael 

Syrisches Pfund 

Syrian pound 

CHF Franc suisse 

Šveitsi frank 

LBP Livre libanaise TND Dinar tunisien 

Tuneesia dinaar 
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Schweizer Franken 

Swiss franc 

Liibanoni nael 

Libanesisches Pfund 

Lebanese pound 

Tunesischer Dinar 

Tunisian dinar 

CZK Couronne tchèque 

Tšehhi kroon 

Tschechische Krone 

Czech koruna 

MAD Dirham marocain 

Maroko dirham 

Marokkanischer  

Dirham 

Moroccan dirham 

TRY Livre turque 

Türgi liir 

Türkisches Pfund 

Turkish lira 

DKK Couronne danoise 

Taani kroon 

Dänische Krone 

Danish krone 

MDL Leu moldave 

Moldova leu 

Moldauischer Leu 

Moldovan leu 

UAH Hryvnia ukrainien 

Ukraina grivna 

Ukrainischer Hryvnia 

Ukrainian hryvnia 

DZD Dinar algérien 

Alžeeria dinaar 

Algerischer Dinar 

Algerian dinar 

MKD Denar macédonien 

Makedoonia dinaar 

Mazedonischer Denar 

Macedonian denar 

USD Dollar USA 

USA dollar 

USA-Dollar 

US dollar 

EUR EURO * 

Euro * 

MNT Tugrik mongole 

Mongoolia tugrik 

Mongolischer Tögrög 

Mongoli tögrög 

XDR Droit de tirage spécial (DTS) 

Rahvusvahelise 

Valuutafondi arvestusühik 

(SDR) 

Sonderziehungsrecht (SZR) 

Special drawing right (SDR) 

GBP Livre anglaise 

Inglise nael 

Englisches Pfund 

Pound sterling 

NOK Couronne norvégienne 

Norra kroon 

Norwegische Krone 

Norwegian krone 

  

GEL Lari Georgien 

Gruusia lari 

Georgischer Lari 

Georgian Lari 

PKR Roupie pakistanaise 

Pakistani ruupia 

Pakistanische Rupie 

Pakistani rupee 

  

 

* Dans la République de Monténégro l’Euro est utilisé. 

 Montenegro Vabariigis on kasutusel euro. 

 Für die Republik Montenegro gilt der Euro. 

 In the Republic of Montenegro the Euro is used. 

 

3 SMGS raudteed ja nende lühendnimetused (lahtrid 10, 16, 18 ja 73) 

 

Aserbaidžaani Vabariigi Raudteed AZ 

Afganistani Islamivabariigi raudtee ARA 
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Valgevene Vabariigi raudteed BC 

Bulgaaria Vabariigi raudteed BDZ 

Ungari raudteed MAV 

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi raudteed DSVN 

Gruusia raudteed GR 

Iraani Islamivabariigi raudteed RAI 

Kasahstani Vabariigi raudteed KZH 

Hiina Rahvavabariigi raudteed KZD 

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi raudteed ZS 

Kõrgõztani Vabariigi raudteed KRG 

Läti Vabariigi raudteed LDZ 

Leedu Vabariigi raudteed  LG 

Mongoolia raudteed MTZ 

Poola Vabariigi raudteed PKP 

Venemaa Föderatsiooni raudteed RZD 

Slovakkia Vabariigi raudteed ZSR 

Tadžikistani Vabariigi raudteed TDZ 

Türkmenistani raudteed TRK 

Moldova Vabariigi raudteed CFM 

Usbekistani Vabariigi raudteed UTI 

Ukraina raudteed UZ 

Eesti Vabariigi raudteed EVR 



50 

 

4 Raudteekoodid (lahtrid 12 ja 18) 

 

4.1 CIM mõjuala riikide raudteekoodid 

 

10 Soome 74 Rootsi 

22 Ukraina 75 Türgi 

24 Leedu 76 Norra 

25 Läti 78 Horvaatia 

41 Albaania 79 Sloveenia 

44 Bosnia ja Hertsegoviina 80 Saksamaa 

 (Serbia Vabariik) 81 Austria 

50 Bosnia ja Hertsegoviina 82 Luksemburg 

 (Moslemi-Horvaadi 83 Itaalia 

 Föderatsioon) 84 Holland 

51 Poola 85 Šveits 

52 Bulgaaria 86 Taani 

53 Rumeenia 87 Prantsusmaa 

54 Tšehhi 88 Belgia 

55 Ungari 91 Tuneesia 

56 Slovakkia 92 Alžeeria 

58 Armeenia 93 Maroko 

60 Iirimaa 94 Portugal 

62 Montenegro 96 Iraan 

65 Endine Jugoslaavia 97 Süüria 

 Makedoonia Vabariik 98 Liibanon 

70 Ühendkuningriik 99 Iraak 

71 Hispaania  

72 Serbia 

73 Kreeka 

 

