Transiidideklaratsioonide andmevahetuse süsteemis NCTS
töötlemise kasutusjuhend kliendile
(seisuga 01.05.2016)
Käesolevas juhendis kirjeldatakse klientidele ühis- /liidu transiidiprotseduuri
deklaratsioonide töötlemist andmevahetuse süsteemis NCTS turvalisuse ja
julgeolekuandmetega.
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1. Sissejuhatus
1.1 Eesmärk
Elektroonse andmevahetuse süsteemi NCTS eesmärgiks on võimaldada kliendil
edastada tollile elektroonseid andmeid TIR-protseduuril ja ühis- /liidu
transiidiprotseduuril liikuva kauba kohta ning tolliasutustel neid sõnumeid omavahel
vahetada.
Tähelepanu!
Euroopa Liidu tolliterritooriumile sisenevate või sealt väljuvate kaupade kohta on
ülddeklaratsiooni esitamine kohustuslik alates 01.01.2011.
Ülddeklaratsiooni andmeid on võimalik esitada transiidideklaratsioonil
 Transiidideklaratsioon julgeoleku andmetega;
 TIR kviitung julgeoleku andmetega.
Kui transiidideklaratsioonil julgeolekuandmeid ei esitata ja need on nõutavad, siis
tuleb
transiidideklaratsioonile lisaks edastada sisenemisel ENS (sisenemise
ülddeklaratsioon) või väljumisel VÜD (väljumise ülddeklaratsioon), kui eelnevalt ei
ole esitatud ekspordideklaratsiooni.
Kauba transiitveol terminalist või laost teise EL liikmesriiki turvalisuse ja julgeoleku
andmeid ei esitata.
1.2 Üldist NCTS-süsteemist
NCTS-süsteem on veebipõhine, st seda saab kasutada igast arvutist, millel on ligipääs
internetile. Süsteemi sisselogimiseks võib kasutada kas interneti panka või MTA
veebileheküljel (www.emta.ee) olevat linki e-maksuamet /e-toll, mille kasutamiseks
peab olema MTA poolt antud vastav õigus.
Ettevõtjad volitavad oma töötajaid e-maksuameti /e-tolli NCTS-süsteemi
kasutamiseks analoogselt teiste e-Maksuameti rakendustele volituste taotlemise
protseduuriga.
Omades NCTS kasutamise õigust saavad isikud edastada süsteemi elektroonseid
andmeid ning pärida infot nende töötluse käigu kohta.
Elektroonsel teel esitatud deklaratsioon prinditakse NCTS-süsteemist välja transiidi
turvalisuse-ja julgeolekuandmetega saatedokumendi (TSAD) kujul, millel on MRN
number ja vöötkood ning antakse kaubaga kaasa. Kui transiidi saatedokument
sisaldab julgeolekualast teavet, märgib süsteem lahtrisse “Julg.dekl” koodi “S”. Kui
kõnealune lahter ei sisalda julgeolekualast teavet, jätab süsteem lahtri tühjaks.
Transiidisaatelehe TSAD koos vöötkoodiga saab välja printida ka volitatud
kaubasaatja, kui kaubad on vabastatud transiidiks.
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Kauba vabastamisel transiidiks saadetakse vastavad eelteated STA-le ja VTA-le, kui
viimane on märgitud. EFTA riiki (Norra, Šveits, Island), Türgi Vabariiki, endisesse
Jugoslaavia Makedoonia vabariiki ja Serbia Vabariiki (alates 01.02.2016) suunatud
transiidideklaratsioonidel on VTA märkimine kohustuslik.
Transiitveo lõpetamisel saadetakse STA-st elektroonsed sõnumid “Saabumisteatis” ja
“Kontrollitulemid” LTA-le transiidiprotseduuri lõpetamiseks.
Kui saabumisteatis või kontrollitulemid jäävad saabumata, siis toll algatab
päringuprotseduuri, väljastades elektroonse sõnumi “Info päring” printsipaalile.
1.3 Lühendid
Lühend
AAR
EORI
GRN
ICS
LRN
LTA
LUBA
MRN
MTA
NCTS
STA
TSAD

TC11

VTA

Selgitus
Eeldatava saabumise teade (Anticipated arrival record)
Ettevõtja registreerimise number EL ühtses baasis (Economic
Operators Registration and Identification)
Tagatise registreerimisnumber (Guarantee Reference Number)
Impordi kontrolli süsteem
Kohalik viitenumber määratletakse riiklikult ja selle annab süsteem
(Local reference number)
Lähtetolliasutus, kus transiitvedu algab
Lubade haldamise süsteem
Tolli viitenumber, antakse süsteemi poolt (Movement Reference
Number).
Maksu- ja tolliamet
Liidu uus automatiseeritud transiidisüsteem transiidideklaratsioonide
ja TIR-märkmike töötlemiseks ja andmete vahetamiseks
Sihttolliasutus kus transiitvedu lõppeb
Transiidisüsteemi NCTS väljatrükk (eksemplar A), millele
lähtetolliasutuses omistatakse süsteemi poolt tolli viitenumber MRN
(esitatakse väljatrükil triipkoodina). Väljatrüki võib teha ka volitatud
kaubasaatja.
Antakse kaubaga kaasa
Komisjoni rakendusmääruse nr 2015/2447 lisas 72-03 toodud vorm,
mille täidab transiidiprotseduuri pidaja ning kinnitab STA
tolliametnik. Kinnitatud vormi olemasolu tõendab kauba esitamist
STA-s. Ei ole alternatiivne tõendus.
vahetolliasutus:
(i) liidu tolliterritooriumilt väljumise kohas pädev tolliasutus, kui
kaup viiakse kõnealuselt territooriumilt välja transiitveo käigus, mille
teekonnal ületatakse liikmesriigi ja liidu tolliterritooriumi välise riigi
(mis ei ole ühistransiidiprotseduuri riik) piir või;
(ii) liidu tolliterritooriumile sisenemise kohas pädev tolliasutus, kui
kaup on läbinud transiitveo käigus territooriumi, mis asub väljaspool
liidu tolliterritooriumi
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1.4 Terminid

