TRACES NT juhend importijatele
Kauba saabumisest võimalik teavitada elektroonilise sertifitseerimise süsteemi TRACES NT (Trade
Control and Expert System NT) kaudu esitades Ühtse sisseveodokumendi taimsetele saadustele
(ÜSTD-TS I osa).
Eelteatise esitamiseks peavad taimetervise kontrollile kuuluvate taimede ja taimsete saaduste
importimisega tegelevad ettevõtted olema registreeritud TRACES NT-s ning omama ligipääsu TRACES
NT andmesüsteemile. Ligipääs võimaldab TRACES NT-d kasutades esitada eelteatisi kõikidele EL
piiripunktidele.

1. EU Login konto loomine
NB! Kui Teil on juba varasemast TRACES kasutamisest EU Login konto olemas, siis teist korda seda
tegema ei pea ja võite liikuda kohe punkti 2 juurde (Registreerumine süsteemis TRACES NT).
Kui kasutate TRACES süsteemi esimest korda, siis Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login
konto loomiseks palun minge järgmisele lingile: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Teile avaneb TRACES NT esileht:

Vajutage linki „Registreeru TRACESi kasutajaks“.

Nüüd olete ELi sisselogimiskeskkonda registreerumise aknas. Järgmiseks avaneb EU login esileht:
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Üleval paremal on võimalus valida Teile sobivaim keelekeskkond:

Täitke kõik vormil toodud lahtrid: eesnimi; perekonnanimi; e-mail; e-maili keel ning sisestage
kontrollikood. Arvestage, et eespool aknas valitud andmed on ka sertifikaadil selle allkirjastamisel. Emailiks soovitame panna Teile kuuluva töö e-maili aadressi, millega edaspidi logite süsteemi TRACES
NT.
Tutvuge andmekaitse põhimõtetega ning tehke linnuke vastavasse lahtrisse, seejärel klõpsake väljal
“Loo konto”. Teile peaks saabuma e-kiri, milles on registreerimise kinnitamiseks ning parooli
loomiseks vajalik link. Teil on lingile vajutamiseks ja oma parooli loomiseks aega kuni 90 minutit
alates selle sõnumi saatmisest. Nimetatud aja möödumisel link aegub ja seega soovitame teha
toimingud võimaluse korral kohe. Selle aja möödudes võite teha uue taotluse, kasutades sama linki.
Sellisel juhul peate oma kasutajanime uuesti sisestama ning oma taotluse kinnitama.
Kui Te nimetatud automaatvastust ei saa, saate abi sellelt leheküljelt:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
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2. Registreerumine süsteemis TRACES NT
Palun minge TRACES NT kodulehele https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Seejärel vajutage rohelist nuppu „Logi sisse Tracesisse“.

Teid suunatakse edasi ning avaneb juurdepääs EU login sisselogimiseks:

Sisselogimiseks kasutage e-maili aadressi või kasutajanime, mille EU login konto loomisel valisite.
Järgmiseks suunatakse Teid TRACES NT lehele. Sealt tuleb Teil valida roll: “Ettevõtja”
(importija/kaubasaaja) ja otsida oma ettevõtet andmebaasi kantud ettevõtete seast.
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Võite otsida riigi, osa, tegevuse liigi, ettevõtja nime jne järgi.

Kui soovitud ettevõtjat pole leidud tuleb kaaluda uue loomist. Kui Teie ettevõtet otsingutulemustes
pole, tuleb ettevõte andmed ise süsteemi lisada.

Kui Teie ettevõtet otsingutulemustes pole, tuleb ettevõte andmed ise süsteemi lisada. Selleks
kasutage ülal asuvat nuppu „+ Loo uus ettevõtja“. Esitage kogu punase tärniga (*) väljadel nõutud
teave (telefoninumbri asemel võite valida ka e-posti või veebisaidi aadressi); muu teave ei ole
kohustuslik, kuid võite selle olemasolul esitada. Taimetervise kontrollile kuuluvate kaupade importija
puhul tuleb paremast tulbast tegevusalade andmete aknas valida kategooria “Ettevõtja (PLANTS)“ ja
see järel “Ettevõtja (taimed, taimsed saadused ja muud objektid)“.
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Kui kogu teave on sisestatud, vajutage vormi päises nuppu “Loo uus ettevõtja”.
CHED-PP I osa esitamiseks ettevõtja peab omama rolli “Responsible For the load (Freight Forwarder)
(RFL)“ ning „Lasti eest vastutav“.

