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1. Esitatud taotlused
Selles osas kirjeldatakse üksikasjalikult esitatud taotlustega seotud lehekülgi.

1.1. Vaatamine

Joonis 1.1.1. Minu esitatud taotluste leht
Konkreetse EORI-numbriga seotud esitatud taotluste loetelu saab vaadata kaupleja või tema
esindaja. Selleks tuleb klõpsata nupul „eAEO – Minu esitatud taotlused“, mille leiate
vasakpoolsest menüüst.
Arvestades, et kogu ELis saab olla vaid üks pooleliolev esitatud taotlus, sisaldab loetelu pooleli
olevat esitatud taotlust ja võimalikke varasemaid kehtetuid esitatud taotlusi.
Näha võib kokkuvõtlikku teavet iga ettevõtjate süsteemist (EOS) saadud esitatud taotluse kohta.
Sellel lehel saab lähemalt tutvuda konkreetse esitatud taotluse üksikasjadega.
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Sellel lehel kuvatakse esitatud taotluse üksikasjad.
Olenevalt vaadatud esitatud taotluse praegusest olekust võib esitatud taotlusega teha teatud
toiminguid:

Taotle tagasivõtmist (vt punkt 1.4. Tagasivõtmine);

Taotle muutmist (vt punkt 1.3. Muutmine).
Lisateavet esitatud taotluse kohta võib esitada kaupleja või tema esindaja (vt punkt 1.5.
Lisateave).
Selle teabe ja esitatud taotluse üksikasjadega saab tutvuda lehe allosas.
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1.2. Uus esitatud taotlus

Joonis 1.2.1. Riigi valimise leht
Selleks et alustada uue esitatud taotluse koostamist, klõpsake vasakpoolses menüüs „eAEO –
Esita uus taotlus“.
Alguses tuleb valida riik, mille jaoks uus taotlus koostatakse.
Vaikimisi on alati eelvalitud sisselogitud kasutaja (s.t kaupleja või tema esindaja) riik.
Kui valitud riigis on olemas riiklik kauplejaportaal, ei ole kasutajal lubatud jätkata uue esitatud
taotluse koostamist eAEO-STP kaudu ja kuvatakse riikliku kauplejaportaali võrguaadress.
Vastasel juhul pääseb kasutaja uue esitatud taotluse koostamise lehele.
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See leht võimaldab kauplejal esitada vastuvõtvale tolliasutusele uue esitatud taotluse ettevõtjate
süsteemis.

Kasutajatel vormi täitmist abistava spikri leiab lehe teatud väljade või lahtrite kõrvalt.
Kohustuslikud lahtrid ja väljad on tähistatud tärniga (*). Uue taotluse esitamiseks tuleb täita kõik
kohustuslikud väljad.
Teatud väljad täidetakse automaatselt sisselogitud kasutaja EORIst saadud teabega.

Nupu „Esita“ klõpsamine käivitab vormi esitamise EOSile.
Kui ettevõtjate süsteem tagastab ettevõtte valideerimisvead, kuvatakse lehekülje
ülaservas vigade loetelu.

Nupu „Salvesta mustand“ klõpsamine salvestab praeguse vormi ja väärtused
lokaalsesse arvutisse mustandina, ilma neid valideerimata ja ettevõtjate süsteemile
esitamata.
Mustandit saab uuesti avada, kustutada või esitada.
Eduka esitamise korral kustutatakse mustand automaatselt.