Termin
Asendustoiming
Kaubasaadetis

Selgitus
Paberdokumentidel põhinev protseduur
Ühe transiidideklaratsiooniga hõlmatud kaubad, mis saadetakse
samal
ajal
samast
lähtekohast
sama
kommertstranspordivahendiga samalt saatjalt samale saajale
samasse sihtkohta.
Transiidiprotseduuri Isik, kes korraldab kauba transiitvedu lähtetolliasutusest
pidaja
sihttolliasutusse ja kellel on tagatis.
Staatus
Kaubasaadetise, transiidideklaratsiooni süsteemne olek lähteja sihttolliasutuses.
Sõnum
Eelnevalt määratletud ja heakskiidetud elektrooniline
andmevahetuse vorm
Tagatistolliasutus
MTA poolt määratud tolliasutus, kus aktsepteeritakse
üldtagatis.
Tagatis
Transiitveol tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks
esitab transiidiprotseduuri pidaja tollile tagatise.
Tagatise
Salakood, mille annab süsteem transiidiprotseduuri pidajale
juurdepääsukood
tagatise
registreerimisel
tagatistolliasutuses.
Transiidiprotseduuri pidaja võib juurdepääsukoodi muuta või
lisada uusi koode.
Volitatud
Ettevõte, kes on saanud tolli poolt loa lõpetada transiitvedu
kaubasaaja
kaupa STAle esitamata. Omab LUBA süsteemis transiidil
volitatud kaubasaaja luba
Volitatud
Ettevõte, kes olles printsipaal on saanud tolli poolt loa alustada
kaubasaatja
transiidi tolliprotseduuri kaupa LTAle esitamata.
Omab LUBA süsteemis transiidil volitatud kaubasaatja luba
Ülddeklaratsioon
Sisenemise või väljumise ülddeklaratsioon, mis sisaldab
turvalisuse ja julgeoleku andmeid
X-tee
Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja
organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada
turvalist
internetipõhist
andmevahetust
digitaalselt
peetavate riigi andmekogude vahel, võimaldab teostada
turvalist andmevahetust asutuste/ isikute vahel, samuti
korraldada
isikute
juurdepääsu
riigi
andmekogudes
säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.
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2. NCTS-süsteemi kasutamine
2.1 Süsteemis kasutatavad nupud
Kasutatavad nupud:
Üleval töölaua ääres on
abitekstid.

nupud

Loendi reale kuvatakse:

Uuenda,

Prindi ja

Süsteemi

, kus

-luubikujuline nupp (vaatamine)
- mutrivõtmekujuline nupp (muutmine)
- punane rist (kustutamine)
- vaata muudatusi (ajaloo lehel),
- lahtri nimetuse juures olev nupuke näitab, et lahtri
täitmine on kohustuslik. Nupuke võib tähendada ka terve rea
või terve andmete ploki kohustuslikkust
- tärniga lahter kauba juures tähendab, et ei täideta, kui andmed
on ühised terve deklaratsiooni kohta ning on olemas
üldandmetes. Kui iga kauba juures olevad andmed on erinevad,
siis kantakse üldandmetest vastavad andmed üle
- rippmenüü
- valikute otsimiseks
- valikute tühjendamiseks
- algseisu taastamiseks
- andmete sisestamiseks
- teostab deklaratsiooni andmete sisestuse kontrolli
- deklaratsiooni kopeerimine
- katkestab tegevuse
- viib järgmisele ekraanile, andmed salvestuvad automaatselt
- viib nimekirja

5

- viib tagasi eelmisele ekraanile (ühtlasi ka salvestab)
-salvestab sisestatud andmed, kui nupp on ekraanil, siis tuleb seda
andmete salvestamiseks kasutada
-võimaldab deklaratsiooni korrigeerida
- viib lehele, kus on näha kas tagatise kontroll on edukalt läbitud
- taotluse edastamine deklaratsiooni kustutamiseks või
tühistamiseks
-võimaldab avada või salvestada deklaratsiooni xml failina
-volitatud kaubasaatja funktsionaalsus, võimaldab avada printimiseks
või salvestamiseks TAD

2.2 Loendite seadistamine

Pilt 1. Kliendi töölaud, Minu mustandid, seadistatud loend.
Kõiki ekraanile ilmuvaid nimekirju ja loendeid saab sorteerida ja filtreerida
veergude järgi.
Nimekirju saab seadistada, kasutades selleks ekraani paremas osas asuvat nuppu
seadista, millele klikkides avaneb seadistamise ekraan. Loetelu veergude pealkirjade
eest tuleb linnukesed ära kustutada.
Filtri abil on võimalik anda ette loendis kuvatavad andmed.

Pilt 2. Kliendi töölaud, Loetelu väljanägemise muutmine.
Paranduste sisseviimise järel tuleb muudatused salvestada. Nupp
loetellu.
Nupp

viib tagasi

taastab esialgse olukorra.
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2.3 Kliendi töölaud
Valikud kliendi töölaual
Mustandid

Deklaratsioonid

TIR-märkmikud

Pilt 3. Kliendi töölaud, Mustandite menüü.
Mustandite alt avanevad loendid:
Minu mustandid
Kõik mustandid
Sisesta uus
Loendis Minu mustandid kuvatakse kõik mustandid, mille sisestaja on sisseloginud
kasutaja. Mustandite all mõistetakse tollile esitamata deklaratsioone.
Loendis Kõik mustandid kuvatakse kõik selle juriidilise isiku, kelle nimel on
süsteemi sisselogitud, sisestatud, kuid mingil põhjusel tollile edastamata jäänud
deklaratsioonid.
Uue deklaratsiooni sisestamiseks valitakse menüüst Sisesta uus.
Sisestamisel olev deklaratsioon on mustandite hulgas seni, kuni ta esitatakse.
Kui deklaratsiooni mustandit teatud perioodil ei muudeta ega esitata tollile, siis
kustutatakse ta automaatselt ja jäädavalt.
Ekraani allosas on nupud:
Klikkides nupule

.
avaneb ekraan:

Pilt 4. Deklaratsiooni andmete importimine.
Võimaldab importida deklaratsiooni andmed, kui need on olemas NCTS-s kasutatavas
formaadis xml. Lihtsustab deklaratsiooni andmete esitamist kui deklareeritakse
enamuses samade andmetega deklaratsioone, muutub nt kaubaarve, veodokument.
Selleks tuleb sobiva deklaratsiooni ajaloo lehel vajutada nuppu
ning
salvestada deklaratsiooni andmed . Muutes XML kujul deklaratsioonis vajalikud
andmed, saab deklaratsiooni andmed importida süsteemi ja esitada tollile.
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2.4 Uue deklaratsiooni sisestamine
2.4.1 Profiili valik
Vastavalt transiidideklaratsiooni andmekoosseisule ja liigile valitakse profiil.
TIR kviitung julgeoleku andmetega
TIR kviitung
Transiidideklaratsioon julgeoleku andmetega
Transiidideklaratsioon

Pilt 5. Kliendi töölaud, Profiilide valik.
Sisestamise ekraan avaneb, kui profiil on valitud. Nupp
mustandid.

viib loendisse Minu

2.4.2 Liik
Näites on valitud Transiidideklaratsioon turvalisuse ja julgeoleku andmetega, st
transiidideklaratsioon ülddeklaratsiooni rollis.
Transiidideklaratsiooni ilma turvalisuse ja julgeoleku andmeteta täitmine erineb
turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsiooni sisestamisest
andmekoosseisu poolest.

