
Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 77
«Keskkonnatasu arvutuse vormid»

lisa 3
(keskkonnaministri 29. märtsi 2010. a määruse nr 8 sõnastuses)

KESKKONNAAMET

Aruandeperiood:  kvartal  aasta

Ettevõtte / asutuse nimi:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon: e-post:

Loa number : Saastetasu asendamise lepingu number:
Loa kehtivusaeg:
Saasteallika asukoha aadress:
Asukoha koefitsient:

 JAH/EI

Saasteaine 
CAS/ EINECS/ ELINCS nr nimetus

VÄLISÕHU SAASTETASU ARVUTUS1

Tehingupartneri kood2:

Soojuse tootja3:
Soojuse tootmisel tekkinud CO2 osakaal kogu CO2 heitkogusest %4:

Tabel 1. Aruandekvartalis välisõhku heidetud saasteained ja heitkogused tonnides5

Heitkogus,
tonni



Tabel 2. Saastetasu arvutus saasteainete heitmisel välisõhku

Saasteaine Heitkogus, tonni Õhusaastetasu, krooni
aruandeaastal aruandekvartalis

loaga üle loa loata kokkunimetus lubatud

tegelik 

loaga üle loa loata kokku

Arvutatud tasu: 
Tasumisele kuulub: 

Kinnitan esitatud andmete õigsust: Ümardus: 
Tasumisele kuulub, täiskroonides: 

Arvutuse koostaja: 
(nimi, amet)

Ettevõtte / asutuse juht või volitatud esindaja: 
(nimi, allkiri, kuupäev)

2. Tehingupartneri kood – avaliku sektori üksuse ja sidusüksuse kood vastavalt rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisale 2. 
3. Soojuse tootja määratakse «Keskkonnatasude seaduse» § 19 lõike 4 kohaselt. Kui väli jäi aruandekohustuslase poolt täitmata, siis loetakse automaatselt täidetuks valik EI.
4. Välja täitmine on kohustuslik, kui väli «Soojuse tootja» on täidetud valikuga JAH.

6. Üle loa või loata koefitsient esitatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 23, § 26 lõike 1 ja § 28 punkti 1 kohaselt.

Tasumäär, 
kr/t

Üle loa 
või loata 

koefitsient6

Asendatud 
saastetasu, 

krooni
CAS/ EINECS/ 

ELINCS nr/ 
ainerühma lühend

tegelik aruande-
aasta algusest kuni 

aruandekvartali 
lõpuni

1. Saastetasu arvutuse vorm täidetakse kõikide ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteallikate kohta kokku, esitades andmed saasteaine või ainerühma heitkoguse lõikes. 
Vormile lisatakse iga aruandekvartalis välisõhku eraldatud saasteaine heitkoguste arvutused. Mitme kütuseliigi kasutamisel esitatakse heitkoguste arvutused eraldi. 
Heitkoguste arvutustes näidatakse iga kasutatud kütuseliigi kogus,  väävli- ja tuhasisaldus ning alumine kütteväärtus.

5. Tabelis 1 esitatakse andmed  tootmisterritooriumil asuvatest saasteallikatest eralduva iga  saasteainete kohta eraldi. Tabeli 1 alusel täidetakse tabel 2, kusjuures tabelis 2 esitatakse 
lenduvate orgaaniliste ühendite (lühend NMVOC) ja tahkete osakeste (PMsum) summeeritud heitkogused. 


