Ühtse sisseveodokumendi (ÜSVD/ CHED-D) lahtrid ja selgitavad märkused
TRACES NTs.
Üldteave
1. Lahtrite numeratsioon vastab elektroonilise ühtse sisseveodokumendil (ÜSVD/ CHED-D)
olevatega.
2. CHED-Di I osa täidab saadetise eest vastutav isik (ettevõtte esindaja).
3. CHED-Di II ja III osa täidetakse Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piiripunkti ametniku poolt.
4. Lahtrite I.20–I.26 hulgast valitakse üks lahter ning kummaski lahtris valitakse üks variant. Kui lahtris
on võimalik valida üks või mitu varianti, kuvatakse ühtse sisseveodokumendi elektroonilises
versioonis üksnes valitud variant/variandid.
5. Kui lahtri täitmine ei ole kohustuslik, kuvatakse selle sisu läbikriipsutatud teksti kujul.
7. Kui tempel on nõutav, käsitatakse selle elektroonilise vastena e-templit.
8. Ühtses sisseveodokumendis sisalduvate isikuandmete töötlemisel järgivad liikmesriigid määrust
(EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 ning komisjon määrust (EL) 2018/1725.

I OSA – SAADETISE KIRJELDUS
Lahter Kirjeldus
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.
I.5.

I.6.

I.7.

Kauba saatja/eksportija
Märkida saadetist teele saatva füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO
riigikood. See isik peab asuma kolmandas riigis, välja arvatud teatavatel liidu õiguses
sätestatud juhtudel, mil ta võib asuda liikmesriigis.
Ühtse sisseveodokumendi viitekood
See on ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis (IMSOC) määratud kordumatu
tähtnumbriline kood (kordub lahtrites II.2 ja III.2)
Kohalik viitekood
Märkida pädeva asutuse määratud kordumatu tähtnumbriline kood (täidab PTA
piiripunkt)
Piiripunkt/kontrollipunkt/kontrolliüksus
Valida vastaval vajadusele piiripunkti või kontrollipunkti nimi.
Piiripunkti/kontrollipunkti/kontrolliüksuse kood
See on piiripunktile, kontrollipunktile või kontrolliüksusele IMSOCis määratud kordumatu
tähtnumbriline kood.
Kauba saaja/importija
Märkida selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kellele
saadetis on adresseeritud ja kes on märgitud asjaomases kolmandas riigis välja antud
ametlikele sertifikaatidele, ametlikele kinnitustele või muudes dokumentides, sealhulgas
äridokumentides. Kui see isik on sama kui lahtris I.8 märgitud isik, täidetakse see lahter
lahtris I.8 esitatud teabe alusel IMSOCis automaatselt. Ümberlaadimise ja transiidi puhul
on selle lahtri täitmine vabatahtlik.
Sihtkoht
Märkida selle koha nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood, kuhu saadetis toimetatakse
lõplikuks mahalaadimiseks. Kui see aadress on sama kui lahtris I.6 märgitud aadress,
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I.13.
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I.15.