Kui Teie ettevõtet otsingutulemustes pole, tuleb ettevõte andmed ise süsteemi lisada vajutades
nupule “+ Loo uus ettevõtja”.

Vajutades nuppu “directory operator“ avaneb hüpikaken, kus saab otsida piiripunkte millega soovite
enda ettevõtet siduda. Ettevõtet on võimalik siduda mitme piiripunktiga.

Kui kõik vajalikud lahtrid on täidetud ja kogu teave on esitatud, valige üleval paremal nupp “Loo uus
ettevõtja”.

Seejärel tuleb kasutada ülal asuvat nuppu „Taotle luba“.
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Oma profiili leheküljel saate muuta ka ajavööndi, teavituste jne eelistusi.

Seejärel võite süsteemist välja logida, vajutades nuppu „Logi välja“ veebilehitseja paremal ülanurgas.
Teie profiil kinnitatakse Põllumajandus- ja Toiduameti poolt kahe tööpäeva jooksul.
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3. Ühtse sisseveodokumendi ÜSTD-TS loomine taimede, taimsete saaduste ja
muu objektide impordil.
Kaubasaadetise vormistamine TRACES NT-s:
1) importija/kaubasaadetise vormistamise eest vastutav isik täidab süsteemis ära TRACES NT
dokumendi ÜSTD-TS (I osa) asjakohased lahtrid kaubasaadetise kohta ning suunab eelteatise
kontrolliasutusele (Põllumajandus- ja Toiduameti piiripunkti ametnikule) kinnitamiseks;
2) Põllumajandus- ja Toiduameti piiripunkti ametnik teostab kaubasaadetise kontrolli, sisestab
kontrolli tulemused ning kinnitab ÜSTD-TS dokumendi.
Eelteatise (ÜSTD-TS I osa) loob TRACES NT-s ning esitab kontrolliasutusele importija/
kaubasaadetise vormistamise eest vastutav isik.
3.1. Logige TRACES NT süsteemi: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
3.2. Valige ülevalt vasakult sertifikaadid ja seejärel “ÜSVD”.

3.3. Avaneb leht, kust on võimalik otsida eelnevaid eelteatisi ning luua uus eelteatis. Uue eelteatise
loomiseks tuleb vajutada “Loo uus ÜSVD”.

3.4. Seejärel tuleb valida ÜSTD-TS ning määrata saadetise kaubakood (KN kood), millele eelteatist
esitatakse. Kui olete valinud ära saadetise kaubakoodi klõpsake nupul „Valmis“.
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ÜSTD-TS-l tuleb täita kõik kohustuslikud väljad ning kaubasaadetisega seonduvad väljad.
Kohustuslikud väljad on tähistatud punase tärniga (*). Iga selgitus vastab asjaomase lahtri numbrile.
Lahter I.1. Kaubasaatja/eksportija: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku (eksportija) nimi ja
täielik aadress.

- Alusta kaubasaatja/eksportija nime sisestamist ja hüpikmenüü pakub sama nimega ettevõtted mis
on eelnevalt süsteemi sisestatud.
- Klõpsa nupul „Eriotsing…“. Seejärel klikkige tekkinud akna paremal serval olevat
nupul ja teile avanevad filtrid mille abil saate luua kitsendusi kaubasaatja/eksportija
otsimiseks.
- Valige kaubasaatja/eksportija kasutades „Lemmik operaatorid“ listi, klikkides hallil tähekesel.

NB! Selleks, et kaubasaaja/eksportija oleks teie lemmikute listis vajutage tähekest pärast Eriotsingul leitud
kaubasaatja/eksportija nime ees.

Nupuga „Redigeeri“ saad muuta ning nupuga „Tühista“ kustutada eelnevalt tehtud valikuid.
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Juhul, kui te ei leia eksportijat/kaubasaatjat andmebaasisüsteemist ei ole see eelnevalt lisatud
andmebaasi. Ettevõtte saate ise lisada klõpsates „Eriotsingu“ alt avanevas aknal nupule
.
NB! Enne uue ettevõtte loomist kindlasti veenduge, et süsteemis ei ole juba teie poolt otsitavat
ettevõtet.
Lahter I.4. Piiripunkt: vali piiripunkt mille kaudu kaup saabub.
Süsteem pakub automaatselt Teie poolt eelnevalt ettevõttega seotud piiripunkti. Kui soovite seda
muuta siis klõpsake nupul „Redigeeri“ või “Eriotsing“.
Lahter I.5. Piiripunkti kood genereeritakse süsteemi poolt automaatselt.