 



51 

 

4.2 SMGS mõjuala raudteekoodid 

 

Aserbaidžaani Vabariigi Raudteed 57 

Afganistani Islamivabariik 68 

Valgevene Vabariigi raudteed 21 

Bulgaaria Vabariigi raudteed 52 

Ungari raudteed 55 

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi raudteed 32 

Gruusia raudteed 28 

Iraani Islamivabariigi raudteed 96 

Kasahstani Vabariigi raudteed 27 

Hiina Rahvavabariigi raudteed 33 

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi raudteed 30 

Kõrgõztani Vabariigi raudteed 59 

Läti Vabariigi raudteed 25 

Leedu Vabariigi raudteed  24 

Moldova Vabariigi raudteed 23 

Mongoolia raudteed 31 

Poola Vabariigi raudteed 51 

Venemaa Föderatsiooni raudteed 20 

Slovakkia Vabariigi raudteed 56 

Tadžikistani Vabariigi raudteed 66 

Türkmenistani raudteed 67 

Usbekistani Vabariigi raudteed 29 

Ukraina raudteed 22 

Eesti Vabariigi raudteed 26 
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Lisa 3  

(käesoleva juhendi punktide 9 ja 25 juurde) 

 

 

Ümbersaatmise kohtade nimistu 

 

 

Märkused. 

- Ümbersaatmise ajaks loetakse ümbersaatmise kohas teise vedaja poolt veose ja 

CIM/SMGS saatelehe vastuvõtmise hetk; 

- sellise veose vastuvõtmisega loetakse veose saatmist esimese veoleping järgi 

lõppenuks; 

 

1 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse CIM ühtseid reegleid 

Riik Ümbersaatmise koht 

Nimi Kood 

 

1 2 3 

1.1 Bulgaaria Varna praami-raudtee ülesõit 29101 3 

 

1.2 Ungari Eperjeske-Atrako 

Zahony 

 

14191 1 

14175 4 

1.3 Iraan Sarakhs 

 

 

1.4 Leedu Draugyste (üleveokoht) 10830 8 

 Šeštokai 12380 2 

 

1.5 Poola Braniewa 01125 4 

Kuznica Bialostocka 02500 7 

Skandava 01006 6 

Semianuvka 02560 1 

Malaszevicze 04060 0 
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Malaszevicze В 04061 8 

  

Dorohusk 05110 2 

Verhrata 08486 3 

Medyka 08450 9 

Medyka В 08451 7 

Medyka С 08452 5 

Medyka D 08454 1 

Hrubieszow ЛХС 

 

006612 6 

 

1.6 Venemaa Luzhskaya 

Baltiysk 

 

076809 

104500 

1.7 Rumeenia Cristesti-Jijia 61080 8 

 Dornesti 51750 8 

 Galati-Larga 71164 8 

 Halmeu 

 

 

45531 1 

1 2 3 

1.8 Slovakkia Cierna-nad-Tisou reglement 

Matevce reglemenet ШРТ 

 

00950 6 

00952 2 

 

1.9 Ukraina Batevo 38250 7 

Diakovo 38481 8 

Diakovo (Rumeenia eksport) 38490 9 

Yagodin 35130 4 

 Yagodin (Saksamaa eksport) 35140 3 

Yagodin (Poola eksport) 35150 2 

Mostiska II 37350 6 

Mostiska II (Saksamaa eksport) 37360 5 

Mostiska II (Poola eksport) 37370 4 
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Mostiska II (Tšehhi eksport) 37380 3 

Chop 38010 5 

Chop (Slovakkia eksport) 38030 3 

Chop (Ungari eksport) 38020 4 

Chop (Austria eksport) 38050 1 

Chop (Tšehhi eksport) 38060 0 

Vadul-Siret 36860 5 

Praami-raudtee ülesõit 40250 8 

Praami-raudtee ülesõit (Bulgaaria eksport) 40260 1 

Praami-raudtee ülesõit (Türgi eksport) 40180 6 

Uzhhorod 38100 0 

Uzhhorod (Slovakkia eksport) 38110 4 

Uzhhorod (Tšehhi eksport) 