täidetakse see lahter lahtris I.6 esitatud teabe alusel IMSOCis automaatselt. Piiripunktis
osadeks jaotatava saadetise puhul märkida esimeses ühtses sisseveodokumendis
sihtkohaks asjaomane piiripunkt. Järgnevates ühtsetes sisseveodokumentides märkida
osadeks jaotatud saadetise iga osa sihtkoht. Kontrollipunkti suunatava saadetise puhul
märkida sihtkohaks asjaomane kontrollipunkt. See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris
I.20 esitatud teabe alusel automaatselt.
Saadetise eest vastutav ettevõtja
Märkida liikmesriigi selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, riik ja ISO riigikood,
kes vastutab piiripunkti jõudnud saadetise eest ja esitab importijana või importija nimel
pädevatele asutustele vajalikud deklaratsioonid. Kõnealune ettevõtja võib olla sama kui
lahtris I.6 märgitud isik ning on sama kui lahtris I.35 märgitud isik. See lahter võidakse
täita IMSOCis automaatselt. Järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida selle isiku
nimi ja aadress, kes vastutab saadetise esitamise eest täiendavaks ametlikuks kontrolliks
asjaomases järgnevas kohas.
Saatedokumendid
Valida vajalike saatedokumentide liik: nt ametlikud sertifikaadid, ametlikud kinnitused,
load, deklaratsioonid või muud dokumendid, sealhulgas äridokumendid.
Märkida saatedokumentide kordumatu kood ja riik, kus need on väljastatud.
Väljastamiskuupäeva märkimine on vabatahtlik. IMSOCis koostatud ametliku sertifikaadi
puhul märkida selle lahtrisse I.2a asjaomane kordumatu tähtnumbriline kood.
Viited äridokumentidele: märkida näiteks lennuveokirja või laeva lastikirja number või
raudtee- või maanteetranspordi puhul kaubasaatelehe number.
Eelnev teatamine
Märkida eeldatav kuupäev ja kellaaeg, mil saadetis jõuab piiripunkti asukohas olevasse
sisenemispunkti.
Kontrollipunkti toimetamiseks vajaliku järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida
eeldatav kontrollipunkti saabumise kuupäev ja kellaaeg.
Päritoluriik
See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.
Märkida kauba päritoluriik või riik, kus see on kasvatatud, kogutud või toodetud.
Päritolupiirkond
Liidu õigusnormide kohastest piirkondadeks jaotamise meetmetest mõjutatud loomade
ja kauba puhul märkida asjaomaste heakskiidetud piirkondade, tsoonide või alade kood.
See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.
Transpordivahend
Valida üks järgmistest piiripunkti saabuvate loomade või kauba veoks kasutatavatest
transpordivahenditest ja märkida selle identifitseerimisandmed:
— lennuk (märkida lennu number);
— laev (märkida laeva nimi ja number);
— raudteesõiduk (märkida rongi identifitseerimisandmed ja vaguni number);
— maanteesõiduk (märkida registreerimisnumber ja vajaduse korral haagise number).
Parvlaeva puhul märkida transpordivahendiks „laev“ ning lisada peale liiniparvlaeva nime
ka asjaomas(t)e maanteesõiduki(te) registreerimisnumber (vajaduse korral ka haagise
number).
Lähteriik
Märkida riik, kus kaubad laaditi liitu lähetamiseks kasutatavale viimasele
transpordivahendile.
Mõnel juhul, kui teekonnale jääb enne liitu sisenemist mitu riiki (kolmnurkne teekond),
võib lähteriik olla kolmas riik, kus on väljastatud asjaomane ametlik sertifikaat.
Päritoluettevõte
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Kui see on liidu õigusaktidega nõutud, märkida päritoluettevõt(e)te nimi ning aadress,
riik ja ISO riigikood.
Kui see on liidu õigusaktidega nõutud, märkida päritoluettevõtte registreerimisnumber
või heakskiidunumber.
See lahter võidakse IMSOCis täita lahtris I.31 esitatud teabe alusel automaatselt.
Veotingimused
Vajaduse korral märkida veo ajal nõutava temperatuuri kategooria (ümbritseva
keskkonna temperatuuril, jahutatuna, külmutatuna).
Valida võib ainult ühe kategooria.
Konteineri number/plommi number
Vajaduse korral märkida konteineri number ja plommi number (võimalik märkida mitu).
