
Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 
„Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning 

maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“ 
lisa 3 

 

  KESKKONNAAMETILE                 

  VÄLISÕHU SAASTETASU DEKLARATSIOON     
  

            
                              

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

Loa number :     Loa kehtivusaeg:                     

Saastetasu asendamise lepingu number:                       
Saasteallika asukoha aadress:                       

Asukoha koefitsient:                           

Soojuse tootja:         JAH/EI               

Soojuse tootmisel tekkinud CO2 heitkoguse osakaal kogu CO2 heitkogusest %:                     

                              

                              

Tabel 1. Aruandekvartalis välisõhku heidetud saasteained ja nende heitkogused tonnides       

Saasteaine 
Heitkogus, tonni 

    

  

    

CAS/ EINECS/ ELINCS nr nimetus       

1.1 1.2 2             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                              



                              

Tabel 2. Aruandekvartalis loata välisõhku heidetud saasteained ja nende heitkogused tonnides               

Saasteaine Heitkogus, tonni               

CAS/ EINECS/ ELINCS nr nimetus 
arvutuslik maksimaal-

väärtus aastas 
aruandekvartalis               

1.1 1.2 2.1 2.2 
 

            

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                              

Tabel 3. Saastetasu arvutus saasteainete heitmisel välisõhku                       

Saasteaine 
Heitkogus, tonni 

Tasumäär,     
eurot/t 

Üle loa või 
loata 

koefitsient 

Õhusaastetasu, eurot 

Asendatud 
saastetasu, 

eurot 

aruandeaastas aruandekvartalis 

loa 
kohaselt 

üle loa loata kokku 
CAS/ EINECS/ 

ELINCS nr/ 
ainerühma 

lühend 

nimetus lubatud 

tegelik aruande- 
aasta algusest kuni 

aruandekvartali 
lõpuni 

loa kohaselt üle loa  loata kokku 

1.1 1.2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6 

                              

                              

                              

                              

 
      Arvutatud tasu:           

                    Tasumisele kuulub, eurot:   

Kinnitan esitatud andmete õigsust:                         

                              

Deklaratsiooni koostaja:                            

  (nimi, telefon, e-post)             
Ettevõtte / asutuse juht või volitatud esindaja:                

  (nimi, allkiri, kuupäev)             

         



Märkused 
 

1. Deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile aruandekvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks. Tasumisele kuuluv summa kantakse Maksu- 
ja Tolliameti pangakontole samaks tähtpäevaks. 

2. Pankroti väljakuulutamise korral esitatakse deklaratsioon eraldi pankroti väljakuulutamisele eelneva ja sellele järgneva perioodi kohta. 

3. Märkides e-posti aadressi, nõustub deklaratsiooni esitaja, et Keskkonnaamet saadab selle deklaratsiooni menetlemisega seotud 
informatsiooni nimetatud e-posti aadressile. 

4. Deklaratsioon esitatakse käitise kõikide ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteallikate kohta kokku.   

5. Väljal „Soojuse tootja“ määratakse soojuse tootja “Keskkonnatasude seaduse” § 19 lõike 4 kohaselt. Kui väli jäi aruandekohustuslane 
jättis välja täitmata, siis automaatselt loetakse valituks vastus EI. 

6. Välja „Soojuse tootmisel tekkinud CO2 heitkoguse osakaal kogu CO2 heitkogusest %“ täitmine on kohustuslik, kui väljal „Soojuse tootja“ 
seisab JAH  

7. Tabelis 1 esitatakse andmed käitise tootmisterritooriumil asuvatest saasteallikatest iga eralduva saasteaine kohta eraldi. Tabeli 1 alusel 
täidetakse tabel 3, kusjuures tabelis 3 märgitakse järgmiste ainerühmade summeeritud heitkogused: 

1) lenduvad orgaanilised ühendid (edaspidi lühend NMVOC); 

2) tahked osakesed (edaspidi PMsum). 

8. Tabelis 2 esitatakse andmed nende saasteainete heitkoguste kohta, mis on  välisõhku heidetud ilma loata. Kui loa alusel on lubatud 
välisõhku heita lenduvaid orgaanilisi ühendeid (NMVOC) või tahkeid osakesi (PMsum) või nendesse ainerühmadesse kuuluvaid 
üksikaineid, siis  nendesse ainerühmadesse kuuluvad loata välisõhku heidetud saasteained ja nende heitkogused esitatakse tabelis 1. 
Saasteaine kuulumise NMVOC ja PMsum ainerühma aitab vajaduse korral määrata Keskkonnaamet.  

9. Tabeli 2 veerus 2 esitatakse andmed loata välisõhku heidetud saasteaine heitkoguse arvutusliku maksimaalväärtuse kohta aruandeaastas, 
mille alusel määratakse, kas saasteaine kogusel on välisõhu kaitse seaduse § 68 lõike 3 kohaselt informatiivne tähendus või mitte. Kui 
saasteaine kogusel ei ole informatiivset tähendust, siis selle saateaine heitkogus maksustatakse ning heitkoguse andmed kantakse 
tabelisse 3. Informatiivse tähendusega saasteaine heitkogust ei maksustata. 

10. Tabeli 3 veerus 4 esitatakse üle loa või loata toimuva tegevuse korral kasutatav koefitsient „Keskkonnatasude seaduse” § 23, § 26 lõike 1 
ja § 28 punkti 1 kohaselt. 

 