 

38120 8 
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 Saadetised riikidest, kus kohaldatakse SMGS sätteid 

 

Riik Ümbersaatmise koht 

Nimi Kood 

 

1 2 3 

2.1 Bulgaaria Varna praami-raudtee ülesõit 29101 3 

 

2.2 Ungari Eperjeske-Atrako 

Zahony 

 

14191 1 

14175 4 

2.3 Iraan Sarakhs 

 

 

2.4 Leedu Draugyste (üleveokoht) 10830 8 

 Šeštokai 12380 2 

2.5 Poola Braniewa 01125 4 

Kuznica Bialostocka 02500 7 

Skandava 01006 6 

Semianuvka 02560 1 

Malaszevicze 04060 0 

Malaszevicze В 04061 8 

 
 

Dorohusk 05110 2 

Verhrata 08486 3 

Medyka 08450 9 

Medyka В 08451 7 

Medyka С 08452 5 

Medyka D 08454 1 

Hrubieszow ЛХС 

 

06612 6 

 

2.6 Venemaa Luzhskaya 

Baltiysk 

076809 

104500 
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2.7 Rumeenia Cristesti-Jijia 61080 8 

 Dornesti 51750 8 

 Galati-Larga 71164 8 

 Halmeu 

 

 

45531 1 

 

2.8 Slovakkia 2 00950 6 

00952 2 

 

2.9 Ukraina Cierna-nad-Tisou reglement 

Matevce reglemenet ШРТ 

 

38250 7 

Batevo 38481 8 

Diakovo 38490 9 

Diakovo (Rumeenia eksport) 35130 4 

Yagodin 35140 3 

Yagodin (Saksamaa eksport) 35150 2 

Yagodin (Poola eksport) 37350 6 

Mostiska II 37360 5 

Mostiska II (Saksamaa eksport) 37370 4 

Mostiska II (Poola eksport) 37380 3 

Mostiska II (Tšehhi eksport) 38010 5 

Chop 38030 3 

Chop (Slovakkia eksport) 38020 4 

Chop (Ungari eksport) 38050 1 

Chop (Austria eksport) 38060 0 

Chop (Tšehhi eksport) 36860 5 

Vadul-Siret 36970 1 

Praami-raudtee ülesõit 40250 8 

Praami-raudtee ülesõit (Bulgaaria eksport) 40260 1 

Praami-raudtee ülesõit (Türgi eksport) 40180 6 
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Uzhhorod 38100 0 

Uzhhorod (Slovakkia eksport) 38110 4 

Uzhhorod (Tšehhi eksport) 

 

38120 8 
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Lisa 4  

(käesoleva juhendi punkti 

14.1 juurde) 

 

 

TEENISTUSTE AADRESSID, KUHU SAADETAKSE 

KOOSKÕLASTAMISE AVALDUSED 

 

avaldatakse OSJD elektroonilisel kodulehel 
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Lisa 5  

(käesoleva juhendi punkti 19 juurde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS saatekirja näidis 

 

(Formaat A4) 

 

 

 

 

(saatekirja näidis on toodud SMGS Lisa 6 venekeelses versioonis) 
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Lisa 5.1  

    (käesoleva juhendi punkti 19 juurde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS saatekirja teekonnalehe lisaeksemplari näidis 

 

(Formaat A4) 

 

 

 

(Teekonnalehe näidis on toodud SMGS Lisa 6 venekeelses versioonis) 
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Lisa 6  

 

 

Reserveeritud 
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Lisa 7.1 

(käesoleva juhendi punkti 20 juurde) 

 

Selgitused CIM/SMGS vagunite arukirja täitmise ja sisu kohta 

 

 

1 Üldsätted 

 

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, koostab saatja CIM/SMGS vagunite arukirja ja annab 

selle saadetise lähetamisel vedajale üle koos CIM/SMGS saatekirjaga. 

 

CIM/SMGS vagunite arukiri lisatakse saatekirjale CIM/SMGS saatekirja lehtede 

arvuga võrdses eksemplaride hulgas, arvesse lähevad ka teekonnalehe lisaeksemplarid 

käesoleva juhendi punkti 19 kohaselt.  

 

CIM/SMGS saatekirja lahtrisse 19 tehakse märge: „Vaata lisatud arukirja“. 