Joonis 1.2.3. Uus esitatud taotlus – Vaata esitatud taotlusi
Uut esitatud taotlust saab lähemalt vaadata kauplejate üldportaali (GTP) menüü kirjes „Esitatud
taotlused“.
Sellisel juhul kuvatakse ettevõtjate süsteemile saadetud teave kirjutuskaitstud olekus.
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1.3. Muutmine

Joonis 1.3.1. Muutmise avalduse leht
Esitatud taotluse muutmist võib taotleda teatud tingimustel, klõpsates nupul „Taotle muutmist“
esitatud taotluse vaatamise lehel (vt punkt 1.1. Vaatamine).
Leht kuvab samad väljad nagu loomislehel ning suuremat osa neist saab redigeerida.
Lehe allservas kuvatakse lisalahter „Muutmise avaldus“, mis võimaldab kasutajatel muutmise
avaldust täpsemalt põhjendada.

Kasutajatel esitatud taotluse muutmist abistava spikri leiab lehe teatud väljade või lahtrite
kõrvalt.
Kohustuslikud lahtrid ja väljad on tähistatud tärniga (*). Muutmise avalduse esitamiseks tuleb
täita kõik kohustuslikud väljad.
Teatud väljad täidetakse automaatselt sisselogitud kasutaja EORIst saadud teabega.

Nupu „Esita“ klõpsamine käivitab vormi esitamise EOSile.
Kui ettevõtjate süsteem tagastab ettevõtte valideerimisvead, kuvatakse lehekülje
ülaservas vigade loetelu.

Nupu „Salvesta mustand“ klõpsamine salvestab praeguse vormi ja väärtused
lokaalsesse arvutisse mustandina, ilma neid valideerimata ja EOSile esitamata.
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Mustandit saab uuesti avada (GTP menüü kirjes „Mustandid“), kustutada või esitada.
Eduka esitamise korral kustutatakse mustand automaatselt.

Joonis 1.3.2. Muutmise avaldus – Vaata esitatud taotlusi
Esitatud taotluse muutmise avaldust saab vaadata GTP menüü kirjest „Esitatud taotlused“.
Sellisel juhul kuvatakse ettevõtjate süsteemile saadetud teave kirjutuskaitstud olekus.
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1.4. Tagasivõtmine

Joonis 1.4.1. Tagasivõtmise avalduse leht
Esitatud taotluse tagasivõtmist võib taotleda teatud tingimustel, klõpsates esitatud taotluse
vaatamise lehel nuppu „Taotle tagasivõtmist“ (vt punkt 1.1. Vaatamine).
Lehel kuvatakse lihtsalt asjaomase esitatud taotluse viide ja tekstiala, mis võimaldab kasutajatel
tagasivõtmise avaldust täpsemalt põhjendada.
Kohustuslikud lahtrid ja väljad on tähistatud tärniga (*). Tagasivõtmise avalduse esitamiseks
tuleb täita kõik kohustuslikud väljad.

Nupu „Esita“ klõpsamine käivitab vormi esitamise EOSile.
Kui ettevõtjate süsteem tagastab ettevõtte valideerimisvead, kuvatakse lehekülje
ülaservas vigade loetelu.
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Joonis 1.4.2. Tagasivõtmise avaldus – Vaata esitatud taotlusi
Esitatud taotluse tagasivõtmise avaldust saab vaadata GTP menüü kirjest „Esitatud taotlused“.
Sellisel juhul kuvatakse ettevõtjate süsteemile saadetud teave kirjutuskaitstud olekus.
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1.5. Lisateave
Kaupleja (või tema esindaja) võib taotleda EOSis vastuvõtvalt tolliasutuselt lisateabe esitamist
seoses oma esitatud taotlusega.
Selline lisateabe avaldus võetakse eAEO-STPs vastu GTP menüü kirjes „Koondpaneel“
kättesaadava ülesandena.

Joonis 1.5.1. Lisateabe ülesande leht
Vastuvõetud teate vahekaart „Ülesanne“ võimaldab kasutajal esitada nõutavat teavet ühel või
mitmel järgmisel viisil:
1. tekstiline kirjeldus;
2. üks manus või mitu manust (s.t faili);
3. esitatud taotluse muudetud versioon.
Pärast valiku tegemist laieneb vastav lahter. Vastuse esitamiseks peab kasutaja valitud lahtri
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(lahtrid) täitma.

