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Pakendi aktsiisideklaratsiooni täitmise juhised

Pakendi aktsiisideklaratsiooni täidab ja esitab aktsiisimaksja järelevalvet teostavale maksu- ja
tollikeskusele. Kui aktsiisimaksja on pakendiaktsiisi seaduses sätestatud kohustused üle andnud
taaskasutusorganisatsioonile ja täidab oma kohustusi taaskasutusorganisatsiooni ees, on
aktsiisimaksjaks taaskasutusorganisatsioon. Deklaratsioonile märgitakse aktsiisimaksja nimi,
registri- või isikukood, aadress, telefon ja e-posti aadress.
Pakendi aktsiisideklaratsiooni märgitakse vastavalt aktsiisideklaratsioonil toodud pakendi
liigitusele järgmised andmed:
Veerg C

Pakendi aktsiisimäär vastavalt pakendiaktsiisi seaduses sätestatule eurodes
kilogrammi kohta.

Veerg D

Maksustamisele kuuluva pakendi kogus kilogrammides. Maksustamisele kuuluva
pakendi kogus võrdub taaskasutuse kohustuse alatäitmise kogusega. Ületäitmist ei
deklareerita.

Veerg D, rida 1.1

Tagatisrahaga klaasist joogipakendile ettenähtud taaskasutamise määras
(75%, 85% alates 01.01.2012) pakendi koguse ja tegelikult taaskasutatud
tagatisrahaga klaasist joogipakendi koguse vahe kilogrammides.

Veerg D, rida 1.2

Tagatisrahaga plastikust joogipakendile ettenähtud taaskasutamise määras
(75%, 85% alates 01.01.2012) pakendi koguse ja tegelikult taaskasutatud
tagatisrahaga plastikust joogipakendi koguse vahe kilogrammides.

Veerg D, rida 2.1

Metallist joogipakendile ettenähtud taaskasutamise määras (40%, 50%
alates 01.01.2010) pakendi koguse ja tegelikult taaskasutatud metallist
joogipakendi koguse vahe kilogrammides.

Veerg D, rida 3.1

Muu klaasist pakendile ettenähtud ringlussevõtu määras (70%) pakendi
koguse ja tegelikult ringlussevõetud muu klaasist pakendi koguse vahe
kilogrammides.

Veerg D, rida 3.2

Muu metallist pakendile ettenähtud ringlussevõtu määras (60%) pakendi
koguse ja tegelikult ringlussevõetud muu metallist pakendi koguse vahe
kilogrammides.

Veerg D, rida 3.3

Paberist ja kartongist pakendile ettenähtud määras (70%) pakendijäätmete
koguse ja tegelikult «Pakendiseaduse» § 36 lg 3 p 2 sätestatud viisil
taaskasutatud paberist ja kartongist pakendijäätmete koguse vahe
kilogrammides.
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Maksustamisele kuuluv kogus saadakse järgmise valemi järgi:
A=A1+A2, kus
A on paberist ja kartongist pakendi maksustamisele kuuluv kogus
kilogrammides.
A1=B1-B2, kus
B1 on ringlussevõtuna ettenähtud (60% kogu paberist ja kartongist pakendi
kogusest) paberist ja kartongist pakendi kogus kilogrammides ja
B2 on tegelikult ringlusse võetud paberist ja kartongist pakendi kogus
kilogrammides.
A2=B3-B4, kus
B3 on 10% kogu paberist ja kartongist pakendi kogusest kilogrammides ja
B4 on tegelikult taaskasutatud paberist ja kartongist pakendi kogus
kilogrammides.
Ringlussevõtu määra (A1) ületamine katab määra ületavas osas muu
taaskasutamise (A2) määra (s.t juhul kui B2 on suurem kui B1, märgitakse
A1 = 0 ja B2 osa, mis ületab B1-te liidetakse B4-le), kuid muu
taaskasutamise määra (A2) ületamine ei kata ringlussevõtu määra (A2 ei
märgita väiksemana kui 0).

Veerg D, rida 3.4

Puidust pakendile ettenähtud määras (45%) pakendijäätmete koguse ja
tegelikult «Pakendiseaduse» § 36 lg 3 p 5 sätestatud viisil taaskasutatud
puidust pakendijäätmete koguse vahe kilogrammides.
Maksustamisele kuuluv kogus saadakse järgmise valemi järgi:
A=A1+A2, kus
A on puidust pakendi maksustamisele kuuluv kogus kilogrammides.
A1=B1-B2, kus
B1 on ringlussevõtuna ettenähtud (20 % kogu puidust pakendi kogusest)
puidust pakendi kogus kilogrammides ja
B2 on tegelikult ringlusse võetud puidust pakendi kogus kilogrammides.
A2=B3-B4, kus
B3 on 25% kogu puidust pakendi kogusest kilogrammides ja
B4 on tegelikult taaskasutatud puidust pakendi kogus kilogrammides.
Ringlussevõtu määra (A1) ületamine katab määra ületavas osas muu
taaskasutamise (A2) määra (s.t juhul kui B2 on suurem kui B1, märgitakse
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A1=0 ja B2 osa mis ületab B1-te liidetakse B4-le), kuid muu taaskasutamise
määra (A2) ületamine ei kata ringlussevõtu määra (A2 ei märgita
väiksemana kui 0).

Veerg D, rida 3.5 Plastikust pakendile ettenähtud määras (55%) pakendijäätmete koguse ja
tegelikult «Pakendiseaduse» § 36 lg 3 p 4 sätestatud viisil taaskasutatud
plastikust pakendijäätmete koguse vahe kilogrammides.
Maksustamisele kuuluv kogus saadakse järgmise valemi järgi:
A=A1+A2+A3, kus
A on plastikust pakendi maksustamisele kuuluv kogus kilogrammides;
A1=B1-B2, kus
B1 on uuesti plastiks töödelduna ettenähtud (22,5% kogu plastikust pakendi
kogusest) plastikust pakendi kogus kilogrammides ja
B2 on tegelikult plastiks töödeldud plastikust pakendi kogus kilogrammides.
A2=B3-B4, kus
B3 on ringlussevõtuna ettenähtud (22,5 % kogu plastikust pakendi kogusest)
plastikust pakendi kogus kilogrammides ja
B4 on tegelikult ringlusse võetud plastikust pakendi kogus kilogrammides.
A3=B5-B6, kus
B5 on 10% kogu plastikust pakendi kogusest kilogrammides ja
B6 on tegelikult taaskasutatud plastikust pakendi kogus kilogrammides.
Uuesti plastiks töödeldud määra (A1) ületamine katab määra ületavas osas
muu ringlussevõtu (A2) määra (s.t. juhul kui B2 on suurem kui B1,
märgitakse A1=0 ja B2 osas, mis ületab B1-te liidetakse B4-le).
Ringlussevõtu määra (A2) ületamine katab määra ületavas osas muu
taaskasutamise (A3) määra (s.t juhul kui B4 on suurem kui B3, märgitakse
A2=0 ja B4 osa, mis ületab B3-e liidetakse B6-le), kuid muu taaskasutamise
määra (A3) ületamine ei kata uuesti plastiks töötlemise ja ringlussevõtu määra
(A3 ei märgita väiksemana kui 0).

Veerg E

Pakendilt
maksmisele kuuluv aktsiisisumma eurodes, mis leitakse
maksustamisele kuuluva pakendi koguse (veerg D) korrutamisel sama rea veerus
C märgitud aktsiisimääraga.
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