ECS II ja OMF kasutusjuhend
viimati muudetud detsembris 2011 (muudatused lk. 11 halli taustaga)
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1. Lühendid
•

EAD – Export Accompanying Document – Ekspordi saatedokument;

•

CPLX- Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem COMPLEX

•

ECS2 – Ekspordi kontrollsüsteemi sisemaa moodul

•

ECS2BRD – Ekspordi kontrollsüsteemi piirimoodul

•

EET - Eeldatav ekspordi teade. Inglise keelne vaste - Anticipated Export
Record (AER);

•

ENS – sisenemise ülddeklaratsioon

•

Loend - Kaupade loend. Inglise keelne vaste - Undeclared Goods List (UGL)

•

MRN - Movement Reference Number - Liikumise viitenumber

•

NCTS- transiidi deklaratsioon

•

OMF - väljumismanifest

•

VÜD - Väljumise ülddeklaratsioon. Inglise keelne vaste - Exit Summary
Declaration (EXS);

2. Nuppude nimetused:
Nupp “Loobu” – tagasi “Minu Mustandite” loetellu. Mustand on salvestatud.
Nupp “Tagasi” - viib eelmisele lehele ja salvestab
Nupp “Edasi” – viib järgmisele lehele ja salvestab
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Nupp “Kontrolli” – süsteem teostab lahtrite täitmise kontrolli. Kui kontrolli
tulemusel vigu ei esinenud, siis nupp “Esita” on VÜD esitamine. Kui kontrolli
tulemusel esines vigu, siis nupp “Tagasi” abil saab liikuda vigadega lehekülgedela ja
vead parandada.
Nupp “Lisa” salvestab sisestatud andmed.
Nupp “Esita” – dokumendi esitamine tollile