 

2 Sisu 

 

Kui saatja ja vedajad ei ole kokku leppinud teisiti, kehtivad CIM/SMGS vagunite 

arukirja täitmisel järgmised selgitused. 

 

a) Lahtrid, mille täidab saatja 

 

Lahtri 

nr 

Liik Veoleping 

 

Lahtri nimetus / Andmed 

1 K 

F 

CIM/SMGS Saatja: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 1) 

Kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 2) 

2 K 

F 

CIM/SMGS Saaja: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 4) 

Kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 5) 

3 K CIM 

 

Vastuvõtmise koht: (sh jaam ja riik) ja kauba veoks 

vastuvõtmise kuupäev. 

Lähtejaam ja raudtee lühendnimetus.  
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Lahtri 

nr 

Liik Veoleping 

 

Lahtri nimetus / Andmed 

 

 

SMGS 

(Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 16). 

5 K CIM/SMGS Kohaletoimetamise koht: (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 10). 

6 F CIM Kohaletoimetamise koha kood: (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 11) 

7 K CIM/SMGS Jaama kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 12) 

11 K CIM/SMGS Järjekorranumber 

12 K CIM/SMGS Vaguni number: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 19) 

13 

 

 

T 

T 

K 

T 

T 

 

K 

T 

 

T 

 

T 

 

T 

T 

 

SMGS 

CIM/SMGS 

CIM/SMGS 

CIM 

SMGS 

 

CIM/SMGS 

SMGS 

 

SMGS 

 

CIM 

 

CIM 

CIM 

Kauba nimetus: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 20). 

Üksikute kaubakohtade märgid ja tüübid 

Kaubapakendi liik 

Kauba nimetus 

Kauba number kooskõlastatud süsteemi kohaselt 

Kiirestiriknevad kaubad  

 

Kohtade arv 

Mittegabariitne kaup raudteedel (kui saatekirjas ei ole 

võimalik näidata) 

Kauba paigutamise ja kinnitamise märkused (kui 

saatekirjas ei ole võimalik näidata).  

 

Peamine identifitseerimise number MRN (Master 

referece Number) 

Halduskood ARC (ARC) 

Eksport 

 

14 K CIM/SMGS 

 

NHM: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 23) 
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Lahtri 

nr 

Liik Veoleping 

 

Lahtri nimetus / Andmed 

 

15 T CIM/SMGS RID / SMGS lisa 2: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

22). 

16 T CIM/SMGS Plommid: saatja, vedaja ja tolliasutuste paigaldatud 

plommide arv ja märgid (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtreid 20, 26). 

17 K CIM/SMGS Mass  kg-des (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 24): 

näidatakse kauba brutomass (koos pakendiga) eraldi 

vastavalt NHM koodidele. 

31 K SMGS Saadetise kogumass: näidatakse veose summaarset 

massi kõikides vagunites 

 

b) Lahtrid, mille täidab vedaja saadetist lähetades 

 

Lahtri 

nr 

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

4 T CIM Vormistamine tollis: (Vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 61). 

8 K CIM/SMGS Saadetise identifitseerimine: (Vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 69). 

9 K CIM Marsruudid: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 60). 

18 K SMGS Arvestuslik mass: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

74). 

19 K SMGS Veotasu: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 83 ja 84). 

20 K SMGS Lisatasud: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 87 ja 

88). 

21 K SMGS Tasud kokku: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 91 

ja 92). 

 

c) Lahter, mille täidab vedaja vajaduse korral 
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30 T CIM/SMGS Märkused: vedaja märkused (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtreid 64 ja/või 101). 

 

d) Lahtrid, mille täidab vedaja pärast ümberlaadimist 

 

Lahtri nr  Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

22 K CIM/SMGS Järjekorranumber 

23 K 

 

CIM/SMGS 

 

Vaguni number: pärast ümberlaadimist (vt 

CIM/SMGS saatekirja lahtrit 19) 

24 T CIM/SMGS Plommid: pärast ümberlaadimist paigaldatud 

plommide arv ja märgid (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 20). 

25 K CIM/SMGS Kauba mass pärast ümberlaadimist: (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 48) 

26 K SMGS Arvestuslik mass: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

74). 

27 K SMGS Veotasu: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 83 ja 86). 

28 K SMGS Lisatasud: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 87 ja 

90). 

29 K SMGS Tasud kokku: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 91 ja 

94). 

