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Protseduuri kirjeldus
Eksport aktsiisilaost otse
Eestist kui
aktsiisilaopidaja on kauba
omanik

Aktsiisisaateleht
-

Tolliprotseduur
1000

Vormistamise erisused (vormistamise järjekorras)
EX deklaratsioon (siin ja edaspidi EX deklaratsioonidel):
Lahter 30G kauba asukohaliik – X;
Lahter 44AA - 6016 ja lahter 44AB - tegevuskoha kood Y………..EE kujul;
Lahtrisse 44AA märgitakse lisadokumendi liik (aktsiisikaubaliik) 95xx kujul, millele vastab
deklareeritud kaup vastavalt ATKEAS-le, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik
üheselt määrata, mis tootega ATKEASe mõistes on tegemist. Lahtrisse 44AB märkida „puudub“
ning lahtrisse 44AC märkida deklaratsiooni esitamise kuupäev.

Eksport aktsiisilaost otse
Eestist kui
aktsiisilaopidaja ei ole
kauba omanik

SADHES: A6, T7

1000

1. EX deklaratsioon (sama, mis 1. punktis)
2. SADHES saatelehel viidatakse EX deklaratsioonile:
Lahter 12A (üldosas) Eelneva dokumendi liik: 5 - Ekspordideklaratsioon, 12B deklaratsiooni number ja 12C – deklaratsiooni esitamise kuupäev.
Lahtrid 17_9A-17_9F (samad eelneva dokumendi andmed, mis üldosas + lahtrisse 17_9E kauba
jrk nr EX deklaratsioonil).
Saatelehe lahtritesse 5A-5F märgitakse eksportija andmed (sama isik, kes on saatjaks märgitud
EX deklaratsioonil)
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Eksport aktsiisilaost läbi
teise liikmesriigi, sh kui
eksport lõpetatakse
Eestis, kuid tegelik
väljumine toimub teises
liikmesriigis

EMCS eSL

1045

EX deklaratsioonile kandub SADHESe SNR automaatselt järgneva dokumendi lahtrisse 96A-96C
1. eSL
Lahter 1A Sihtkoha liik – 6 – Eksport.
Lahter 5A Kaubasaaja registreerimisnumber – märgitakse KMKR (juhul, kui EX esitatakse teises
liikmesriigis)
Lahter 5G – EX teostaja EORI number
Lahter 5B-5F - kolmanda riigi kaubasaaja.
2. EX deklaratsioonil viidatakse eSL-le:
Lahtrites 40A-40D „Eelnev dokument“: 40A - Z; 40B - eSL; 40C-40D – ARC number ja kuupäev;
40E- kauba jrk number eSLil.
Lahter 49 – aktsiisilao loa number LUBA süsteemis
+ EX deklaratsiooni vormistamise erisused (vt 1. punkti)
eSLile kandub EX deklaratsiooni nr automaatselt lahtritesse 24A-24D.
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Import aktsiisilattu kui
aktsiisilaopidaja on kauba
omanik
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Import aktsiisilattu kui
aktsiisilaopidaja ei ole
kauba omanik
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Pardavaru (alkohol,
tubakas) Eestist teise
liikmesriiki/kolmandasse
riiki suunduvale
laevale/õhusõidukile
Pardavaru lennukis/laeval tarbitav
kaup

-

4500, 4571,
6821

IM deklaratsioon (siin ja järgnevas punktis):
Lahter 44AA - 6016 ja lahter 44AB - tegevuskoha kood Y………..EE kujul;
Lahtrisse 44AA märgitakse lisadokumendi liik (aktsiisikaubaliik) 95xx kujul, millele vastab
deklareeritud kaup vastavalt ATKEAS-le, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik
üheselt määrata, mis tootega ATKEASe mõistes on tegemist. Lahtrisse 44AB märkida „puudub“
ning lahtrisse 44AC märkida deklaratsiooni esitamise kuupäev.
Lahter 49 – aktsiisilao loa number LUBA süsteemis.

SADHES: A01

4500, 4571,
6821

1. A-saateleht
Lahter 9D - Lähtekoha liik - 2 - Päritolu import
Kaubasaatjaks ja kaubasaajaks on aktsiisilaopidaja ise (lähtekoht: importimise koht).
2. IM deklaratsioon, kus viidatakse A-saatelehele
Lahtrites 40A-40D „Eelnev dokument“ – 40A-Z; 40B- 787; 40C-40D- SADHES SNR number ja
kuupäev; 40E - kauba jrk nr saatelehel.
+ IM deklaratsiooni vormistamise erisused (vt eelnevat 4. punkti)

SADHES: A3 või
A4 (kui varustajaks
on lennujaama
territooriumil asuv
aktsiisilaopidaja,
saateleht
esitatakse
tagantjärgi)