3. VÜD sisestamine
VÜD esitamine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - ECS2 - Mustandid - Sisesta
uus VÜD või Minu mustandid
Liik
Lahter 7A Saadetise/veodokumendi viitenumber- Märgitakse kas veodokumendi
viitenumber või antakse saadetisele viitenumber. Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon (kohustuslik
märkida saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris
98H või märkida lisadokument üldosa lahtris 95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB,
AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik)
Lahter 14G-14L Esindaja - Märgitakse VÜDi esitaja esindaja väljumistolliasutuses,
kellel on õigus muuta VÜD andmeid väljumistolliasutuses. Märgitakse esindaja
EORI number.
Saaja/Saatja
Lahter 2G-2L Saatja - Märgitakse saatja andmed (AEO soodustuste saamiseks
märgitakse saatja EORI nr ning saatja peab olema AEO sertifikaadi omanik).
Lahter 8A-F Saaja – Märgitakse saaja andmed
Üldosa
Lahter 6 Pakkeüksuste koguarv - Märgitakse numbriga kaubasaadetise
moodustavate pakkeüksuste üldarv. Märgitud arv peab olema suurem kui 0
Lahter 29 Väljumistolliasutus - Märgitakse tolliasutus, mille kaudu kaup
eeldatavasti väljub ühenduse tolliterritooriumilt (kohustuslik).
Lahter 30A Kaupade asukoha kood - Märgitakse väljumistolliasutuses oleva
hoiukoha, tollilao või tolliterminali loa number, kus kaupa on võimalik kontrollida.
Lahter täidetakse, kui kaup asub tollilaos või tolliterminalis (täidetakse 30A või 30B
või 30D).
Lahter 30B Kaupade asukoht - Märgitakse kaupade asukoha aadress või asukoha
kirjeldus väljumistolliasutuses, kus kaupa on võimalik kontrollida. Lahter täidetakse,
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kui kaup ei asu lahtrites 30A või D märgitud asukohas (täidetakse 30A või 30B või
30D).
Lahter 30D Tolli allasutus - Märgitakse väljumistolliasutuse kood, kus kaupa on
võimalik kontrollida. Lahter täidetakse, kui kaup ei asu lahtrites 30A või 30B
märgitud asukohas (täidetakse 30A või 30B või 30D).
Lahter 99U Ekspordi/esitamise tolliasutus - Märgitakse asukohajärgne tolliasutus
(kohustuslik)
95AF Brutomass kokku - Märgitakse kõikide kaupade brutomass kokku
kilogrammides, lahtrite 35 summa (kohustuslik, AEO sertifikaadi omanikul on lahtri
täitmine vabatahtlik).
Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid
ja muid veoseadmeid.
Lahter S32 Eriasjaolu tunnusnumber - Märgitakse asjakohane number, mille
alusel VÜD esitaja soovib esitada vähendatud andmekoosseisu ja kasutada hõlbustusi
Lahter S29 Veokulude makseviis - Märgitakse asjakohane kood, juhul kui see
informatsioon on teada. Lahter täidetakse, kui info on ühine kõikidele deklareeritud
kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon.
Lahter 95BH Ühise lisadokumendi kood - Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon (kohustuslik
märkida saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris
98H või märkida lisadokument üldosa lahtris 95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB,
AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik).
.
Lahter 95BT Ühise konteineri number - Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon.
Lahter 95C Tõkendi tunnus – Märgitakse ettevõtja poolt pandud tõkendi tunnus.
Lahter S13 Marsruudil läbitavate riikide koodid- Märgitakse siht ja lähteriigi