Pilt 6. Kliendi töölaud, Uus dokument, Liik.
Lahter 50C-H – Printsipaal/Valdaja - Ettevõtte koodi sisestamisel klikkida nupul
, täituvad nime ja aadressi väljad automaatselt ettevõtteregistrist. Kui on
Eesti ettevõte, siis piisab, kui sisestada registrikood ning klikkida nupul
.
EL transiidiprotseduuri pidajad peavad olema registreeritud EORI ühises baasis.
Lahter 1 – Deklaratsiooni liik, saab valida rippmenüüst.
T1 – liidu välistransiit ja ühistransiit liidu välise staatusega kaubale;
T2 – liidu sisetransiit ja ühistransiit liidu staatusega kaubale;
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T-

- kaubasaadetisele, mille hulgas on nii T1, kui ka T2 kaupu.
Üldtasemele märgitakse T- ja iga konkreetse kauba juurde vastavalt T1 või
T2. Muul juhul ei tohi kasutada;
T2SM - liidu tollistaatusega kaubale, mis liigub EL ja San Marino vahel,
rakendatakse liidu sisetransiidiprotseduuri T2SM. T2SM saab kasutada, kui
sihtriigiks on San Marino ja lähteriigiks Itaalia. Eestist kaupade saatmisel San
Marinosse tuleb vormistada T2;
T2F - T2 terr. (ei kehti 2006/112). EL tolliterritooriumi erikorraga
maksuterritoorium, kus käibemaksu direktiiv 2006/112 ei kehti, kasutatakse,
kui veetakse liidu staatusega kaupa erikorraga maksuterritooriumile või
erikorraga maksuterritooriumilt.
Lahter 80BZ – Deklaratsiooni suund, sisenev – import või väljuv – eksport.
Lahter 80FA – Sõiduki number maanteepiiripunktis – täidetakse ainult
piiritollipunkti läbimise korral (Narva, Luhamaa, Koidula). Sõiduki ninaosa ning
haagise number sisestatakse eraldi reale, vajutades nupule
.
Lahter 80FB – Transpordivahendi riiklik kuuluvus. Lahtris 80FB märgitud sõiduki
registreerimise riik.
Jätkamiseks klikkida nupul
, andmed salvestuvad automaatselt.
2.4.3 Saatja/saaja andmete sisestamine

Pilt 7. Kliendi töölaud, Uus dokument, Saatja/saaja, vedaja andmete sisestamine.
Lahter 53A- Volitatud kaubasaaja – märgitakse volitatud saaja EORI või Eesti
ettevõtte korral äriregistri number, kui kaupa viiakse volitatud saaja valdustesse.
Lahter 80HI-HN - Vedaja – Lepingupool, kes transpordib kaupa tolliterritooriumile.
Kui vedaja EORI on teada, siis võib sisestada ainult EORI number. EORI puudumisel
tuleb täita kõik nime ja aadressi väljad, ka postiindeks. Postiindeksi puudumisel võib
märkida riigi kahekohaline kood. Eesti registrikoodi ei sisestata.
Saatja ja saaja andmete lisamiseks klikkida nupul

.
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Pilt 8. Kliendi töölaud, Uus dokument, Saaja/saatja, Saatja andmete sisestamine.
Klikkides nupul

saab tagasi saatja/saatja ekraanile.

2A-F Saatja – märkida kaubasaatja/eksportija täielik nimi ja aadress (Komisjoni
delegeeritud määruse nr 2016/341 9. lisa liide C1) vastavatele väljadele. Kui on teada
EORI number, siis märkida EORI number.
Märkus: Kaubasaatja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
kaubasaatja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad kaubasaatjad,
tuleb kaubasaatja andmed kanda kaubaandmete juurde.
8A-F Saaja – Märkida selle isiku/nende isikute täielik nimi ja aadress, kellele kaup
saadetakse (Komisjoni delegeeritud määruse nr 2016/341 9. lisa liide C1) vastavatele
väljadele. Kui on teada EORI number, siis tuleb sisestada EORI number.
Märkus: Kaubasaaja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks kaubasaaja
tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad kaubasaajad, tuleb kaubasaaja
andmed kanda kauba juurde.
80FP-FU Turvalisussaatja – Kaupa saatev lepingupool, nii nagu veolepingus on ette
näinud veo tellinud lepingupool (Komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisa
liide A). Kui on teada EORI number, siis tuleb sisestada EORI number. Märkida selle
isiku täielik nimi ja aadress vastavatele väljadele.
Märkus: Turvalisussaatja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
turvalisussaatja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad
turvalisussaatjad, tuleb turvalisussaatja andmed kanda kauba juurde.
Süsteemi tingimuste kohaselt tuleb kindlasti täita, kui transiidideklaratsioon on
ülddeklaratsiooni rollis. Kui saatja ja turvalisussaatja andmed ei erine, siis sisestatakse
saatja andmed lahtritest 2A-F lahtritesse 80FP-FU uuesti. Aadressi väljadele tuleb
märkida ettevõtte täielik aadress, viitamine teistele lahtritele ei ole lubatud.
80FW-HB Turvalisussaaja – lepingupool, kellele kaup tegelikult saadetakse
(Komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisa liide A). Kui on teada EORI
number, siis tuleb sisestada EORI number. Märkida selle isiku täielik nimi ja aadress
vastavatele väljadele.
Märkus: Turvalisussaaja andmed märgitakse üldandmetesse juhul, kui on üks
turvalisussaaja tervele saadetisele. Kui erinevatel kaupadel on erinevad
turvalisussaajad, tuleb turvalisussaaja andmed kanda kauba juurde.
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Süsteemi tingimuste kohaselt tuleb kindlasti täita, kui transiidideklaratsioon on
ülddeklaratsiooni rollis. Kui saaja ja turvalisussaaja andmed ei erine, siis sisestatakse
saaja andmed lahtritest 8A-F lahtritesse 80FW-HB uuesti. Aadressi väljadele tuleb
märkida ettevõtte täielik aadress, viitamine teistele lahtritele ei ole lubatud.
Üldandmete sisestamiseks klikkida nupul

.

2.4.4 Üldandmete sisestamine

Pilt 9. Kliendi töölaud, Uus dokument, Üldosa I osa.
Lahter 19 konteinerid, märgitakse kas 1- “Jah” või 0- “Ei”.
Lahter 80Z – lähtetolliasutus – märgitakse LTA, kus kaup laaditakse veo
alustamiseks või sisenemisel piiritolliasutus.
Lahter 80Y – kogubrutomass.
Lahter 53 Sihttolliasutus – STA, kus kaup tuleb esitada veo lõpus.
Lahter 6 – pakkeüksused – pakkeüksuste koguarv. Süsteem arvutab kaupade juures
märgitud pakkeüksuste arvu kokku, täitmisel võib tühjaks jätta.
Lahter 27-Laadimiskoht – märgitakse kahekohaline riigi kood ja sadama,
lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup laaditakse
vedamiseks ette nähtud transpordivahendile.
Lahter 30C – kaupade heakskiidetud asukoht – märgitakse volitatud kaubasaatja
staatust omava isiku poolt. Tolliga kokkulepitud kauba asukoht volitatud kaubasaatja
loalt. Välistab lahtrite 30D ja 30B täitmist.
Lahter 30B – Kaupade kokkuleppelise asukoha kood, Eestis ei kasutata.
Lahter 30D – Tolliallasutus – tolli poolt kinnitatud kaubaasukoht, Eestis ei kasutata.
Lahter 26A – Transpordiliik riigis – valitakse rippmenüüst.
Lahter 21B – Transpordivahendi riiklik kuuluvus, valitakse rippmenüüst riigikood,
kus vastav liiklusvahend on registreeritud.
Lahter 80FH – Muu eriasjaolu tunnus – kood, mis näitab asjaomase ettevõtja puhul
kehtivaid eriasjaolusid, valitakse rippmenüüst (Näiteks: C -maanteetransport jne).
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Täidetakse kas üldosas või kauba juures. Lahtrisse märgitud tunnuse järgi rakenduvad
kaubale julgeoleku andmetega seotud riskid vastavalt transpordiliigile.
Lahter 80FI – Veokulude makseviisi kood – valitakse rippmenüüst (Näiteks: Asularahamakse jne). Täidetakse kas üldosas või kauba juures.
Lahter 80FJ – Kaubasaadetise viitenumber – märgitakse kaubasaadetisele omistatud
number. Täidetakse kas üldosas või kauba juures.
Lahter 80FK - Turvalisusandmed – täidetakse automaatselt vastavalt profiili
valikule.
Lahter 80FL – Mahalaadimise koht - märgitakse riigi kahekohaline kood ja sadama,
lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup vedamiseks
ette nähtud transpordivahendilt maha laaditakse.

