Juhend infosüsteemis KOTKAS jäätme saastetasu deklaratsiooni esitamiseks

1. Enne deklaratsiooni esitamist
Infosüsteemis KOTKAS deklaratsiooni esitamiseks tuleb esmalt juhatuse liikmel siseneda IDkaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt roll seadusjärgne esindaja ning allkirjastada
infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek.
Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist esmakordsel
süsteemi sisenemisel. Kui kasutusleping on sõlmitud ja allkirjastatud, saab juhatuse liige hakata
deklareerima. Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut esitama deklaratsioone, tuleb
koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > „Halda volitusi“ > „Lisa uus volitus“.
Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul deklaratsioone esitama.

2. Jäätme saastetasu deklaratsiooni esitamine
Deklaratsioone saab lisada valikust DEKLARATSIOONID > Lisa uus deklaratsioon.
Deklaratsioonid esitatakse valdkondade kaupa.

Lahtrisse „Keskkonnaluba“ kirjutada loa number. Valida aasta ja kvartali number, millisesse
perioodi deklaratsioon esitatakse. Lahtrisse „Deklaratsiooni liik“ valida Jäätmete
kõrvaldamise saastetasu. Lõpetuseks klõpsata nupul Lisa deklaratsioon.
Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on
keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Sellisel juhul jääb
täitmata lahter „Keskkonnaluba“ ja tuleb märkida aktiivseks „Loata teguvus“. Valida aasta
ja kvartali number, millisesse perioodi deklaratsioon esitatakse. Lahtrisse „Deklaratsiooni liik“
valida Jäätmete kõrvaldamise saastetasu. Lõpetuseks klõpsata nupul Lisa deklaratsioon.

Deklaratsioon on lisatud ja eeltäidetud loas oleva info kohaselt. Lahtritesse „Kogus kvartalis“
tuleb sisestada kvartali jooksul ladestatud jäätmekogus tonnides jäätmekoodide kaupa.
Manusesse on soovituslik lisada arvutusfaile, mis selgitavad jäätmekoguste arvutust. Kui kõik
vajalikud andmed on jäätmete saastetasu deklaratsioonile kantud, tuleb vajutada nuppu
„Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“, misjärel kuvatakse tegevuse eest arvutatud saastetasu.
Kui deklaratsioonil esineb puudusi, siis nupu „Salvesta ja kontrolli“ vajutamise järel, kuvatakse
veateated.
Klient vajutab „Sisesta loata jäätmekood“, kui aruandekvartalis on ladestatud jäätmeid
jäätmekoodiga, mida konkreetse loaga ei ole lubatud ladestada. Nimetatud tegevus tekitab
esitatavasse deklaratsiooni täiendava tabeli „Tabel 2. Jäätmete kõrvaldamine loata“.

Tabelisse 2 sisestatakse vajadusel kliendi poolt aruandekvartalis ladestatud (loata) jäätmekogus
tonnides jäätmekoodide kaupa. Lahtrisse „Jäätmekood“ tuleb sisestada täpne jäätmekood ja
latrisse „Deklareeritav kogus, t“ tuleb sisestada deklareeritav jäätmekogus tonnides. Tabelisse
2 sisestatud jäätmete ja koguste kohta arvutatakse saastetasu kõrgendatud määra järgi.

3. Deklaratsiooni kinnitamine
Kui ettevõte on veendunud deklaratsioonil esitatud andmete õiguses võib deklaratsiooni
esitada. Deklaratsioon saadetakse Maksu- ja Tolliametisse "Kinnita deklaratsioon" nupule
vajutamisel ja sellega on deklaratsioon esitatud.

4. Deklaratsiooni parandamine
Keskkonnatasu deklaratsiooni on võimalik parandada 3 aasta jooksul selle esitamistähtajast
arvates. Parandusdeklaratsiooni esitamiseks valida menüüribalt DEKLARATSIOONID ning
kuvatavalt menüüribalt „Esitatud“. Süsteem kuvab isiku poolt esitatud deklaratsioonid. Igat
esitatud deklaratsiooni on võimalik avada nupu „Vaata“ vajutamisel. Avanevas vaates on
võimalik esitada parandusdeklaratsioon vajutades nupule „Alusta parandusdeklaratsiooni“.

Täiendav info
Keskkonnaameti klienditoe telefon: 662 5999
Töö aeg:
E-N 09:00-16:00
R 09:00-14:30
Deklareerimist puudutavad küsimused saab saata e-posti aadressile
klienditugi@keskkonnaamet.ee
Deklaratsioonide sisulise poole küsimuste korral palume pöörduda tegevuse järgse
Keskkonnaameti regiooni valdkonna spetsialisti poole.