koodid (kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga B) ja kronoloogilises järjekorras
nende vahel läbitavad riigid, kui need on teada.
Kaubad
Lahter 31A Kauba kirjeldus – Märgitakse kauba kirjeldus (kohustuslik täita 31A
või 33A).
Lahter 33A Kaubakoodi põhiosa – Märgitakse vähemalt 4-kohaline kaubakood
(kohustuslik täita 31A või 33A).
Lahter 35 Brutomass - Märgitakse kauba brutomass kilogrammides (kohustuslik).
Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid
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ja muid veoseadmeid. (kohustuslik, AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine
vabatahtlik).
Lahter S29A Veokulude makseviis - Märgitakse asjakohane kood, juhul kui see
informatsioon on teada. Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud kaupade
lõikes.
Lahter 44U ÜRO ohtliku kauba kood - Märgitakse vastav kood, kui kaup kuulub
ÜRO ohtlike kaupade loetellu.
Lahter 98H Saadetise/veodokumendi viitenumber - Märgitakse kas veodokumendi
viitenumber või antakse saadetisele viitenumber. Lahter täidetakse, kui info erineb
deklareeritud kaupade lõikes (kohustuslik märkida saadetise/veodokumendi
viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris 98H või märkida lisadokument
üldosa lahtris 95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB, AEO sertifikaadi omanikul on
lahtri täitmine vabatahtlik).
31B - Konteineri number Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud kaupade
lõikes.
31C - Pakendi tüüp (kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
31DA - Pakendite arv (Pakendatud kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu
tunnusnumbriga A või B)
31DB – Pakendamata kauba tükiarv. Täidetakse pakenditüübi NE, NG, NF korral
(Pakendamata kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
31E - Pakendi markeering Ei täideta pakenditüübi NE, NG, NF korral (Pakendatud
kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
44AA - Lisadokumendi kood Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud
kaupade lõikes (kohustuslik märkida saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa
lahtris 7A või kauba lahtris 98H või märkida lisadokument üldosa lahtris 95BH-BI
või kauba lahtris 44AA-AB, AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik)
.
Esitamine
54J Esitaja telefon – Märgitakse VÜD esitaja kontakt telefoni number
54K Esitaja e-mail – Märgitakse VÜD esitaja kontakt e-maili aadress
54G Esitamise koht - Märgitakse deklaratsiooni esitamise koha aadress
(kohustuslik)
Märkused:
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Peale VÜD esitamist saab VÜD oleku “Esitatud”. Peale riskianalüüsi läbimist (u. 10
min.) saab VÜD oleku “VÜD saadetud”.
Kui ECS2 –s on VÜD olekus “VÜD saadetud” saab esitada saabumisteate. (VÜD
vaatlemine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - COMPLEX - ECS2 – Väljumise
ülddeklaratsioonid)
Vt. p. 5 “Saabumisteate sisestamine”
VÜD-d saab muuta enne saabumisteate esitamist (ECS2BRD – EET-d/VÜDd/Loendid, lahtrisse “Tolliviide” sisestada deklaratsiooni MRN number, avada
deklaratsioon luubi märgist ja vajutada nuppu “korrigeeri”). VÜD-d saab muuta
esitaja (lahtris 14I-14N märgitud isik) või esitaja esindaja väljumistolliasutuses (
lahtris 14O-14T märgitud isik).
150 päeva möödumisel VÜD esitamisest saab VÜD oleku “Aegunud” (ECS2),
olenemata kas eksport on toimunud või mitte.

