
Keskkonnaministri 21. 12. 2006. a määruse 
nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, 

metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise
akti, müüdud või ostetud raieõiguse või

metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile 
esitatava teatise ja veoselehe vorm“

lisa 1 „Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vorminõuded“

Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise AKT nr .... 

"..... "..................... a.............................................................................................. 
(kuupäev) (akti koostamise koht) 

Käesolev  akt  on  koostatud  metsamaterjali  võõrandamise  või  töötlemiseks  või  ladustamiseks 
üleandmise kohta (vajalik alla kriipsutada). 

Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise koht .......................................................... 

Metsamaterjali võõrandaja, töötlemiseks või ladustamiseks andja (edaspidi üleandja)

................................................................................................................................................. 
(nimi või nimetus, isikukood/registrikood, aadress; volitatud esindaja nimi, isikukood, esindamise 
alus ja füüsilise isiku esindaja elukoht) 

Metsamaterjali omandaja, töötlemiseks või ladustamiseks võtja (edaspidi vastuvõtja)

................................................................................................................................................... 
(nimi või nimetus, isikukood/registrikood, aadress; volitatud esindaja nimi, isikukood, esindamise 
alus ja füüsilise isiku esindaja elukoht)

Metsamaterjali  üleandja  tõendab,  et  metsamaterjal  kuulub  temale  omandiõiguse  alusel  ning 
metsamaterjalil ei lasu kolmandate isikute õigusi ja metsamaterjali vastuvõtja veendub selles.

Metsamaterjali valdamise alus: 

1) metsamaterjal on pärit üleandja enda kinnistult

................................................................................................................................... 
(maakond, vald, kinnistu/katastriüksuse number) 

2) metsamaterjal on saadud metsamaterjali võõrandamise lepingu või üleandmise-vastuvõtmise akti 
alusel (vajalik alla kriipsutada) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
[andmed  metsamaterjali  võõrandamise  lepingu  või  metsamaterjali  üleandmise-vastuvõtmise  akti 
kohta (number, kuupäev, endise omaniku nimi/nimetus, isikukood/registrikood, aadress] 

Metsamaterjali veoks kasutatud veoselehe number ……….......



Metsamaterjali  üleandja  annab  üle  ja  metsamaterjali  vastuvõtja  võtab  vastu  alljärgnevad 
sortimendid: 

Sortiment, puuliik Mõõtühik Kogus 

      

      

Kokku: x   

Muud tingimused: ....................................................................................... 

Tõendan oma allkirjaga käesolevasse akti kantud andmete õigsust: 

Metsamaterjali üleandja Metsamaterjali vastuvõtja 

(allkiri) (allkiri)



Keskkonnaministri 21. 12. 2006. a määruse 
nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, 

metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise
akti, müüdud või ostetud raieõiguse või

metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile 
esitatava teatise ja veoselehe vorm“

lisa 2 „Metsamaterjali veoselehe vorminõuded“



Keskkonnaministri 21. 12. 2006. a määruse 
nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, 

metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise
akti, müüdud või ostetud raieõiguse või

metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile 
esitatava teatise ja veoselehe vorm“

lisa 3 „ Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorminõuded“



Kinnitan esitatud andmete õigsust
Tehingute teostaja/esindaja ees ja perekonnanimi allkiri Kuupäev
          

Teatise koostaja ees- ja perekonnanimi
   telefon allkiri
   e-posti aadress

Märkus: Raieõiguse või metsamaterjali müüja või ostja esitab teatise kvartalile järgneva kuu 10. 
kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile
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