Pilt 10. Kliendi töölaud, Uus dokument, Üldosa II osa.
Lahter 25A – Transpordivahendi liik piiril, valitakse rippmenüüst.
Lahter 18A– Transpordivahendi tunnusnumber lähtekohas.
Lahter 18B-Transpordivahendi riiklik kuuluvus lähtekohas.
Lahter 21A – Aktiivne transpordivahend piiril – märgitakse transpordivahendi
tunnusnumber või nimetus (Näiteks: laev “Veronika”).
Lahter 80JH – Kohustuslik teekond – valitakse rippmenüüst kas 1 “Jah” või 0 “Ei”.
Riskikaupade veol tuleb märkida “1”.
Lahter 80 JK – Reisi viitenumber – Kui see on asjakohane, esitatakse
transpordivahendi reisi tunnusandmed, näiteks merereisi number, lennu number, reisi
number.
Lahter 80IC-võlasumma kokku – tekkida võiva tollivõla summa. Nõutav ainult
transiidiprotseduuri korral.
Lahter 15A –Lähteriik – sisestatakse lähetusriigi kood. Täidetakse kas ainult üldosas,
kui lähetusriik on üks või kauba juures, kui on erinevad lähetuse riigid.
Lahter 17A- Sihtriik – sisestatakse sihtriigi kood. Täidetaks kas ainult üldosas, kui on
üks sihtriik või kauba juures, kui on erinevad sihtriigid.
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Lahter
80FM
Vahetolliasutuse
kood
–
sisestatakse
tolliasutus
Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalise riigi esimene riiki sisenemise
tolliasutuse kood. Nõutud ainult ühistransiidiprotseduuri korral.
Lahter 80FN – Vahetolliasutusse saabumise aeg – sisestatakse oletatav saabumise
kuupäev juuresolevast kalendrist.
Lahter 80HD – Läbitav riik – sisestatakse transiitveo käigus läbitavate riikide koodid
(Ei täideta laeva ja lennutranspordi korral). Maanteetranspordi korral tuleb sisestada
vähemalt kahe riigi koodid. (Näiteks, kui kaup tuleb Venemaalt Eestisse, siis
sisestatakse RU ja EE).
Lahter 80IK – Eelneva dokumendi liik – valida rippmenüüst. Välistab lahtri 80LA
täitmist.
Märkus: Eelneva dokumendi lahtrisse on võimalik lisada 9 dokumenti. Kui eelnevaid
dokumente on rohkem, märkida ülejäänud esitatud dokumentide lahtrisse (80IR80IT). Kauba ajutisele ladustamisele järgneval tollideklaratsioonil eelnevaks
dokumendiks laoarvestuskannet ei märgita.
Lahter 80LA – Eelmine toiming. Märgitakse vastav toiming rippmenüüst. Välistab
lahtrite 80IK ja 80IL täitmist.
Lahtrid 80IK ja 80LA täitmine on mõeldud andmete sisestamise lihtsustamiseks kui
kaupadel on ühine eelmine toiming või dokumendi liik, siis üldandmetesse sisestades
kanduvad andmed kaubatasemele lahtritesse 40A kuni 40CC. Deklaratsiooni andmete
kopeerimisel andmed üle ei kandu.
Lahter 80IL – Eelneva dokumendi viide - Sisestatakse eelneva dokumendi
viitenumber.
Lahter 80IM – Lisainfo – lisainfo eelneva dokumendi kohta. (Näiteks dokumendi
väljastamise kuupäev).
Kui esitatakse transiidi deklaratsioon koos julgeoleku andmetega ning
transiidiprotseduuri alustatakse piiritolliasutusest (Narva, Luhamaa, Koidula), siis
tuleb märkida lahtrisse 80LA (Eelmine toiming) “PIIR”.
Kui ENS esitatakse otse ICS süsteemi, siis transiidi deklaratsioonil märgitakse
lahtrisse “Eelneva dokumendi liik 80IK kood “355” ja lahtrisse “Eelneva dokumendi
viide” 80IL ENSi MRN number süsteemist ICS.
Lahter 80IR – Esitatud dokumendi liik. TIR vedude korral on kohustuslik sisestada
vähemalt üks dokumendi liik “952 – TIR-märkmik”. Liik valitakse rippmenüüst.
Märkus: Kui kaubad vajavad transiidil eriluba ja menüüst sobivat koodi ei leidu, siis
valida kood “ZZZ” – “Muu”
Lahter 80IS – Esitatud dokumendi viide – sisestatakse viitenumber või TIR-veo
korral TIR-märkmiku number.
Lahter 80IT – Lisainfo – sisestatakse vajalik lisainfo. (Näiteks dokumendi
väljastamise kuupäev).
Lahter 80 IU annab võimaluse laadida üles esitatava dokumendi
fail.
Lahtrid 80IR kuni 80IU täitmine on mõeldud andmete sisestamise lihtsustamiseks kui
kaupadel on ühine dokumendi liik, siis üldandmetesse sisestades kanduvad andmed
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kaubatasemele lahtritesse 44A kuni 44CC. Deklaratsiooni andmete kopeerimisel
andmed üle ei kandu.
Kui üldandmed on sisestatud klikkida nupul
.
2.4.5 Kauba andmete sisestamine