4. Loendi sisestamine
Loendi esitamine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - ECS2 - Mustandid - Sisesta
uus loend või Minu mustandid
Liik
Lahter 7A Saadetise/veodokumendi viitenumber- Märgitakse kas veodokumendi
viitenumber või antakse saadetisele viitenumber. Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga loend (kohustuslik
märkida saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris
98H või märkida lisadokument üldosa lahtris95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB,
AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik).
Saaja/Saatja
Lahter 2G-2L Saatja - Märgitakse saatja andmed (AEO soodustuste saamiseks
märgitakse saatja EORI nr, saatja peab olema AEO sertifikaadi omanik).
Lahter 8A-F Saaja – Märgitakse saaja andmed.
Üldosa
Lahter 6 Pakkeüksuste koguarv - Märgitakse numbriga kaubasaadetise
moodustavate pakkeüksuste üldarv. Märgitud arv peab olema suurem kui 0
Lahter 29 Väljumistolliasutus - Märgitakse tolliasutus, mille kaudu peaks kaup
eeldatavasti ühenduse tolliterritooriumilt lahkuma (kohustuslik).
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Lahter 30A Kaupade asukoha kood - Märgitakse väljumistolliasutuses oleva
hoiukoha, tollilao või tolliterminali loa number, kus kaupa on võimalik kontrollida.
Lahter täidetakse, kui kaup asub tollilaos või tolliterminalis (täidetakse 30A või 30B
või 30D).
Lahter 30B Kaupade asukoht - Märgitakse kaupade asukoha aadress või asukoha
kirjeldus väljumistolliasutuses, kus kaupa on võimalik kontrollida. Lahter täidetakse,
kui kaup ei asu lahtrites 30A või 30D märgitud asukohas (täidetakse 30A või 30B või
30D).
Lahter 30D Tolli allasutus - Märgitakse väljumistolliasutuse kood, kus kaupa on
võimalik kontrollida. Lahter täidetakse, kui kaup ei asu lahtrites 30A või 30B
märgitud asukohas (täidetakse 30A või 30B või 30D)
Lahter 99U Ekspordi/esitamise tolliasutus - Märgitakse asukohajärgne tolliasutus
(kohustuslik)
95AF Brutomass kokku - Märgitakse kõikide kaupade brutomass kokku
kilogrammides, lahtrite 35 summa (kohustuslik AEO sertifikaadi omanikul on lahtri
täitmine vabatahtlik).
Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid
ja muid veoseadmeid.
Lahter S32 Eriasjaolu tunnusnumber - Märgitakse asjakohane number, mille
alusel loendi esitaja soovib esitada vähendatud andmekoosseisu ja kasutada hõlbustusi
Lahter S29 Veokulude makseviis - Märgitakse asjakohane kood, juhul kui see
informatsioon on teada. Lahter täidetakse, kui info on ühine kõikidele deklareeritud
kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon.
Lahter 95BH Ühise lisadokumendi kood - Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh. kui on ühe kaubaga deklaratsioon (kohustuslik
märkida saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris
98H või märkida lisadokument üldosa lahtris95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB,
AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik).
.
Lahter 95BT Ühise konteineri number - Lahter täidetakse, kui info on ühine
kõikidele deklareeritud kaupadele, sh, kui on ühe kaubaga deklaratsioon
Lahter 95C Tõkendi tunnus -Märgitakse ettevõtja poolt pandud tõkendi tunnus
Kaubad
Lahter 31A Kauba kirjeldus – Märgitakse kauba kirjeldus (kohustuslik täita 31A
või 33A)..
Lahter 33A Kaubakoodi põhiosa – Märgitakse vähemalt 4-kohaline kaubakood
(kohustuslik täita 31A või 33A).
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Lahter 35 Brutomass - Märgitakse kauba brutomass kilogrammides (kohustuslik,
AEO sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik).).
Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid
ja muid veoseadmeid.
Lahter S29A Veokulude makseviis - Märgitakse asjakohane kood, juhul kui see
informatsioon on teada. Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud kaupade
lõikes.
Lahter 44U ÜRO ohtliku kauba kood - Märgitakse vastav kood, kui kaup kuulub
ÜRO ohtlike kaupade loetellu.
Lahter 98H Saadetise/veodokumendi viitenumber - Märgitakse kas veodokumendi
viitenumber või antakse saadetisele viitenumber. Lahter täidetakse, kui info erineb
deklareeritud kaupade lõikes (kohustuslik täita 7A või 98H) ( (kohustuslik märkida
saadetise/veodokumendi viitenumber kas üldosa lahtris 7A või kauba lahtris 98H või
märkida lisadokument üldosa lahtris95BH-BI või kauba lahtris 44AA-AB, AEO
sertifikaadi omanikul on lahtri täitmine vabatahtlik)..
31B - Konteineri number Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud kaupade
lõikes.
31C - Pakendi tüüp (kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
31DA - Pakendite arv (Pakendatud kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu
tunnusnumbriga A või B)
31DB – Pakendamata kauba tükiarv. Täidetakse pakenditüübi NE, NG, NF korral
(Pakendamata kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
31E - Pakendi markeering Ei täideta pakenditüübi NE, NG, NF korral (Pakendatud
kauba korral kohustuslik, va. eriasjaolu tunnusnumbriga A või B)
44AA - Lisadokumendi kood Lahter täidetakse, kui info erineb deklareeritud
kaupade lõikes.
44AR Lisateabe kood – Märgitakse kauba staatuse ja lihtsustatud transiidi märked
vastavalt 2454/93 art. 317a, 317b, 444-448.
Esitamine
54J Esitaja telefon – Märgitakse VÜD esitaja kontakt telefoni number
54K Esitaja e-mail – Märgitakse VÜD esitaja kontakt e-maili aadress
54G Esitamise koht - Märgitakse deklaratsiooni esitamise koha aadress
(kohustuslik)
Märkused:
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Peale loendi esitamist saab loend oleku “Esitatud”. Peale riskianalüüsi läbimist (u. 15.
min) saab loend oleku “Loend saadetud”.
Kui ECS2 –s on loend olekus “Loend saadetud” saab esitada saabumisteate. (Loendi
vaatlemine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - COMPLEX - ECS2 – Loendid)
Vt. p. 5 “Saabumisteate sisestamine”
Loendit saab muuta enne saabumisteate esitamist (ECS2BRD – EET-d/VÜDd/Loendid, lahtrisse “Tolliviide” sisestada deklaratsiooni MRN number, avada
deklaratsioon luubi märgist ja vajutada nuppu “korrigeeri”). VÜD-d saab muuta
esitaja (lahtris 14I-14N märgitud isik).

