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Vabariigi Valitsuse __________ määruse nr ____ 

„Maksukohustuslaste registri põhimäärus“ 

Lisa 3 

 

 

ANDMETE KANDMIST MAKSUMÄRKIDE ANDMEKOGUSSE TINGIVAD 

TOIMINGUD JA VASTAVAD ANDMEKOOSSEISUD 

 

I. Andmete kandmist tingivad toimingud 

 

1. Ettevõtja kannab maksumärkide andmekogusse (MAIS) andmed järgmiste toimingute 

korral: 

1.1. maksumärkide tellimine; 

1.2. maksumärkide kinnitamine alkoholi ja tubakatoote müügipakendile Eestis; 

1.3. välisriigis alkoholi või tubakatoote müügipakendile kinnitatud maksumärkide Eestisse 

toimetamine; 

1.4. maksumärgistamise tähtpäeva pikendamise taotlemine; 

1.5. maksumärkide tagastamine; 

1.6. maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlemine; 

1.7. maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete tarbimisse lubamine; 

1.8. aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete lähetamine teise 

aktsiisilattu; 

1.9. tubakatoodete aktsiisi tagastamise taotluste esitamine; 

1.10. alkoholi registreerimise teade. 

 

2. Maksu- ja Tolliamet kannab MAIS-i andmed järgmiste toimingute korral: 

2.1. maksumärkide tellimine ja vastuvõtmine nende trükkijalt; 

2.2. maksumärkide väljastamine; 

2.3. maksumärgistamise tähtpäeva pikendamine; 

2.4. maksumärkide tagastamine; 

2.5. maksumärkide hävitamine ja kehtetuks tunnistamine; 

2.6. tubakatoodete aktsiisi tagastamise taotluste menetlemine. 

 

3. Maksu- ja Tolliamet kannab MAIS-i märkused maksumärkidega seotud toimingute 

kohta ning selgitused toimingute tühistamisel. 

 

II. Andmekoosseisud 

 

1. jagu 

Maksumärkidega toiminguid tegeva isiku andmed 

 

4. Maksumärkidega toiminguid tegeva ettevõtja kohta kantakse MAIS-i järgmised 

andmed: 

4.1. maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistri kood, juriidiline aadress, sidevahendid; 

4.2. maksumärkide vastuvõtja nimi ja isikukood; 

4.3. isiku aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise number; 

4.4. aktsiisi maksmise tagatise olemasolu; 

4.5. maksumärgistaja isiku ärinimi, äriregistri kood, juriidiline aadress, sidevahendid;  

4.6. maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja 

tegevuskoht, tolliladu või muu); 
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4.7. maksumärgistaja aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise 

number. 

 

5. Maksu- ja Tolliameti kohta kantakse MAIS-i maksumärkidega toiminguid tegeva 

ametniku nimi ja toimingu tegemise kuupäev. 

 

6. Maksumärkide trükkija kohta kantakse MAIS-i ettevõtja nimi, äriregistri kood ja 

ettevõtja esindaja nimi. 

 

1. jagu 

Maksumärkide andmed 

 

7. Maksumärkide kohta kantakse MAIS-i nendega tehtud toimingute lõikes järgmised 

andmed: 

7.1. toimingu number ja toimingu tegemise kuupäev; 

7.2. alkoholi maksumärkide arv ja numbrid; 

7.3. alkoholi maksumärkide poolide arv ja maksumärkide arv poolides; 

7.4. sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärkide arv toodete jaehindade ja müügipakendis 

koguste lõikes; 

7.5. sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erinevate tubakatoodete maksumärkide arv 

tubakatoodete liikide ja koguste lõikes müügipakendis; 

7.6. tubakatoodete maksumärkide koodid; 

7.7. maksumärkide saatelehe number; 

7.8. maksumärkide soovitav kättesaamise aeg; 

7.9. maksumärgistamise tähtaeg, sealhulgas pikendatud tähtaeg; 

7.10. maksumärkide tagastamise või kehtetuks tunnistamise põhjendus; 

7.11. maksumärkide hävitamise akti number; 

7.12. maksumärkide aktsiisikaubale kinnitamise kuupäev; 

7.13. maksumärgistatud aktsiisikaubalt maksukohustuse tekkimise kuupäev; 

7.14. maksumärkide staatus. 