Pilt 11. Kliendi töölaud, Uus dokument, Kaubaandmete sisestamise I osa.
Lahter 31A – Kaubakirjeldus.
Lahter 33 – Kaubakood – sisestatakse 4, 6 või 8 kohaline kaubakood.
Lahter 35 – Kirjeldatud kauba brutomass.
Lahter 38 – Kirjeldatud kauba netomass.
Lahter 81B – Saatja, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev saatja. Ei
täideta kui on üks kaup või on üks kaubasaatja.
Lahter 81C – Saaja, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev saaja. Ei täideta
kui on üks kaup või on üks kaubasaaja.
Lahter 81D – Lähteriik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev lähetuse riik.
Ei täideta kui on üks kaup või on üks lähetuse riik.
Lahter 81E – Sihtriik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev sihtriik. Ei
täideta kui on üks kaup või on üks sihtriik.
Lahter 81A –Deklaratsiooni liik, võetakse valikust, kui erineval kaubal on erinev
deklaratsiooni liik. Ei täideta kui on üks kaup või on üks deklaratsiooni liik.
Lahter 80HR – Transpordivahendi makseviis – kui üldosas on transpordivahendi
makseviis täidetud, siis ei tohi seda kauba juures täita.
Lahter 80HS – kaubasaadetise viitenumber – kui kogu kaubasaadetisel on üks
viitenumber, siis ei tohi seda kauba juures täita.
Lahter 80HT – ÜRO ohtlike kaupade kood – täidetakse, kui veetakse ÜRO ohtlike
kaupade nimekirja kuuluvaid kaupu. Kaupade loetelu rippmenüüs.
Lahter 80HX – Saatja julgeoleku andmed ID - võetakse valikust, kui erineval kaubal
on erinev turvalisussaatja. Ei täideta kui on üks kaup või on üks turvalisussaatja.
Lahter 80HY – Saaja julgeoleku andmed ID - võetakse valikust, kui erineval kaubal
on erinev turvalisussaaja. Ei täideta kui on üks kaup või on üks turvalisussaaja.
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Lahter 31B –Konteineri number, kui oli deklareeritud üldosas lahtris 19 “1 – jah”,
siis märgitakse konteineri number.

Pilt 12. Kliendi töölaud, Uus dokument, Kaubaandmete sisestamise II osa.
Lahter 31C – pakendi liik, valitakse rippmenüüst.
Lahter 31DA – Pakendite arv.
Lahter 31DB –Kauba tükiarv, kui kaup on pakendamata (pakendiliik NE). Kui
tegemist on mahtkaubaga, siis jäetakse tühjaks. (Näiteks: Vedelik, killustik jne).
Lahter 31E – Pakendi markeering.
Lahter 40A kuni 40CC – info eelneva dokumendi kohta tuleb automaatselt üle
üldosast, kui on üks kaup. Deklaratsiooni andmete kopeerimisel, kontrollida üle.
Kauba ajutisele ladustamisele järgneval tollideklaratsioonil eelnevaks dokumendiks
laoarvestuskannet ei märgita.
Lahter 44A kuni 44CC – info esitatud dokumendi kohta tuleb automaatselt üle
üldosast. Deklaratsiooni andmete kopeerimisel, kontrollida üle.
Märkus: Kui sisestatakse julgeoleku andmetega transiidideklaratsiooni ja muu
eriasjaolu tunnus on erinev A-st, siis tuleb esitatud dokumentidesse märkida
veodokument.
Lahtrid 44F, 44G ja 44D täidetakse ainult siis, kui on täidetud lahter 80HZ –
lisainfo kood.
Märkus: Kui kaubad eksporditakse EFTA riiki ja ekspordi protseduurile järgneb
transiidi protseduur, tuleb lahtrisse 80HZ “Lisainfo kood” märkida kood “DG2”“Eksport”.
Lahter 44F - Eksport Euroopa Liidust – valida kas “1-jah” või “0-ei”, täidetakse kui
on täidetud lahter 80HZ.
Lahter 44G – Eksport EL välisest riigist – täidetakse siis, kui on täidetud lahter 80HZ
ja lahter 44F ei ole täidetud.
Kui kaupu on rohkem kui 1, siis klikkida nupul
. Kui kõik kaubad on sisestatud, klikkida nupul

ja seejärel nupul
.
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2.4.6 Tagatise lisamine
NB! Transiidi protseduuri alustamisel palume jälgida tagatise kehtivuse aega.
Kui deklaratsioon on aktsepteeritud enne tagatise kehtivuse lõppu, kuid transiitvedu
alustatakse peale seda kuupäeva (tollivormitus tolliametniku poolt), siis deklaratsiooni
tuleb märkida uue tagatise GRN ja vastav juurdepääsukood.

Pilt 13. Kliendi töölaud, Uus dokument, Viide tagatisele.
Lahter 52A – Tagatise liik – valitakse rippmenüüst.
Lahter 52B – Tagatise viitenumber – tagatistolliasutuse poolt väljastatud üldtagatise
või üksiktagatise käendusdokumendi alusel tagatise viitenumber GRN.
Lahter 52C – Muu tagatise viide – märgitakse pangaülekande number, kui
kasutatakse muud kui üld- või üksiktagatist käendusdokumendi alusel. Näiteks liik 3
on deposiidina MTA tagatiskontole makstav sularaha tagatis, tuleb märkida
tolliametniku poolt väljastatud tagatise otsusel märgitud tagatisnõude number.
Lahter 80ID Võlasumma – tuleb automaatselt üldosast.
Lahter 52D – Juurdepääsukood – sisestatakse 4 kohaline kood, mis antakse
tagatistolliasutuses tagatise liik 0, 1, 9 ja 2 korral. Juurdepääsukoodide muutmine vt p
7.3
Lahter 52E –Kehtivuspiirang EL-s. Lahter jäetakse tühjaks.
Lahter 52F – Ei kehti järgnevatele lepingupooltele – valida rippmenüüst selle
Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalise riigi kood, kus tagatis ei kehti.
Kui info tagatise kohta on sisestatud, klikkida nupul
.
2.4.7 Deklaratsiooni esitamine

Pilt 14. Kliendi töölaud, Uus dokument, Deklaratsiooni esitamine.
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Kui olete veendunud, et deklaratsioon on korrektselt täidetud, vajutage nupule
Kontrolli.
Kui deklaratsioonis esinesid vead, siis kuvatakse vastav vigade loetelu.
2.4.8 Vigade loetelu

Pilt 15. Kliendi töölaud, Uus dokument, Kontrollimise tulemused.
Vajutades nupule Tagasi, saate deklaratsiooni parandada. Deklaratsiooni ülaservas on
ääristatud punase joonega see osa, kus viga esineb. Lisaks sellele punasega on
tähistatud ka vigaselt täidetud lahter, kus on märgitud vea sisu või tingimus, mille
vastu on eksitud.
Kui deklaratsiooni esitamisel on vead (punane riba), siis deklaratsiooni ei ole
võimalik esitada ilma paranduste sisseviimiseta. Kui deklaratsiooni esitamisel on välja
toodud hoiatused (kollane riba), siis need ei takista deklaratsiooni esitamist.

Pilt 16. Kliendi töölaud, Uus dokument, Vigade esitlus.
3. Deklaratsioonid
Menüü alt Deklaratsioonid avanevad valikud:
Alustamise deklaratsioonid
Lõpetamise deklaratsioonid
Kõik deklaratsioonid
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Loendite valik sõltub kasutaja õigustest. Valik “Lõpetamise deklaratsioonid” avaneb
ainult volitatud kaubasaaja õigustega isikule.
Alustamise loendis on kõik tollile esitatud transiitveod, mis pole jõudnud lõplikku
staatusesse (nt transiidi protseduur lõpetatud, tühistatud).
Lõpetamise loendis on kõik volitatud saaja poolt lõpetamisel olevad deklaratsioonid.
Kõikide deklaratsioonide all näeb kõiki deklaratsioone, nii alustamise kui ka
lõpetamise, sõltumata nende olekust.