Lahter I.6.Kaubasaaja/Importija: märkida saadetise adressaadiks oleva füüsilise või juriidilise isiku
(importija) nimi ja täielik aadress.
Sisestage lahtrisse Kaubasaaja/importija andmed sarnaselt lahtrile I.1.
Lahter I.7. Sihtkoht: märkida sihtkoha aadress.
Lahter täitub automaatselt pärast lahtri I.5. täitmist. Kui soovite andmeid muuta vajutage nuppu
„Tühjenda“ ning sisestage sihtkoha andmed sarnaselt lahtrile I.1.
Lahter I.8. Saadetise eest vastutav isik (see võib olla agent või deklarant): märkida isiku nimi ja täielik
aadress, kes vastutab saadetise eest esimesse sissetoomiskohta toomisel ning esitab importija nimel
pädevale asutusele ÜSTD-TS I osa/eelteatis.

Lahter I.9. Saatedokumendid: märkida/lisada saadetise kohta käivad dokumendid.

Lahter I.10. Eeldatav saabumine piiripunkti: märkida eeldatav saadetise jõudmise aeg PTA
piiripunkti.
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Lahter I.13. Transpordivahend: märkida üksikasjalikud andmed transpordivahendi kohta ja viited
dokumentidele.

Lahter I.14. Lähteriik: märkida lähetav riik, kus saadetis on laaditud enne Euroopa Liitu sisenemist.

Lahter I.17. Konteineri number: tuleb märkida kui saadetis toimetatakse konteineriga.

Lahter I.20/…/1.25. Eesmärk: Valige saadetise eesmärk valiku I.20 ja I.25 vahel.
- I.23. Siseturule - Impordi vormistus teostatakse samas piiripunktis kust saadetis siseneb Euroopa
Liitu.

Lahtrid I.27., I.28. ja I.29. kus kirjeldatakse Transporti pärast piiripunkti läbimist ei ole
kohustuslikud täita.

10

01.12.2020

Lahter I.31. Kauba kirjeldus: märkida kõik andmed.
Siin kuvatakse eelnevalt valitud kauba(kaupade) nimetused. Kaubagruppe saab lisada või eemaldada.
Kindlasti tuleb siia sisestada kaupa iseloomustav info (päritoluriik, puhaskaal/neto (NB! ühik) ning
pakendite arv (NB! ühik). Paremal pool asuvast pliiatsi kujuga nupust saate andmeväljad aktiveerida.

Antud lahtri all olevas kastis arvutatakse automaatselt kokku saadetise puhaskaal ning pakendite arv.
Eraldi märkida saadetise lõplik kogukaal või maht. Kindlasti märkida ka ühik.
3.6. Kui kõik asjakohased ning kohustuslikud väljad kaubasaadetise kohta on täidetud, edastatakse
ÜSTD-TS kontrolliasutusele vajutades nuppu “Esita otsuse saamiseks”.

Juhul, kui Te olete täitnud mõne nõutud lahtri ebakorrektselt annab süsteem veateate „Error“.

Vajutage noolega viidatud veateate osale ning teile avaneb loetelu, mis väljad on jäänud Teil täitmata.
Täitke nõutud väljad ning klikkige uuesti nupul „Esita otsuse saamiseks“.
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Teie poolt sisestatud ÜSTD-TS (I osa) on kontrolli teostamiseks kontrolliasutusele esitatud ja selle
olek
on
"Uus".
ÜSTD-TS
number
on
näha
dokumendi
ülemises
osas.

Senikaua

kuni

sertifikaadi

staatus

on

märgitud

„UUS“

saate

teha

seal

muudatusi.

Vajadusel on ÜSTD-TS dokumenti võimalik vaadata pdf formaadis.

3.7. Vajadusel on ÜSTD-TS dokumenti võimalik kopeerida

ning otsida vormistamise staatuse ehk oleku järgi.
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