Varude teade
(1045)

A-saatelehele ilmub IM deklaratsiooni nr automaatselt järgneva dokumendi lahtritesse 17_10A17_10E
1. A-saateleht (siin ja edaspidi A3, A4, T5 ja T6 saatelehtedel)
Kaubasaaja lahtrid 5A-5F: Märgitakse laeva/õhusõidukit käitava ettevõtja ärinimi ja
laeva/õhusõiduki asukoha sadama või lennuvälja aadress.
Sihkoht 7B Nimi: Lahtrisse märgitakse ettevõtja ärinimi. Laeva puhul märgitakse Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber selle olemasolul või muu tunnus.
2. Varude teade (laeva varustamisel esitatakse 1 tund enne varustamist) - viidatakse Asaatelehele (siin ja edaspidi varude teatel)
Lisaprotseduuri kood F61
Lahter 49 – aktsiisilao loa number LUBA süsteemis
Lahtrites 40A-40D „Eelnev dokument“ – 40A-Z; 40B- 787; 40C-40D- SADHES SNR number ja
kuupäev; 40E - kauba jrk nr saatelehel.
A-saatelehele ilmub varude teate nr automaatselt lahtritesse 17_10A-17_10E.
Kui kaup läheb lennukile, siis tehakse lisaks A-saatelehele ja varude koondteade ning SADHES
saatelehele ei viidata.
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Kaasavõetav varu
(alkohol, tubakas) Eestist
teise liikmesriiki
suunduvale
laevale/õhusõidukile
Kaasavõetav varu lennuki/laeva poes
müüdav kaup
Kaasavõetav varu
(alkohol, tubakas) Eestist
kolmandasse riiki
suunduvale
laevale/õhusõidukile

Kütusega
pardavarustamine: NATO
(laev/õhusõiduk), ärilisel
eesmärgil käitatav
õhusõiduk, ärilisel
eesmärgil väljaspool
Eestis sõitev
laev

SADHES: T5

-

SADHES: A3 või
A4 (kui varustajaks
on lennujaama
territooriumil asuv
aktsiisilaopidaja,
saateleht
esitatakse
tagantjärgi)

Varude teade
(1045)

SADHES: A3 või
A4 (kui varustajaks
on
lennujaama/sada
ma territooriumil
asuv
aktsiisilaopidaja,
saateleht
esitatakse
tagantjärgi)

Varude teade
(1045)

T-saateleht (saaja ja sihtkoha andmed - vt 6. punkti)

1. A-saateleht (saaja ja sihtkoha andmed, vt 6. punkti)
2. Varude teade, kus viidatakse A-saatelehele (vt 6. punkti)
A-saatelehele ilmub varude teate nr automaatselt lahtritesse 17_10A-17_10E.
Kui kaup läheb lennukile, siis tehakse lisaks A-saatelehele ja varude koondteade ning SADHES
saatelehele ei viidata.

1. A-saateleht (saaja ja sihtkoha andmed, vt 6. punkti)
2. Varude teade, kus viidatakse A-saatelehele (vt 6. punkti)
A-saatelehele ilmub varude teate nr automaatselt lahtritesse 17_10A-17_10E.
Kui kaup läheb lennukile, siis tehakse lisaks A-saatelehele ja varude koondteade ning SADHES
saatelehele ei viidata.
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Kütusega
pardavarustamine: kütus
sellistele vee- ja
õhusõidukitele, mida ei
vabastata aktsiisist (nt
eralennukid)

11

Pardavaru (NB! Ainult
alkohol, tubakas) teises
liikmesriigis seisvale
laevale/õhusõidukile

12

Kaasavõetav varu
(alkohol, tubakas) teises
liikmesriigis seisvale
laevale/õhusõidukile

SADHES: T5 või T6
(kui varustajaks on
lennujaama/sadama territooriumil
asuv
aktsiisilaopidaja,
saateleht
esitatakse
tagantjärgi)
EMCS eSL

-

1045

SADHES: SAAD1

-

1. EMCS-eSL
Lahter 1A Sihtkoha liik – 6 – Eksport;
Lahtrid 5A-F - Laeva/õhusõiduki andmed.
Lahter 1A_1 - Pardavaru: JAH
2. EX deklaratsioon - lisaprotseduuri kood F61
EX deklaratsioonil viidatakse eSL-le:
Lahtrites 40A-40D „Eelnev dokument“: 40A - Z; 40B - eSL; 40C-40D – ARC number ja kuupäev;
40E- kauba jrk number eSLil.
+ EX deklaratsiooni vormistamise erisused (vt esimest punkti)
eSLile kandub EX deklaratsiooni nr automaatselt lahtritesse 24A-24D.
NB! Tavaline ühes liikmesriigis maksustatud kauba viimine teise liikmesriiki.
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