Pilt 17. Kliendi töölaud, Deklaratsioonid.
Deklaratsioonide
deklaratsioonid”.
deklaratsioone.

vaatlemiseks tuleb teha vastav
Deklaratsioonide loetelu sisaldab

valik.
kõiki

Näiteks “Kõik
tollile esitatud

Pilt 18. Kliendi töölaud, Kõik deklaratsioonid.
Iga loendi rea lõpus on luubikujuline nupp
, mis viib vastavale ekraanile kas
“Alustamise deklaratsioonide ajalugu” või “Lõpetamise deklaratsioonide ajalugu”.
Deklaratsiooni tolliviitele klikkides kuvatakse viimane vaatluse versioon.

Pilt 19. Kliendi töölaud, Alustamise deklaratsiooni ajalugu.
Avanenud leheküljel on näha deklaratsiooni üldandmed, deklaratsiooni number MRN,
kuupäev, deklaratsiooni olek.
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Deklaratsiooni ajaloo ekraani alumises servas on nupp
, klikkides sellel
kopeeritakse deklaratsiooni andmed, va eelnev protseduur/dokument, esitatud
dokumendid, võlasumma ja tagatise juurdepääsukood. Deklaratsioonile omistatakse
uus LRN number. Deklaratsiooni andmeid on võimalik muuta, parandada ja tollile
esitada.
Kui kaup on tolliasutuses esitatud ja deklaratsioon aktsepteeritud ning kaup transiidiks
vabastatud, siis olekuks saab olema “Kaup vabastatud transiidiks”.

Pilt 20. Kliendi töölaud, Kõik deklaratsioonid, Kaup vabastatud transiidiks.
Kuni selle olekuni on võimalik deklaratsiooni korrigeerida, kustutada või
tühistada.
3.1 Tagatiste info deklaratsioonil
Peale tollile esitamist ja tolli poolt deklaratsiooni töötlemist on võimalik vaadata
informatsiooni tagatise kohta klikkides nupul
.
Näites on näha, et tagatisega on probleem. Tagatise kasutamist ja vabajääki saab
vaadata tagatise halduri õigustega ettevõtte esindaja rakenduses NCTS-GRNT (vt
p 7).

Pilt 21. Kliendi töölaud, Info tagatise kontrolli kohta.
3.2 Deklaratsiooni korrigeerimine
Deklaratsiooni andmeid võib muuta kuni deklaratsiooni olekuni Kaubad
vabastatud transiidiks. Andmete muutmiseks tuleb kasutada nuppu
.
Muudetud andmetega deklaratsioon tuleb uuesti esitada. Esitamise kuval tuleb
kindlasti täita lahter
.
Lahtrisse sisestatakse deklaratsiooni selle osa nimetus, kus parandus tehti, näiteks
Üldosa jne.
3.3 Deklaratsiooni tühistamine/kustutamine
Süsteemis on eristatud deklaratsiooni tühistamine ja kustutamine. Deklaratsiooni
saab kustutada kuni kauba vabastamiseni transiidiks.
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Kui kaup on transiidiks vabastatud, siis deklaratsiooni saab vajadusel tühistada,
kui kaup ei ole veel jõudnud VTA või STA-sse.
Kustutamine ei tähenda, et deklaratsioon kustutatakse jäädavalt süsteemist vaid
see läheb mitteaktiivsesse olekusse ja on nähtav loendist Kõik deklaratsioonid.
Deklaratsiooni tühistamistaotluse esitamiseks tuleb alustamise ajaloo leheküljel
klikkida nupul

Pilt 22 Kliendi töölaud, tühistamistaotlused
Klikkida nupul
ja avaneval ekraanil sisestada deklaratsiooni
tühistamise põhjus ning vajutada nupule Esita taotlus.
Tühistamistaotlus jääb olekusse käsitsemata kuni tolliametnik on taotluse osas
otsuse teinud (aktsepteerinud või tagasi lükanud).
4. Volitatud kaubasaatja
Volitatud kaubasaatjal on õigus alustada kaubavedu ilma kaupa tollile esitamata.
Erinevus tavaprotseduurist seisneb selles, et kõik vajalikud deklaratsiooni ja
tagatise kontrollid tehakse automaatselt ning peale kokkulepitud ooteaja
möödumist deklaratsioon saab oleku “Kaup vabastatud transiidiks” ning
transiitvedu võib alata. Ooteaeg käivitub peale deklaratsiooni aktsepteerimist.
NB! Uue deklaratsiooni väljade täitmisel tuleb kindlasti märkida üldosas lahtrisse

Volitatud kaubasaatja loalt heakskiidetud asukoha kood täpses formaadis (jälgida,
et ei oleks tühikuid) ja esitamise ekraanil lahtrisse
märkida “1”.
Volitatud kaubasaatjana saab deklaratsiooni esitada ainult siis, kui kaupa
lähetatakse heakskiidetud asukohast. Tuleb jälgida, et LTA kood oleks sama, mis
volitatud kaubasaatja loal.
Volitatud kaubasaatjal on õigus deklaratsiooni kustutada ja tühistada ilma tolli
sekkumiseta.
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5.Volitatud kaubasaaja
Volitatud kaubasaajal on õigus lõpetada transiitvedu ilma kaupa tollile esitamata,
selleks valida menüüribalt valik Deklaratsioonid – Lõpetamise deklaratsioonid.
Volitatud kaubasaaja staatusega isikul on soovitav teavitada oma partnereid selle
staatuse omamises ning paluda lahtri 53A täitmist transiitveo alustamisel. Lahtri
53A täitmine (sisestatakse EORI või Eesti äriregistri number) annab võimaluse
näha volitatud kaubasaajal eeldeklaratsioone (olek AAR saabunud).
Kui lahter 53A jääb täitmata, siis volitatud kaubasaajal on võimalus küsida kauba
saabumisel deklaratsiooni, klikkides nupul “Saabumisest teavitamine”, järgneval
ekraanil tuleb sisestada deklaratsiooni tolli viitenumber (MRN) ja klikkida nupul
“Jätka”.
5.1 Lõpetamise deklaratsioonid
Küsitud MRN-ga deklaratsioon ilmub lõpetamise deklaratsioonide loendisse.
Klikkides nupul

rea lõpus tulevad nähtavale deklaratsiooni andmed.

5.1.1 Saabumisteate edastamine
Saatja/saaja kuval sisestatakse:
Saabumisteate andmete sisestamiseks tuleb valida sakist Saatja/saaja leht ning
sisestada (deklaratsioonil ülddeklaratsiooni rollis) lahtrisse 80L - Kaupleja
sihtkohas äriregistri kood (saabumisteate edastaja) ning klikkida nupul
.

