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

maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord“ 
lisa 4 

 
 

KESKKONNAAMETILE 

MAAVARA KAEVANDAMISÕIGUSE TASU DEKLARATSIOON JA MAA VARAVARU KAEVANDAMISE MAHU ARUANNE  
        

Aruandeperiood:     kvartal    aasta 

  
Ettevõtte / asutuse nimi:           

 
Äriregistri kood:           

 
Aadress:           

  
Telefon:   e-post:     

 
Loa number:   

Mäeeraldise nimetus:   

Instrumentaalmõõdistamine:   JAH/EI 
    

       
Tabel 1. Maavaravaru kaevandamise mahu aruanne   

Ploki number Maavara nimetus 

Maavaravaru mõõtühik ja suurus 

Selgitus Mõõtühik  t 
või m3 

Kaevandatud 
Kasutatud ja kasutus-
kõlbmatuks muudetud 

1 2 3.1 3.2 3.3 4 

            
            
            
            
            

         
 

         



Tabel 2. Maavara kaevandamisõiguse tasu arvutus  

Maavara nimetus 
Ühik,        t 

või m3 

Kaevandatud ja kasutamiskõlbmatuks muudetud maavaravaru, t või 
m3 

Tasumäär, 
eurot/ühik 

Üle loa või 
loata 

koefitsient 

Koefitsient 
kaevanda-

misel 
allpool 

põhjavee-
taset 

Maavara kaevandamisõiguse tasu, eurot 

aasta 
algusest 

aruandekvartalis 

loa kohaselt üle loa loata kokku loa kohaselt üle loa loata kokku 

1 2 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 
                            

                            

                            

                            

                            

  Arvutatud tasu:         

Tasumisele kuulub eurot:   

Tabel 3. Kaevandatud maavaravaru jaotumine kaevandamisala asukoha kohalike omavalitsuste lõikes 

Maavara nimetus 

Kaevandamis
ala asukoha 

kohalik 
omavalitsus 

Kaevandatud ja 
kasutamiskõlbmatuks 

muudetud maavaravaru, t 
või m3 

1 2 3 

      
      
      

Kinnitan esitatud andmete õigsust: 

Deklaratsiooni koostaja:                

  (nimi, telefon, e-post) 

Ettevõtte / asutuse juht või volitatud esindaja:            

  (nimi, allkiri, kuupäev) 
 

 

 



Märkused 
 
Üldsätted ja üldandmed 

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. Real „Instrumentaalmõõdistamine“ märgitakse, kas esitatavas aruandes nimetatud aruandekvartali jooksul kaevandatud, kasutatud ja 
kasutamiskõlbmatuks muudetud maavaravaru kogused on määratud instrumentaalmõõdistamisega või mitte. Kui aruandekohustuslane  on 
jätnud välja täitmata, siis automaatselt loetakse valituks variant EI. 

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

5. Kui loast ei tulene “Keskkonnatasude seaduse” § 9 lõike 1 alusel kaevandamisloa omanikule kaevandamisõiguse tasu maksmise 
kohustust, siis täidetakse vaid tabel 1. 

6. Maavara ja maa-ainese koguse mõõtühiku määramisel lähtutakse keskkonnaministri 26. mai 2005. a määruses nr 44 „Üldgeoloogilise 
uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord“ kasutatavatest ühikutest. 

Tabel 1 

7. Kui keskkonnaregistri registrikaardile on mäeeraldise piires määratud mitu maavaravaru plokki, märgitakse eri plokkide piires toimunud 
maavaravaru kaevandamine, kasutamine või kasutuskõlbmatuks muutmine eraldi ridadel plokkide kaupa. 

8. Väljaspool mäeeraldise piire kaevandatud kogus märgitakse eraldi reale. 

9. Veerus 2 esitatakse maavara nimetus keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 29 „Nõuded maavaravarude kategooriatele ja 
maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu“ § 3 alusel. Maa-ainese kaevandamise deklareerimisel kasutatakse loas määratud 
maa-ainese nimetust. 

10. Veerus 3.3 tuleb kasutatud maavara koguse märkimisel lähtuda „Maapõueseaduse“ § 2 punktis 8 esitatud definitsioonist. 

11. Veerus 4 esitatakse selgitus kasutatud, kasutuskõlbmatuks muudetud ja väljaspool mäeeraldist kaevandatud varu koguse kohta.  
 

 
 



Tabel 2 

12. Veerus 1 esitatakse maavara nimetus vastavalt “Keskkonnatasude seaduse” § 9 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
12. novembri 2009. a määruses nr 172 “Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad“ kasutatavale liigitusele. Maa-
ainese kaevandamise deklareerimisel märgitakse vastava maa-ainesega sarnaseks tunnistatud maavara nimetus, arvestades eelnimetatud 
liigitust. 

13. Veerus 5 esitatakse üle loa või loata toimuva tegevuse korral kasutatav koefitsient “Keskkonnatasude seaduse” § 30 kohaselt. 

14. Juhul, kui kaevandatakse allpool põhjaveetaset liiva või kruusa, siis märgitakse need kogused eraldi ridadena. Veerus 6 näidatakse 
koefitsient, mida rakendatakse nimetatud juhul kaevandusõiguse tasu arvutamisel “Keskkonnatasude seaduse” § 9 lõike 5 kohaselt. 

 
Tabel 3 

15. Andmed esitatakse maavara nimetuste ja kohalike omavalitsuste kaupa. 

16. Veerus1 esitatakse maavara nimetus vastavalt “Keskkonnatasude seaduse” § 9 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12. novembri 
2009. a määruses nr 172 “Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad“ kasutatavale liigitusele. Maa-ainese 
kaevandamise deklareerimisel märgitakse vastava maa-ainesega sarnaseks tunnistatud maavara nimetus, arvestades eelnimetatud liigitust. 

 

 