Ametliku plommi puhul lisada ametlikul sertifikaadil leiduv ametliku plommi number ja
teha märge kasti „Ametlik plomm“ või märkida mis tahes muu saatedokumentides
nimetatud plommi andmed.
Sertifitseeritud
Valida asjaomane kauba kavandatud kasutusviis või kategooria, nagu see on kindlaks
määratud ametlikus sertifikaadis (kui see on nõutav) või äridokumendis.
Inimtoiduna kasutamiseks, lisatöötluse järgselt inimtoiduna kasutamiseks, söödana
kasutamiseks, näidise või näituseeksponaadina kasutamiseks või muuks otstarbeks.
Kauba vastavus nõuetele
CHED-D puhul ei ole asjakohane.
Ümberlaadimiseks/üleviimiseks/edasisaatmiseks
Märkida liidu selle kontrollipunkti nimi, kuhu kaup kavatsetakse täiendava ametliku
kontrolli tegemiseks üle viia, kui saadetis on füüsilise ja identsuskontrolli jaoks välja
valitud.
Edasiveoks
Märkida heakskiidetud edasiveorajatis, kuhu saadetis kavatsetakse toimetada pärast
seda, kui see on piiripunktis füüsilise ja identsuskontrolli jaoks välja valitud.
Transiidiks
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Siseturu jaoks
Tehke sellesse kasti märge, kui saadetis on ette nähtud liidus turule laskmiseks.
Nõuetele mittevastav kaup
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Nõuetele mittevastav kaup
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Ajutiseks impordiks
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Transpordivahend pärast piiripunktist lahkumist/ladustamist
Selle lahtri võib täita pärast eelnevat teatamist ja see on kohustuslik:
- ümberlaaditava, otsetransiidiks ette nähtud, seire alla kuuluva, taas sisse toodava või
mis tahes kontrollitud sihtkohta, sealhulgas edasiveorajatisse või kontrollipunkti
saadetava kauba puhul
Valida üks järgmistest transpordivahenditest: lennuk, laev, raudteesõiduk või
maanteesõiduk (vt selgitav märkus lahtri I.13 kohta).
Vedaja
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Väljumiskuupäev
CHED-D puhul ei ole asjakohane
Teekonnaleht
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CHED-D puhul ei ole asjakohane
Saadetise kirjelduse
Täita näiteks ametlike sertifikaatide, ametlike kinnituste, deklaratsioonide ja muude
dokumentide, sealhulgas äridokumentide alusel; esitada kauba identifitseerimiseks ja
lõivude arvutamiseks piisav kauba kirjeldus, näiteks kombineeritud nomenklatuuri kood
(CN-kood) ja vastav nimetus, TARICi kood ja netomass (kg).
Märkida vastavalt vajadusele pakkeüksuste laad ja arv, pakendiliik (vastavalt ÜRO
kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT)
standarditele), partii number ja toote liik.
Järgneva ühtse sisseveodokumendi puhul märkida eelnevas ühtses sisseveodokumendis
märgitud kauba üldkogus.
Pakkeüksusi kokku
Vajaduse korral märkida pakkeüksuste üldarv saadetises.
Üldkogus
Vajaduse korral märkida ühikute arv või ruumala.
Summaarne netomass/brutomass (kg)
See on summaarne netomass (st kauba mass ilma kontaktpakendite ja muude
pakenditeta), mis arvutatakse lahtrisse I.31 märgitud teabe alusel IMSOCis automaatselt.
Märkida summaarne brutomass (st kauba summaarne mass, millele on liidetud
kontaktpakendite ja kõikide muude pakendite mass, kuid ei ole liidetud
transpordikonteinerite ega muude veovahendite massi).
Kinnitus
Järgmise kinnituse peab allkirjastama saadetise eest vastutav füüsiline isik ja seda võib
kohandada vastavalt kasutatavale ühtsele sisseveodokumendile:
„Mina, allakirjutanu, eespool kirjeldatud saadetise eest vastutav ettevõtja, kinnitan
parimas usus, et minu parima teadmise kohaselt on käesoleva dokumendi I osas esitatud
väited tõesed ja täielikud, ning nõustun järgima määruse (EL) 2017/625 nõudeid ametliku
kontrolli kohta, sealhulgas vajaduse korral tasuma ametliku kontrolli, samuti saadetiste
tagasisaatmise, loomade karantiini ja isoleerimise ning humaanse surmamise ja
kõrvaldamise eest.“
Allkiri (allakirjutaja kohustub võtma tagasi transiitsaadetised, mida kolmas riik on
keeldunud vastu võtmast).