5. Saabumisteate sisestamine
Saabumisteade sisestatakse, kui Eestis esitatud tollideklaratsioon on olekus “Kaup
vabastatud” (CPLX), VÜD on olekus “VÜD saadetud” (ECS2) ja loend olekus
“Loend saadetud” (ECS2).
Teise liikmesriigi tollideklaratsioon ja VÜD peavad olema ekspordiks vabastatud
(olek “Kaupade saabumise ootel”).
Saabumisteate esitamine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - ECS2BRD –
Saabumisteated- Sisesta uus
Liik
Lahter 99I Tolliviide – Märgitakse tollideklaratsiooni/VÜD/Loendi tolliviide
(kohustuslik)
Üldosa
30A Kaupade asukoha kood – Märgitakse väljumistolliasutuses oleva hoiukoha,
tollilao või tolliterminali loa number, kus kaupa on võimalik kontrollida. Lahter
täidetakse, kui kaup asub tollilaos või tolliterminalis ja tegemist ei ole lühiajalise
ladustamisega.
30B Kaupade asukoht- Märgitakse kaupade asukoha aadress või asukoha kirjeldus
väljumistolliasutuses, kus kaupa on võimalik kontrollida. Lahter täidetakse, kui kaup
ei asu lahtrites 30A või 30D märgitud asukohas ja tegemist ei ole lühiajalise
ladustamisega.
30C Kaupade ladustamise koht- Märgitakse kaupade ladustamise koht. Lahter
täidetakse, kui kasutatakse lühiajalist ladustamist.
30D Tolli allasutus -Märgitakse väljumistolliasutuse kood, kus kaupa on võimalik
kontrollida. Lahter täidetakse, kui kaup ei asu lahtrites 30A või 30B märgitud
asukohas ja tegemist ei ole lühiajalise ladustamisega.
95F Tegelik väljumistolliasutus – Märgitakse tegelik väljumistolliasutus
(kohustuslik)
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95AU Lühiajaline ladustamise väljumistolliasutuses – Märgitakse, kas kaupu
ladustatakse enne väljaviimist tolliasutuses või mitte. Lühiajaliseks ladustamiseks
loetakse, kui saabumisteate esitamisest laadimiseni jääb rohkem kui 48 tundi.
Esitamine
95AV Saabumisteate esitamise koht - Märgitakse saabumisteate esitamise koha
aadress (kohustuslik)
Märkused:
Ühele tollideklaratsioonile/VÜD-le/loendile saab esitada ühe saabumisteate.
Tollideklaratsioonile/VÜD-le/loendile, millele saabumisteade on juba esitatud, teist
saabumisteadet esitada ei saa.
Peale saabumisteate esitamist saab Tollideklaratsioon/VÜD/Loend oleku “Kaup
saabunud” (ECS2BRD-s) (Tollideklaratsiooni/VÜD-i/Loendi vaatlemine: emaksuamet/e-toll - e-tolliteenused - COMPLEX - ECS2BRD – EET-d/VÜDd/Loendid)
Peale riskianalüüsi läbimist (u. 10 min) saab Tollideklaratsioon/VÜD/Loend oleku
“Ekspordi kinnituse ootel” (ECS2BRD)
ECS2-s ja CPLX-s olekud ei muutu.

