"AVALDUS SÖÖDA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISE KOHTA"
täitmise juhend
Lahter 1 Kauba tollivormistamise koht (aadress)
Märkida tollilao, tolliterminali, vabalao või tolli poolt aktsepteeritavas hoiukohas asuva lao
aadress.
Lahter 2 Planeeritav tolliprotseduuri rakendamise aeg
Märkida planeeritava tolliprotseduuri rakendamise aeg (kuupäev, kuu, aasta).
Lahter 3 Kaubasaatja/eksportija
Märkida kaubasaatja (ettevõtte või isiku) täisnimi, aadress ja riik.
Lahter 4 Kauba saaja
Märkida kauba saaja (ettevõtte või isiku) täisnimi, aadress ja riik.
Lahter 5 Deklaratsiooni esitaja/ esindaja (nimi, telefon, faks)
Märkida ettevõtte/isiku täisnimi ja aadress. Kui deklaratsiooni esitaja/esindaja on sama isik,
kui kauba saatja/eksportija siis piisab märkusest “kauba saatja” või “eksportija”.
Lahter 6 Saatedokument
Märkida partii saatedokumendi nimetus ja number.
Saatedokumendid on kaubaga kaasas olevad dokumendid, näiteks:
 CMR – saateleht (maanteel),
 SMGS – saateleht (raudteel),
 Õhuveosaateleht,
 Lastinimekiri.
Lahter 6.1 Laboratoorseteks analüüsideks võetud proovid vastavalt direktiivi 96/25/EÜ
artiklile 6
Märkida rist sulgudesse kui laboratoorsed analüüsid on tehtud kauba omaniku poolt
söödamaterjalist võetud proovist vastavalt direktiivile 96/25/EÜ artiklile 6.
Kolmandatest riikidest pärit söödamaterjalide puhul, mis tuuakse Ühendusse esimest korda
ning mille kohta ei ole esitada nõutavat koostist iseloomustavat informatsiooni, peab partii
omanik tõendama, et sööt on analüüsimisel nõuetekohases laboratooriumis, edastades
sellekohase tõendi VTA Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonnale. Partii omanikul on
kohustus esitada 10 tööpäeva jooksul peale söödamaterjali Ühenduse territooriumile
saabumist lõplik koostist iseloomustav dokument kauba saajale ja riigi vastutavale
järelevalveasutusele. Söötade osakond lisab vastavasisulise märke eelteatele elektroonses
andmebaasis.
Lahter 7 Päritolu
Märkida sööda tootnud ettevõtte nimi, aadress ja selle päritoluriik.
Lahter 7.1 Tunnustamise või registreerimise number (olemasolu korral)
Märkida tootjaettevõtte tunnustamise või registreerimise number, kui olemas.
Lahter 8 Sööda liik
Märkida rist sulgu, vastavalt sellele millisesse liiki sööt kuulub:

8.1 – söödalisand,
8.2 – eelsegu,
8.3 – ravimsööt,
8.4 – mineraalsööt,
8.5 – täissööt,
8.6 – täiendsööt,
8.7 – lemmikloomatoit
8.8 - söödamaterjal
8.9 – muu (täpsusta).
Lahter 9 Sööda nimetus
Märkida sööda kaubanduslik nimetus.
Lahter 10 Loomaliik, kellele sööt on mõeldud (täidetakse sel juhul kui lahtris 8 on
märgitud sulud 8.2- eelsegud, 8.3 või 8.5)
Märkida rist sulgu, vastavalt sellele, kellele sööt (eelsegu, ravimsööt või täissööt) on mõeldud:
10.1.Mäletsejad,
10.2.Sead,
10.3.Hobused,
10.4.Linnud,
10.5.Kalad,
10.6.Küülikud,
10.7.Teised põllumajandusloomad,
10.8.Lemmikloomad,
10.9.Ja teised loomad, kes ei ole põllumajandusloomad.
Lahter 11 Kauba tariifne klassifikatsioon ( CN kood )
Märkida kaubakood.
Lahter 12
Pakendite arv – märkida partii moodustavate pakendite arv. Pakkimata sööda puhul märgi
„PUISTES”.
Lahter 13
Brutomasss(kg) – märkida partii brutomass väljendatuna kilogrammides. Brutomass on kauba
mass koos pakendiga.
Lahter 14
Netomass(kg) – märkida partii netomass väljendatuna kilogrammides. Netomass on kauba
mass ilma pakendi massita.

Avalduse esitamise kuupäev, kuu ja aasta.

Avalduse esitaja allkiri.