Kasutajatel vormi täitmist abistava spikri leiab lehe teatud väljade või lahtrite kõrvalt.
Kohustuslikud lahtrid ja väljad on tähistatud tärniga (*). Vastuse esitamiseks tuleb täita kõik
kohustuslikud väljad.

Nupu „Esita“ klõpsamine käivitab vormi esitamise EOSile.
Kui ettevõtjate süsteem tagastab ettevõtte valideerimisvead, kuvatakse lehekülje
ülaservas vigade loetelu.

Nupu „Salvesta mustand“ klõpsamine salvestab praeguse vormi ja väärtused
lokaalsesse arvutisse mustandina, ilma neid valideerimata ja EOSile esitamata.
Mustandit saab uuesti avada (GTP menüü kirjes „Mustandid“), kustutada või esitada.
Eduka esitamise korral kustutatakse mustand automaatselt.

Joonis 1.5.2. Lisateabe leht – Vaata esitatud taotlusi
Esitatud taotluse lisateabe avalduse vastust saab vaadata esitatud ülesande (GTP menüü kirje
„Koondpaneel“) juures või esitatud taotluste loetelus (GTP menüü kirje „Esitatud taotlused“ – vt
joonis 1.5.2).
Sellisel juhul kuvatakse ettevõtjate süsteemile saadetud teave kirjutuskaitstud olekus.
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2. Volitatud ettevõtja taotlused
Selles osas kirjeldatakse üksikasjalikult volitatud ettevõtja taotlustega seotud lehekülgi.

2.1. Vaatamine

Joonis 2.1.1. Minu volitatud ettevõtja taotluste leht
Konkreetse EORI-numbriga seotud volitatud ettevõtja taotluste loetelu saab vaadata kaupleja või
tema esindaja. Selleks tuleb klõpsata nupul „eAEO – Minu volitatud ettevõtja taotlused“, mille
leiate vasakpoolsest menüüst.
Arvestades, et kogu ELis saab olla vaid üks volitatud ettevõtja taotlus, sisaldab loetelu pooleli
olevat volitatud ettevõtja taotlust ja võimalikku varasemat kehtetut volitatud ettevõtja taotlust.
Võib näha kokkuvõtlikku teavet iga ettevõtjate süsteemist (EOS) saadud volitatud ettevõtja
taotluse kohta. Sellel lehel saab lähemalt tutvuda konkreetse volitatud ettevõtja taotluse
üksikasjadega.
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Joonis 2.1.2. Volitatud ettevõtja taotluse vaatamise leht
Sellel lehel kuvatakse volitatud ettevõtja taotluse üksikasjad.
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3. Volitatud ettevõtja load
Selles osas kirjeldatakse üksikasjalikult volitatud ettevõtja lubadega seotud lehekülgi.

3.1. Vaatamine

Joonis 3.1.1. Minu volitatud ettevõtja lubade leht
Konkreetse EORI-numbriga seotud volitatud ettevõtja lubade loetelu saab vaadata kaupleja või
tema esindaja. Selleks tuleb klõpsata nupul „eAEO – Minu volitatud ettevõtja load“, mille leiate
vasakpoolsest menüüst.
Arvestades, et kogu ELis saab olla vaid üks volitatud ettevõtja luba, sisaldab loetelu kehtivat
volitatud ettevõtja luba ja võimalikku varasemat kehtetut volitatud ettevõtja luba.
Võib näha kokkuvõtlikku teavet iga ettevõtjate süsteemist (EOS) saadud volitatud ettevõtja loa
kohta. Sellel lehel saab lähemalt tutvuda konkreetse volitatud ettevõtja loa üksikasjadega.
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Joonis 3.1.2. Volitatud ettevõtja loa vaatamise leht
Sellel lehel kuvatakse volitatud ettevõtja loa üksikasjad.
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