32 K CIM/SMGS Kogumass: pärast ümberlaadimist (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 48). 

 

3 Keeled 

CIM/SMGS vagunite arukirja lahtrite nimetuste ja sisu jaoks kasutatavate keelte kohta 

kehtivad käesoleva juhendi punkti 8 sätted. 

 

4 Printeril trükitud dokumendid 

 

Kui CIM/SMGS vagunite arukiri trükitakse printeril, peavad olema täidetud järgmised 

tingimused: 

- sisu:  kõrvalekaldumisteta näidisest; 

- kujutis:  võimalikult väikeste kõrvalekaldumistega näidisest.  
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Lisa 7.2  

(käesoleva juhendi punkti 20 juurde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS vagunite arukirja näidis 

 

 

 

(Vagunite arukirja näidis on toodud SMGS Lisa 6 venekeelses versioonis) 
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Lisa 7.3  

(käesoleva juhendi punkti 20 juurde) 

 

Selgitused CIM/SMGS konteinerite arukirja täitmise ja sisu kohta 

 

 

1 Üldsätted 

 

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, koostab saatja CIM/SMGS konteinerite arukirja ja 

annab selle saadetise lähetamisel vedajale üle koos CIM/SMGS saatekirjaga. 

 

CIM/SMGS konteinerite arukiri lisatakse saatekirjale CIM/SMGS saatekirja lehtede 

arvuga võrdses eksemplaride hulgas, arvesse lähevad ka teekonnalehe lisaeksemplarid 

käesoleva juhendi punkti 19 kohaselt.  

 

CIM/SMGS saatekirja lahtrisse 19 tehakse märge: „Vaata lisatud arukirja“. 

 

2 Sisu 

 

Kui saatja ja vedajad ei ole kokku leppinud teisiti, kehtivad CIM/SMGS konteinerite 

arukirja täitmisel järgmised selgitused. 

 

a) Lahtrid, mille täidab saatja 

 

Lahtri 

nr 

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

1 K 

F 

CIM/SMGS Saatja: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 1) 

Kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 2) 

2 K CIM/SMGS Saaja: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 4) 
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Lahtri 

nr 

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

F Kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 5) 

3 K CIM 

 

SMGS 

Vastuvõtmise koht: (sh jaam ja riik) ja kauba veoks 

vastuvõtmise kuupäev. 

Lähtejaam ja raudtee lühendnimetus.  

(Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 16). 

5 K CIM/SMGS Kohaletoimetamise koht: (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 10). 

6 F CIM Kohaletoimetamise koha kood: (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 11) 

7 K CIM/SMGS Jaama kood: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 12) 

11 K CIM/SMGS Järjekorranumber  

12 T CIM/SMGS ITU number: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 20). 

13 T CIM/SMGS ITU tüüp ja pikkus: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

20). 

14 

 

 

T 

T 

K 

T 

T 

 

K 

T 

T 

T 

 

SMGS 

CIM/SMGS 

CIM/SMGS 

CIM 

SMGS 

 

CIM/SMGS 

CIM 

CIM 

CIM 

Kauba nimetus: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

20). 

Üksikute kaubakohtade märgid ja tüübid 

Kaubapakendi liik 

Kauba nimetus 

Kauba number kooskõlastatud süsteemi 

kohaselt  

Kiirestiriknevad kaubad – vt käesoleva juhendi 

punkt 14.2.2. 

Kohtade arv 

Identifitseerimiskood MRN (Master reference 

Number) 

 

Administratiivne kood ARC 

 

Eksport 

15 K CIM/SMGS NHM: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 23). 
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Lahtri 

nr 

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

16 T CIM/SMGS RID / SMGS lisa 2: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 

22). 

17 K CIM/SMGS Mass kg-des: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 24), 

näidatakse: 

 - kauba brutomass (koos pakendiga) eraldi vastavalt 

NHM koodidele; 

- ITU pakendi mass; 

 - ITU brutomass. 

18 T CIM/SMGS Plommid: saatja, vedaja ja tolliasutuste paigaldatud 

plommide arv ja märgid  

(vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 20 ja 26). 

19 T CIM/SMGS Saatja lisatud dokumendid: (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 9). 

20 K 

 

CIM/SMGS 

 

Vaguni nr lähetamisel: (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 19). 

29 K SMGS Saadetise kogumass: 

Näidatakse summaarne veosemass kõikides 

ITU-s 

- - brutom 

ass. 