 

8. Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka kogus 

märgitakse grammides, tubakavedeliku kogus milliliitrites, tubaka tahke aseaine ja muu 

alternatiivse tubakatoote kogus grammides. Sigarettide, sigarite ja sigarillode 

maksimaalne jaehind märgitakse eurodes ühe sendi täpsusega. 

 

9. Maksumärkide staatuseks märgitakse:  

9.1. „tellitud“, kui maksumärgi tellimus on trükkijale esitatud; 

9.2. „MTA laos”, kui Maksu- ja Tolliamet on maksumärgid trükkijalt vastu võtnud ja need on 

tema valduses; 

9.3. „väljastatud”, kui maksumärkide saaja on maksumärgid Maksu- ja Tolliametilt vastu 

võtnud; 

9.4. „tootele kinnitatud”, kui maksumärgid on tootele kinnitatult aktsiisilaos või tollilaos; 

9.5. „lähetamisel aktsiisilattu“, kui toote müügipakendile kinnitatud maksumärgid on lähetatud 

teise aktsiisilattu, kuid on teise aktsiisilaopidaja poolt veel vastu võtmata; 

9.6. „lähetatud aktsiisilattu”, kui toote müügipakendile kinnitatud maksumärgid on toimetatud 

teise aktsiisilattu ja seda kinnitab maksumärgistatud aktsiisikaupa vastu võtnud 

aktsiisilaopidaja; 

9.7. „lähetatud tarbimisse”, kui maksumärgistatud toode on lubatud tarbimisse; 

9.8. „tagastatud-praak”, kui maksumärgid on defektsed; 
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9.9. „tagastatud-rikutud”, kui toote maksumärgistamise käigus rikutud maksumärgid on 

tagastatud Maksu- ja Tolliametile; 

9.10. „tagastatud-kasutamata“, kui tagastatakse kasutamata maksumärke; 

9.11. „kehtetuks tunnistatud”, kui Maksu- ja Tolliamet on tunnistanud maksumärgistamise 

käigus kadunud või tootele kinnitatud maksumärgid kehtetuks; 

9.12. „hävitatud”, kui Maksu- ja Tolliamet on korraldanud maksumärkide hävitamise. 

 

2. jagu 

Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete andmed 

 

10.  Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote kohta kantakse MAIS-i maksumärkide 

numbrite või koodide lõikes järgmised andmed: 

10.1. tubakatoote liik ja kogus müügipakendis ning sigarettide, sigarite ja sigarillode 

maksimaalne jaehind; 

10.2. alkoholi liik ja tootenimi, kogus müügipakendis, alkoholi etanoolisisaldus ning 

alkoholiregistri registrikande number alkoholi müügipakenditele kinnitatud maksumärkide 

numbrite lõikes või märge registrikande numbri puudumise kohta; 

10.3. saatedokumendi liik (IM4, SAAD, A, T, muu) ja selle number maksumärgistatud alkoholi 

ja tubakatoote tarbimisse lubamisel või teise aktsiisilattu lähetamisel; 

10.4. alkoholi ja tubakatoote lähetamise sihtriik, kui tarbimisse lubatud kaup lähetatakse 

väljapoole Eestit. 

 

3. jagu 

Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote käitleja andmed 

 

11. Maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoote käitleja kohta kantakse MAIS-i 

maksumärkide numbrite või koodide lõikes järgmised andmed: 

11.1. alkoholi ja tubakatoote ajutises aktsiisivabastuses vastu võtva aktsiisilaopidaja ja 

aktsiisilao number, isiku ärinimi ning selle füüsilise isiku nimi, kes aktsiisilaopidaja nimel 

teavitab maksumärgistatud alkoholi või tubakatoodete vastuvõtmisest; 

11.2. aktsiisilaost tarbimisse lubatud alkoholi ja tubakatoote vastuvõtja nimi, äriregistri kood ja 

aadress; 

11.3. tarbimisse lubatud alkoholi ja tubakatoote teise liikmesriiki lähetava isiku ärinimi, 

äriregistri kood, kontaktisiku nimi, isikukood, sidevahendid. 

 

 

 

 


