Juhend infosüsteemis KOTKAS veesaastetasu deklaratsiooni esitamiseks

Enne deklaratsiooni esitamist
KOTKAS süsteemis deklaratsiooni esitamiseks tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l 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. Kui
kasutusleping sõlmitud ja allkirjastatud, saab juhatuse liige hakata deklareerima. Kui juhatuse
liige soovib volitada teist isikut esitama deklaratsioone, tuleb koostada vastav volitus. Selleks
klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise
järgselt on võimalik asuda volitatud isikul deklaratsioone esitama.

Veesaastetasu 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 Veesaastetasu.
Lõpetuseks klõpsata nupul Lisa deklaratsioon.

Deklaratsioon on lisatud ja eeltäitetud loas oleva info kohaselt. Lahtrisse „Tegelik vooluhulk
(m3/kv)“ märgitakse kvartali jooksul suublasse juhitud heitvee kogus kuupmeetrites.

Kui reovee temperatuur on aruandeperioodil olnud mingi aja alla 12 kraadi, siis teeb ettevõte
selle kohta märke lahtrisse “Saastetasu arvutamise aluseks oleva proovi võtmise hetkel oli
reoveepuhasti vee temperatuur alla 12 C“ „Jah“ ning märgib sinna ka selle perioodi
vooluhulga, lisaks tegelikule vooluhulgale. Erisuse rakendamiseks loob süsteem
deklaratsioonile lisarea (kui ettevõte on deklaratsioonile märkinud, et temp ei olnud
reoveepuhastis kogu perioodi vältel üle 12 kraadi) - „Nüld erisus“, mis tuleb samuti täita
lämmastiku kontsentratsiooniga, vastasel korral jääb osa lämmastiku tasust välja arvestamata.

Saasteaineid on deklaratsiooni vormis juba kuvatud, täita tuleb lahter „Kontsentr., mg/l“ kuhu
sisestatakse analüüsiaktilt saasteaine kontsentratsioon milligrammides.

Loata tegevuse deklareerimine
Vajutades nuppu „Lisa loata saasteaine“ tekib juurde tabel 2 „Veesaastetasu loata“
saasteainete lisamiseks vajalik tabel.



Väljalaskme nimetuse valimisel rippmenüüst täidetakse väljalaskme koodi lahter
automaatselt. Lahtris „Väljalaskme liik“ saate valida mis sorti väljalaskmega on
tegemist.



Lahtrisse „Suubla nimetus“ tuleb märkida veekogu nimi, kuhu tekkinud heit- või
sademevesi juhiti või „pinnas“, kui toimus juhtimine pinnasesse. Suubla nimetuse
valimisel rippmenüüst täidetakse suubla koodi lahter automaatselt. „Suubla
koefitsient“ määratakse vee erikasutusloaga Keskkonnatasude seaduse alusel.
o Koefitsient: 2,5 - kui saasteaineid heidetakse kaitsmata põhjaveega pinnasesse;
1,5 - kui heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või
lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale
või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemisvõi
elupaigana
kaitstav
veekogu;
1,2 - kui heitvesi juhitakse merre süvamerelaskme kaudu.
1 – kui ei kehti ükski Keskkonnatasude seaduses välja toodud
kõrgendatud koefitsient



Lahtrisse „Tegelik vooluhulk (m3/kv)“ märgitakse kvartali jooksul suublasse juhitud
heitvee kogus kuupmeetrites.



Saasteaineid saab lisada vajutades lahtrile „Saasteaine nimetus“ või „Saasteaine CAS
nr“. Mõlema lahtri puhul kuvatakse trükkimise alustamisel rippmenüü, kust saab otsida
vajaliku saasteaine. Lahtrisse „Kontsentr., mg/l“ sisestatakse analüüsiaktilt saasteaine
kontsentratsioon milligrammides.

Vajutades nuppu „Lisa saasteaine“ tekivad juurde saasteainete lisamiseks vajalikud read.

Deklaratsiooni salvestamine ja kinnitamine
Kui kõik vajalikud andmed on veesaastetasu deklaratsioonile kantud, tuleb vajutada nuppu
„Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“, misjärel kuvatakse loata tegevuse eest arvutatud
saastetasu. Kui deklaratsioonil esineb puudusi, siis nupu „Salvesta ja kontrolli“ vajutamise
järel, kuvatakse veateated.
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.

Kui ettevõte soovib esitada deklaratsiooni järgmisse kvartalisse tuleb alustada otsast peale ja
lisada uus deklaratsioon järgmisesse kvartalisse.

Deklaratsiooni parandamine
Parandusdeklaratsiooni on võimalik esitada „Alusta parandusdeklaratsiooni“ nupuga.

Kui on soov esitada deklaratsioon mõnda teise kvartalisse või mõne teise käitise kohta, tuleb
eelnevat protsessi korrata.

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.