 

b) Lahtrid, mille täidab vedaja saadetist lähetades 

 

Lahtri 

nr  

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

4 T CIM Vormistamine tollis: (Vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 61). 

8 K CIM/SMGS Saadetise identifitseerimine: (Vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtrit 69). 

9 K CIM Marsruudid: (Vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 60). 

21 K SMGS Veotasu: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 83 ja 84). 
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22 K SMGS Lisatasud: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 87 ja 

88). 

23 K SMGS Tasud kokku: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 91 

ja 92). 

 

c) Lahter, mille täidab vedaja vajaduse korral 

 

Lahtri 

nr  

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

28 T CIM/SMGS Märkused: vedaja märkused (vt CIM/SMGS 

saatekirja lahtreid 64 ja/või 101). 

 

d) Lahtrid, mille täidab vedaja pärast ümberlaadimist 

 

Lahtri 

nr  

Liik Veoleping Lahtri nimetus / Andmed 

24 K 

 

CIM/SMGS 

 

Vaguni number pärast ümberlaadimist: (vt 

CIM/SMGS saatekirja lahtrit 19). 

25 K SMGS Veotasu: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 85 ja 86). 

26 K SMGS Lisatasud: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 89 ja 

90). 

27 K SMGS Tasud kokku: (vt CIM/SMGS saatekirja lahtreid 93 

ja 94). 

 

3 Keeled 

CIM/SMGS konteinerite arukirja lahtrite nimetuste ja sisu jaoks kasutatavate keelte 

kohta kehtivad käesoleva juhendi punkti 8 sätted. 

4 Printeril trükitud dokumendid 

Kui CIM/SMGS konteinerite arukiri trükitakse printeril, peavad olema täidetud 

järgmised tingimused: 

- sisu:  kõrvalekaldumisteta näidisest; 

- kujutis: võimalikult väikeste kõrvale-

kaldumistega näidisest. 
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Lisa 7.4  

(käesoleva juhendi punkti 20 juurde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS konteinerite arukirja näidis 

 

 

(Konteinerite arukirja näidis on toodud SMGS Lisa 6 venekeelses versioonis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Lisa 7.5 

(käesoleva juhendi punkti 20 juurde) 

 

 

Vagunite või konteinerite mahahaakimise kord ühe saatekirjaga veetavate 

vagunite/konteinerite grupist  

 

CIM/SMGS saatekirja lahtrisse 64 kantakse käesoleva juhendi lisa 2 kohane 

märge järelesaatelehe / saatedokumendi vormistamise kohta. 

 

Mahahaagitud vaguni arukirja lahtris 30 (käesoleva juhendi lisa 7.2) või 
konteineri arukirja lahtris 28 (käesoleva juhendi lisa 7.4) tehakse mahahaakimise 
kohta märge. Alternatiivina võib mahahaagitud vaguni või konteineri numbri maha 
kriipsutada, nii et number jääks loetavaks. 

Iga mahahaagitud vaguni/konteineri järelesaatmiseks vormistatakse 
järelesaateleht /saatedokument käesoleva juhendi lisa 5 lehe 2 järgi. 

Järelesaatelehele/saatedokumendile lisatakse saatekirja koopia, mis sisaldab 
vagunite/konteinerite arukirja. 

Järelesaatelehe/saatedokumendi lahtris 20 tehakse järgmised märked: 

– „Järelesaateleht / saatedokument saadetise osale saatekirja nr .................. alusel 

(saadetise identifikatsioon), kust .................. (andmed lahtrist 70 või 28), kellele 

.................. (saaja, postiaadress)» 

      –  „Viivituse põhjus .................. , algus .................. (kuupäev) .................. 

(kellaaeg), lõpp .................. (kuupäev) .................. (kellaaeg)“ 

      –  Kalendertempel ja allkiri. 

Järelesaateleht/saatedokument sisaldab lahtris 69 uut saadetise 
identifikatsiooni: 

- riigi ja jaama kood, kus vormistati järelesaadetis: 

- vedaja kood ja saadetise number järelesaatelehe/saatedokumendi 

vormistamise riigi seadusnormide kohaselt. 

 

Muus osas toimub töö järelesaatelehega SMGS mõjualas SMGS RJ kohaselt, 

töö saatedokumendiga CIM mõjualas – GTM-CIT kohaselt. 
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Lisa 8  

(käesoleva juhendi punkti 12 juurde) 

 

 

 

 

CIM/SMGS kommertsakti vormistamise selgitused 

 

 

 

            Kasutamise sätted 

 

- CIM/SMGS kommertsakt on ette nähtud kauba seisundi kirjeldamiseks, sealhulgas 

tekkinud kahju ulatuse määramiseks. 