Pilt 23. Kliendi töölaud, Kaup saabunud, saabumisteate esitaja sisestamine.
Üldosas täidetakse:
Lahter 80AB – tegelik transiitveo lõpetamise tolliasutus (tolliasutus, mis on
heakskiidetud asukoha järelevalve tolliasutus).
Lahter 80JT – heakskiidetud asukoha kood (volitatud kaubasaaja loalt).
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Pilt 24. Kliendi töölaud, Kaup saabunud Üldosa.
Kui teekonna käigus toimusid vahejuhtumid (avarii, veduki vahetamine jne.) ning
need ei ole veel NCTS sisestatud juhtumi toimumise kohas, siis tuleb need sisestada
kauba saabumisel.

Pilt 25. Kliendi töölaud, Kaup saabunud, vahejuhtumi sisestamine.
Kui teekonnal on vahetatud ainult vedukit, kaubaruumi avamata, siis ei ole vaja
tolliametniku kinnitust.
Esitamise osas täidetakse:
Lahter 80AM – saabumisteate koht,
Lahter 80AR – keel STA-s,
Lahter 80JV – Lihtsustatud protseduur – märgitakse “1”, kui kauba saabumise
kohaks on heakskiidetud asukoht.
Saabumisteade edastatakse tollile ning peale ooteaja möödumist edastatakse volitatud
saajale mahalaadimisluba, olek “Mahalaadimine lubatud”.
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Pilt 26. Kliendi töölaud, lõpetamise deklaratsiooni ajalugu.
5.1.2 Mahalaadimisraporti sisestamine
Seejärel valida deklaratsiooni ajaloo lehelt nupp “mahalaadimise märkused” ning
Üldosas tuleb täita lahter 80BK “järgmine toiming”.
Kui järgmiseks toiminguks on ajutine ladustamine ja transiidi tolliprotseduuril oleva
kauba võtab vastu volitatud kaubasaaja, siis alates 1. maist 2015 ladustamisteadet
süsteemi TERM enam ei esitata. Sellisel juhul valitakse järgmiseks toiminguks
TERM ja Tolliviite andmevälja märgitakse laoarvestuse kande number. Lisainfo
andmevälja märgitakse laoarvestuse kandenumbri üldosa.
Esitamise osas täidetakse:
Lahter 80BF erinevused mahalaadimisel puuduvad, kui kõik on korras märkida 1 –
jah. Kui mahalaadimisel olid erinevused vt punkti 5.2.
Lahter 80BG mahalaadimise lõpp, märkida 1 kui mahalaadimine on lõppenud.
Lahter 80BD tõkendid korras. Valik rippmenüüst. Kui tollitõkendeid ei ole kaubale
paigutatud, siis lahtrit täitma ei pea.
Kui soov on tolli millestki teavitada (nt piiraja ületamisest), siis lahtrisse 80BE
“mahalaadimise märkused” saab seda kirjutada. See lahter ei tähenda, et
mahalaadimisel oleks olnud erinevusi.
5.2 Erinevused
Kui mahalaadimisel leitakse erinevused kaubaandmetes, rikutud tent või tollitõkend,
siis teavitatakse viivitamatult STAd, täites mahalaadimisrapordi erinevusi sisaldavad
ja lisaks ka alljärgnevad lahtrid:
Lahter 44A – märgitakse kood ZZZ – muu
Lahter 44AB – märgitakse „Erinevuste akt“
Lahter 44CC – laetakse erinevuste akt üles. Lubatud faili tüübid on docx, xlsx, pdf,
bdoc, tif, ddoc (kuni 31.12.2015), jpg, jpeg.
Erinevuste akt lisatakse alati esimese kauba juurde.

Lahter 80AJ – muud kontrollitulemused, teksti lahter kuhu sisestatakse vajalik info;
Lahter 80BD – tõkendid korras, valides rippmenüüst 0 – Ei, kui tõkendid on rikutud;
Lahter 80BG – mahalaadimine lõpetatud, valides rippmenüüst 0 – Ei.
Kui tolliametnik otsustab kaupa ja dokumente mitte kontrollida, siis saadab ta uue
mahalaadimisloa ja mahalaadimist võib jätkata.
Transiidideklaratsiooni olekuks jääb „mahalaadimisel erinevused“ ja vedu lõpetatakse
sihttolliasutuses. Volitatud kaubasaaja esitab viivitamatult sihttolliasutusele
transiidideklaratsiooni koos kauba saatedokumentide ja erinevuste kohta koostatud
aktiga.
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5.3 Järgneva tollikäitlusviisi määramine
Mahalaadimise lõppemisel määratakse kaubale
märgitakse:
Lahtrisse 80BK – järgnev toiming,
Lahtrisse 80BL – viide, dokumendi viitenumber,
Lahtrisse 80BM – lisainfo, vajadusel.

järgnev tollikäitlusviis

ning

Pilt 27. Kliendi töölaud, transiitveo lõpetamine, järgneva tollikäitlusviisi märkimine.

Pilt 28. Kliendi töölaud, transiitveo lõpetamine,mahalaadimisrapordi esitamine.
Transiidideklaratsioon jõuab olekusse “Vedu lõpetatud”.
6. Päringuprotseduur
Päringuprotseduur on transiidiprotseduuri lõpetamine otsingu meetodil. Kui
transiitvedu on lõpetamata ettenähtud tähtaja jooksul (piiraeg deklaratsioonil pluss 7
päeva), siis algatab LTA päringuprotseduuri, saates järelepäringu sõnumi (IE140)
printsipaalile. Printsipaalil on vastamiseks 28 päeva. Selle aja sees printsipaalil on
võimalus vastata järelepäringule sõnumi IE141 saatmisega, selleks tuleb valida
menüüst kõik deklaratsioonid ning vaadata veergu “Kliendi sekkumine”, kui selles
veerus on märgitud “Jah”, siis tuleb minna deklaratsiooni ajaloo lehele klikkides
nupul

ning seejärel nupul

.

Pilt 29. Kliendi töölaud, kõik deklaratsioonid, vastus päringule vajalik.
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Järgmisel kuval on päringuprotseduuri olekud ning alumises servas on nupp “Vastus”.
Kui vastamiseks ettenähtud tähtaeg on aegunud, siis nuppu ei ole näha. Nupp kaob ära
ka seejärel, kui vastus on saadetud.

Pilt 30. Kliendi töölaud, päringule vastamine.
Täidetakse kõik kohustuslikud väljad: tegelik sihttolliasutus, info TC11 kohta, tegelik
sihtriik, info dokumentide kohta paberkandjal.
Kui lahtrisse Teave saadaval ka paberil sisestatakse “Jah”, siis on tegeliku saaja
andmed kohustuslikud.