6. Väljumismanifesti sisestamine
OMFi saab märkida Tollideklaratsiooni/VÜDi/Loendi , mis on olekus “Ekspordi
kinnituse ootel” (ECS2BRD), NCTS-i deklaratsiooni sihttolliasutuses, mis on
Vabastatav, Erinevuste lahendamise ootel, Mahalaadimine lubatud, Vedu lõpetatud,
Mahalaadimisel erinevused või Transiitvedu lõpetatud tagantjärele ja ENS-i või IMFi, mis on olekus „vabastatud” või “järgmisel toimingul”.
OMF esitamine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - OMF - Mustandid - Sisesta
uus või Minu mustandid
Üldosa
Lahter 1 Kaubasaadetise viitenumber- Märgitakse kaubasaadetisele omistatav
viitenumber
Lahter 8 Sihtriik- Märgitakse sihtriik, kuhu laev suundub (kohustuslik)
Lahter 9 Laeva nimi- (kohustuslik)
Lahter 10 Laeva lipuriigi kood- (kohustuslik)
Lahter 12 Laeva tüüp- (näiteks ro-ro, konteinerlaev, tanker jne)
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Lahter 13 Väljumistolliasutus- Märgitakse tolliasutus, kust laev väljub EL
tolliterritooriumilt (12 meremiili või majandusvöönd) (kohustuslik)
Lahter 19 Kliendi viitenumber- Antakse süsteemi poolt automaatselt, kuid seda
võib muuta ja sisestada muu, kui automaatselt antud viitenumbri (kohustuslik)
Lahter 21 Väljumise kuupäev- Märgitakse kuupäev kui laev väljub EL
tolliterritooriumilt, sh reidilt (kohustuslik) Kuupäev ja kellaaeg peavad olema
tulevikus nii OMF esitamisel kui ka kinnitamisel.
Lahter 22 Sihtsadama nimi -(kohustuslik)
Lahter 23 Lähtesadama nimi -(kohustuslik)
Lahter 26 Brutomass kokku- laevale laaditud kauba brutomass kg (kohustuslik)
Lahter 30 Mahutavus- Brutomass -laeva mahutavus tonnides
Lahter 31 Mahutavus- Netomass- laeva mahutavus tonnides
Lahter 32 IMO-number
Lahter 33 Kapteni nimi
Lahter 34 Laeva asukoht sadamas- Märgitakse kai number või asukoha kirjeldus
Lahter 50 Lähtesadamast lahkumise kuupäev- Märgitakse sadamast lahkumise,
sh. reidile lahkumise kuupäev.
Lahter 51 Konteinerite arv
Lahter 35 Esitatud dokumendi liik - Märgitakse laaditava kauba
saatedokumendi/de liik
Lahter 36 Viide - Märgitakse laaditava kauba saatedokumendi/de viitenumber
Lahter 48 Ühised mahalaadimiskohad- Märgitakse kauba mahalaadimissadamate
nimed, kui need on ühised kõikidele kaupadele
Lahter 52 Ühise konteineri number - Märgitakse konteinerite numbrid, kui need on
ühised kõikidele kaupadele
Vedaja
Lahter 38-45 Vedaja - Märgitakse vedaja andmed (kohustuslik)
Kaubad
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Lahter 54 Deklaratsiooni viide- Märgitakse Tollideklaratsiooni/VÜD/Loendi/ENSi/NCTS-i viitenumber (MRN) (kohustuslik)
Lahter 55 Kaubapositsioon deklaratsioonil- Märgitakse numbriga, millist kaupa
viidatud MRN-ilt laaditakse
Lahter 56 Osaliselt väljuva kauba brutomass- (kohustuslik osalise väljumise
korral)
Lahter 57 Osalise väljumise tunnus -(kohustuslik) Kasutatakse ainult juhul, kui
deklareeritud kaup väljub osade kaupa. Ei kasutata deklareeritud ja tegelike andmete
erinevuse korral (n. puistekaup).
Lahter 58 Mahalaadimiskoht - Märgitakse kauba mahalaadimissadamate nimed,
kui need erinevad deklaratsioonide või deklaratsiooni kaubapositsioonide lõikes
Lahter 9 Konteineri number - Märgitakse konteinerite numbrid, kui need erinevad
deklaratsioonide või deklaratsiooni kaubapositsioonide lõikes
Lahter 60 Pakendi tüüp - (kohustuslik osalise väljumise korral)
Lahter 61 Pakendite arv - (kohustuslik osalise väljumise korral)
Lahter 62 Pakendamata kauba tükiarv -(kohustuslik pakendamata kauba osalise
väljumise korral)
Lahter 63 Pakendi markeering
Esitamine
Lahter 16 Telefon Märgitakse OMF esitaja kontakt telefoni number
Lahter 17 E-mail Märgitakse OMF esitaja kontakt -emaili aadress
Lahter 28 Väljumismanifesti esitamise koht- Märgitakse väljumismanifesti
esitamise koha aadress (kohustuslik)
Märkused:
Peale OMF esitamist saab OMF oleku “Esitatud”. Peale riskianalüüsi läbimist (u. 15
min)saab OMF oleku “Kinnitamata”.
Kui OMF saab oleku “Kinnitamata” on see ühtlasi luba kauba laadimiseks laevale.
(OMF vaatlemine: e-maksuamet/e-toll - e-tolliteenused - COMPLEX - OMF –
Esitatud manifestid)
“Kinnitamata olekus” OMF-i on võimalik muuta (nupp “Muuda”). OMF muutub
tagasi olekusse “Esitatud” (Järgneb uus riskianalüüs ja olek “Kinnitamata)
Kui OMF-i ei soovita muuta või on juba muudetud, tuleb OMF kinnitada (nupp
“Kinnita”).
OMF saab oleku “Kinnitatud”.
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Väljumise kinnitamise loa omanikud võivad kinnitada ka laeva väljumise (nupp
“Kinnita väljumine”)
OMF saab oleku “Väljunud”.
OMFis viidatud tollideklaratsioon/VÜD/loend saavad oleku “Eksporditud”
(ECS2BRD)
CPLX-s saab tollideklaratsioon tulbas “Väljunud” märke “1-JAH”.
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