 

Lisa 6 

- CIM/SMGS kommertsakt koostatakse vähemalt kahes eksemplaris. Üks eksemplar 

lisatakse CIM/SMGS saatekirjale. 

 

 

- CIM/SMGS kommertsakti koostamise kohta tehakse CIM/SMGS saatekirja lahtris 

62 vastav märge. 

 

 

- CIM/SMGS kommertsakti lahtrite nimetused trükitakse kahes, vajaduse korral  

kolmes keeles, millest üks on vene keel ja teine saksa, inglise või prantsuse keel. 

 



74 

 

 

Lisa 8.1  

(käesoleva juhendi punkti 12 juurde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM/SMGS kommertsakti näidis 

 

 

 

 

(Kommertsakti näidis on toodud SMGS Lisa 6 venekeelses versioonis) 
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Lisa 9 

(käesoleva juhendi punkti  12.3.4 juurde) 

 

VEDAJATE AADRESSID, 

KELLELE SAADETAKSE LÄBIVAATAMISEKS CIM/SMGS PRETENSIOONID 

(avaldatakse elektrooniliselt OSJD kodulehel) 
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RJ lisa 

(käesoleva juhendi lisa 8 juurde) 

 

CIM/SMGS kommertsakti vormistamine 

 

1 Üldsätted 

  

- CIM/SMGS kommertaktsi kohta kehtivad GTM-CIT lisa 20 ja SMGS 

rakendusjuhendi punkti 4 sätted. 

- CIM/SMGS kommertsakti vormistades tehakse plangil märge: akt on koostatud 

CIM nõuete kohaselt (täidetakse lahtrid CIM ja CIM/SMGS) või SMGS nõuete 

kohaselt (täidetakse lahtrid SMGS ja CIM/SMGS).  

- Kui CIM/SMGS kommertsakt trükitakse printeril, peavad olema täidetud 

järgmised tingimused: 

- sisu: kõrvalekaldumisteta 

näidisest; 

- kujutis: võimalikult 

väikeste kõrvalekaldumistega näidisest. 

 

2. Üksiklahtrite sisu. 

 

Märkused. 

 

- Veoleping: 

CIM/SMGS – andmed kehtivad CIM ja SMGS veolepingute kohta 

CIM – andmed kehtivad CIM veolepingu kohta 

SMGS – andmed kehtivad SMGS veolepingu kohta 

 

Lahtri 

nr 

Veoleping 
Lahtri nimetus / andmed 

1 CIM/SMGS  Saatja: nimi, postiaadress, riik ja võimaluse korral telefoni või 

faksi number (koos rahvusvahelise koodiga) või elektronposti 
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Lahtri 

nr 

Veoleping 
Lahtri nimetus / andmed 

aadress  

(vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 1). 

2 CIM/SMGS  Saaja: nimi, postiaadress, riik ja võimaluse korral telefoni või 

faksi number (koos rahvusvahelise koodiga) või elektronposti 

aadress (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 4). 

3 CIM/SMGS Pakendi liik: CIM/SMGS saatekirja järgi (vt lahtrit 20). 

4 CIM/SMGS Kauba nimetus: CIM/SMGS saatekirja järgi (vt lahtrit 20). 

5 CIM/SMGS Mass, kg: CIM/SMGS saatekirja järgi (vt lahtreid 24, 48). 

6 CIM/SMGS Saadetise identifitseerimine: CIM/SMGS saatekirja järgi  

(vt lahtrit 69). 

Kauba vastuvõtmise kuupäev: CIM/SMGS saatekirja lahtrile 

16 vastavad andmed. 

7 CIM/SMGS Kust: kauba vastuvõtmise koht / lähtejaam CIM/SMGS 

saatekirja järgi (vt lahtrit 16). 