Pilt 31 Kliendi töölaud, järelepäringud lõpetamata veo kohta.
Klikkides oleku real oleval sõnumi tähisel (näiteks CC141A) saab vaadata sõnumi
sisu.
7.Tagatiste halduse süsteem NCTS-GRNT
7.1 Süsteemi NCTS-GRNT eesmärk
Süsteem NCTS-GRNT on vajalik tagatiste registreerimiseks, tagatiste kasutamise
jälgimiseks ja juurdepääsukoodide genereerimiseks ja nende muutmiseks ning
lisamiseks.
Transiidiprotseduuri korraldamiseks on vajalik tagatise registreerimine
tagatistolliasutuses. Peale tagatise registreerimist on andmed nähtavad ka tagatise
esitanud isikule süsteemis NCTS-GRNT.
Juurdepääsukoodid on vajalikud tagatise kasutamiseks. Esialgse juurdepääsukoodi
väljastab isikule tolliametnik tagatise registreerimisel. Edaspidi saab tagatise
halduri õigustega isik juurdepääsukoode muuta ja uusi tekitada, et väljastada need
erinevatele deklarantidele.
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7.2 Kasutamine
NCTS – süsteemi kasutajal on automaatselt ka NCTS-GRNT süsteemi vaatamise
õigused olemas. Tagatise kasutamise vaatamiseks tuleb valida sakist NCTSGRNT.

Pilt 32. Kliendi töölaud, NCTS-GRNT, tagatiste haldus.
Menüü alt “Registreeritud tagatised” avaneb loetelu kehtivatest tagatistest.

Pilt 33. Kliendi töölaud, NCTS-GRNT, kehtivad tagatised.

Tagatise kasutamist saab näha klikkides rea lõpus oleval nupul

.

Pilt 34. Kliendi töölaud, NCTS-GRNT, tagatise kasutamise ajalugu.
Ajaloo lehel on näha andmed tagatise ja tagatise kasutamise kohta.
Tagatise GRN number, tagatise liik, tagatise summa, vabajääk, kehtivuse algus- ja
lõppkuupäev.
Krediidiliini olekute all näeb kehtiva tagatise andmeid.
Broneeringute all on näha hetkel kehtivaid broneeringuid, broneeringu kuupäev,
summa, MRN number ja vabastamise kuupäev.
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Broneeringute ajalugu saab vaadata klikkides nupul

.

Pilt 35. Kliendi töölaud, NCTS-GRNT, info vabastatud broneeringute kohta.
7.3 Juurdepääsu koodi muutmine
Koos GRN numbriga tagatistolliasutuses väljastatud juurdepääsu kood on soovitav
muuta. Soovi korral on võimalik erinevatele tagatise kasutamise õigusega isikutele
(deklaratsiooni esitajatele) väljastada nö isiklikud juurdepääsu koodid. Juurdepääsu
koodide muutjal peavad olema tagatise halduri õigused, mis antakse taotluse alusel
nagu kõik teised MTA süsteemide õigused.
Juurdepääsu koodi korrigeerimiseks minnakse tagatise ajaloo leheküljele ning
klikitakse nupul
. Avaneval kuval
on
lahter 15A, kus on märgitud esimene tollis väljastatud juurdepääsu kood (süsteemis
on lahtri nimetus pääsukood. Juurdepääsu koodi kehtivus ei tohi ületada tagatise
kehtivuse aega.

Pilt 36. NCTS-GRNT, Kliendi töölaud, juurdepääsu koodi muutmine.
Juurdepääsu koodi muutmiseks tuleb vajutada nupule
rea lõpus.
Juurdepääsu koodi lisamiseks tuleb sisestada uus kood lahtrisse, määrata kehtivuse
aeg ja klikkida nupul “Lisa”.
Juurdepääsu koodi kustutamiseks klikkida ristil

.

8. Aruanded
Kliendile on välja töötatud erinevaid aruandeid. Tagatise aruanne on kätte saadav
NCTS-GRNT süsteemist tagatise halduri õigustega isikule.

Pilt 37. Kliendi töölaud, Aruannete menüü
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Aruanne 4: Venemaalt saabunud TIR-veod
Eesti Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) poolt tehtav päring Venemaalt saabunud
TIR- vedude kohta

Aruanne 10: Volitatud saaja aruanne
Volitatud kaubasaatja/ -saaja juures vormistatud transiidisaatedokumentide
edastamiseks ja arhiveerimiseks. Volitatud kaubasaatja juures alustatud transiitvedude
korral annab infot veo alustamise andmetest ja transiidile eelnevast tollikäitlusviisist.
Volitatud saaja juures lõpetatud transiitvedude korral annab infot
kauba
mahalaadimisest ja järgmisest toimingust.
Aruanne 11B ja 11C: Füüsilise isiku esitatud deklaratsioonid.
Aruanne 11B: Füüsilise isiku esitatud deklaratsioonid (juhi aruanne)
Tinglikult võiks nimetada nn juhi aruanne. Juriidilisel isikul arvulise ülevaate
saamiseks tema alluvuses töötavate füüsiliste isikute poolt elektroonselt esitatud
TIR-kviitungitest ja transiidi deklaratsioonidest. Sisestatavad väljad:
deklaratsiooni esitaja isikukood, deklaratsiooni liik ja ajavahemik.
Antud aruande koostamiseks on vajalik MTAst taotleda “Juhi aruanne” õigused.
Aruanne 11C: Füüsilise isiku esitatud deklaratsioonid
Tavatöötaja aruanne. Võimaldab koostada aruande töötaja enda poolt esitatud
deklaratsioonidest. Sisestatavad väljad: deklaratsiooni liik, TIR-märkmiku
valdaja ID-kood või printsipaali TIN, ajavahemik.

Aruanne 12: Tagatise kasutamise aruanne
Annab printsipaalile ülevaate oma tagatise kasutamisest. Antud aruande koostamiseks
on vajalik MTAst taotleda “Tagatise haldur” õigus.

Pilt 38. Kliendi töölaud, NCTS-GRNT aruanded
Vajutades aruannete ekraanil tagatise aruande taga olevale luubile, avaneb aruande
tingimuste sisestamise ekraan.
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Pilt 39. Kliendi töölaud, Tagatise kasutamise aruande koostamine
Sisestatakse aruande koostamise tingimused: tagatise registreerimise number GRN,
tagatise liik ja soovitud ajavahemik.

Pilt 40. Kliendi töölaud, Tagatise aruande koostamine
Aruande veerud alt saab määrata milliseid veerge aruandesse väljastatakse
(Grupeeri või Peida). Grupeeri valikuid ei ole soovitatav kasutada, sest kui
grupeerida valesti, siis väljastatavate andmete hulk, kuju võib muutuda ning
andmed ei pruugi olla tõesed. Kui kaste ei märgistata kuvatakse kõik veerud
aruandesse.
Aruanne on võimalik saada erinevates vormides, selleks tuleb valida omale sobiv
vorm:

Pilt 41. Kliendi töölaud, Tagatise aruande koostamine
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Kui kõik vajalikud tingimused aruande koostamiseks on sisestatud ning valitud sobiv
väljundivorm tuleb vajutada nupule

.

HTML kujul näeb aruanne välja alljärgnev:

Pilt 42. Kliendi töölaud, Aruanne 12
Aruandeid on võimalik ka eksportida XML-kujul vajutades nupule
.
Vajadusel võib aruande salvestada, mida hiljem saab valida ja kergesti muuta menüüst
valiku alt Määratud aruanded.
Selleks tuleb vajutada nuppu

30