8  CIM/SMGS Kuhu: kohaletoimetamise koht / sihtjaam CIM/SMGS 

saatekirja järgi (vt lahtrit 10) 

9 CIM/SMGS Saabunud, millal (kellaaeg, kuupäev), rongi number. 

 

 

 

10 CIM/SMGS 

 

 

SMGS 

 

CIM/SMGS 

SMGS 

Vaguni/konteineri nr 

- kaheteistkümnekohalise numbriga vaguni puhul 

näidatakse vaguni number (vt CIM/SMGS saatekirja 

lahtrit 19), 

 

- muude vagunite puhul näidatakse vaguni number (vt 

CIM/SMGS saatekirja lahtrit 19), 

- ITU-de arv, number (vt CIM/SMGS saatekirja lahtrit 20). 

- mootorsõiduki identifitseerimisnumber. 
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Lahtri 

nr 

Veoleping 
Lahtri nimetus / andmed 

11 CIM/SMGS Kommertsakti lisalehed: lisalehtedele kirjutavad alla samad 

isikud, kes kirjutavad alla kommertsaktile. 

12 CIM  Tuvastatud: kahju tuvastamise aeg ja koht. 

13 SMGS Kommertsakti nr ___lisa, jaam __vedaja__, __: 

täidetakse juhul, kui saatekirjale on lisatud teekonna kestel 

koostatud kommertsakt. 

14-30 CIM/SMGS Plommid: näidatakse vagunil (ITU) olevad plommid.  

31 SMGS  Teave plommide avamis- või kahjustusjälgede kohta: 

SMGS rakendusjuhendi kohaselt.  

32 SMGS Vaguni/konteineri tehniline seisund oli / ei olnud korras, 

selle kohta on koostatud tehniline akt nr, koostamise 

kuupäev: SMGS rakendusjuhendi kohaselt. 

 33 SMGS Kauba on laadinud raudtee/saatja.  

Näidatakse, kes laadis kauba: kas vedaja või saatja SMGS 

rakendusjuhendi punkti 4 kohaselt. 

34 

 

CIM/SMGS 

 

 

CIM 

 

 

SMGS  

Kommertsakti koostamise fakti nentimine / asjaolud. 

Kauba (sh kahjustatud kauba) kirjeldus koos puudu-või 

ülejäägi arvulise äranäitamisega: 

A) kirjeldus (liik ja kogus), B) kahjustatud/kahjustamata 

kaubakohtade arv, C) pakendi liik ja seisund (välis- ja 

sisepakend), D) laadimisviis, E) kahju tekkimise põhjused ja 

aeg, kui neid on võimalik täpselt määratleda, F) vedaja 

lisaaruanne pärast saabumist. 

SMGS rakendusjuhendi punkti 4 kohaselt. 

35 SMGS Kontrollimise tulmused: näidatakse eraldi, faktiliselt 

olemasoleva veose (lahtrid 36-41) ja faktiliselt vigastatud 

kohtade alusel (lahtrid 42-47) 

36-41  Tegelikkuses oli: täidetakse andmetega vastavalt faktiliselt 

olemasolevale veosele 

42-47  Sealhulgas vigastatud kohti: vastavalt lahtri 36-41 andmetele 

märgitakse veose vigastatud kohtipuudutavad andmed 
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Lahtri 

nr 

Veoleping 
Lahtri nimetus / andmed 

48 SMGS Ekspertiisiakt on / ei ole koostatud: SMGS rakendusjuhendi 

punkti 4 kohaselt. 

49 SMGS KA-le on lisatud järgmised plommid ja dokumendid: 

SMGS rakendusjuhendi punkti 4 kohaselt. 

 

50 SMGS Sihtjaama märge kauba seisundi kohta, millele on lisatud 

KA teele jäävast jaamast: SMGS rakendusjuhendi punkti 4 

kohaselt. 

51 CIM/SMGS Teel: kommertsakti koostamine (vedaja kalendertempel või 

nimi, aadress, kuupäev). 

52 CIM/SMGS 

 

Allkirjad: 

tunnistajate ja volitatud isiku ees-, isa- ja perekonnanimi, 

aadress ning allkiri. 

Vedaja esindajate ametinimetus, ees-, isa- ja perekonnanimi 

ning allkiri.  

53 CIM/SMGS Saabumisel/sihtjaamas: kommertsakti koostamine (vedaja 

kalendertempel või nimi, aadress, kuupäev). 

54 CIM/SMGS 

 

Allkirjad: 

tunnistajate ja volitatud isiku ees-, isa- ja perekonnanimi, 

aadress ning allkiri. 

Vedaja esindajate ametinimetus, ees-, isa- ja perekonnanimi 

ning allkiri. 

Kauba saaja ees-, isa- ja perekonnanimi ning allkiri. 

 


