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Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. aasta määrus nr 22 

„Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning 

maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, 

aruande vorm ja esitamise kord“ 

Lisa 1 

(keskkonnaministri 22.03.2017. a määruse nr 9 sõnastuses) 

 

KESKKONNAAMETILE   

VEE ERIKASUTUSÕIGUSE TASU DEKLARATSIOON 

 

Aruandeperiood:    kvartal    aasta   

 

 
Ettevõtte/asutuse nimi:         

Äriregistri kood:       Veekasutaja kood:   

Aadress:          

Telefon:       E-post:   

Loa number:       Loa kehtivusaeg:  
 

 

   

 

   

Veehaarde nimetus 
Veehaarde 

kood 

Põhjavee-

kihi indeks 

Vee 

kasutusala 

 

Veearvesti 

näit 

kvartali 

alguses 

Veearvesti 

näit 

kvartali 

lõpus 

Lubatud 

veevõtt, 

m³/perioodis 

Tegelik veevõtt 

aruandeaasta 

algusest kuni 

aruandekvartali 

lõpuni, m³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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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 

ettemaksukontole 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 võib saata selle deklaratsiooni menetlemisega seotud teavet ja dokumente 

nimetatud e-posti aadressile. 

4. Kui ühest veehaardest saadavat pinna- või põhjavett kasutatakse mitmel eri otstarbel ning nende kasutusalade tasumäär on erinev, tuleb veerus 1 eri kasutusalad 

märkida eri ridadel, nimetades veehaarde nimetuse järel vee kasutuse otstarbe (nt puurkaev nr 6 – ravivanni mineraalvesi). 

Tegelik veevõtt 

Tasumäär, 

€/m³ 

Üle loa või 

loata, 

koefitsient 

Vee erikasutusõiguse tasu, eurot 

Arvesti 

vahetus  
kuude lõikes loa kohaselt 

Kvartalis 

kokku 

loa 

kohaselt 
üle loa loata kokku 

I kuu II kuu III kuu 
loa 

kohaselt 
üle loa loata 

9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 10 11 12.1 12.2 12.3 12.4 13 

                            

              

              

                            

     Arvutatud tasu:            

       Tasumisele kuulub, eurot:    
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5. Veerus 2 märgitakse puurkaevu katastri number või pinnaveehaarde kood keskkonnaandmete integreeritud infosüsteemi järgi. Kui põhjaveehaare moodustub 

mitmest puurkaevust, märgitakse veergu 2 veehaardesse kuuluvate puurkaevude katastri numbrid ning selle veehaarde veevõtu andmed esitatakse summeerituna. 

6. Veergu 4 märgitakse keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määruses nimetatud vee kasutusala (veekogu või põhjaveekiht ja/või kasutusala 

nimetatud määruses esitatud liigituse kohaselt). 

7. Veerud 5 ja 6 täidetakse, kui veekogust mõõdetakse vee erikasutusloa kohaselt veearvestiga. Veearvesti näit tuleb esitada täiskuupmeetri täpsusega. Kui 

veearvesti vahetatakse aruandekvartali keskel, tuleb vana veearvesti näidule liita juurde uue veearvesti näit või näitude vahe (kui uue veearvesti näit ei alga 0-

st) ning deklaratsioonis märkida summeeritud näit. Järgmise kvartali veekogused deklareeritakse uue veearvesti näidu alusel. Veearvesti vahetamisel märgib 

vee erikasutaja veergu 13 „JAH“ ja fikseerib vee erikasutaja vahetatava veearvesti lõppnäidu ja uue veearvesti algnäidu. 

8. Veerg 8 täidetakse vaid sel juhul, kui vee erikasutusloas on lubatud veevõtu limiit kehtestatud aasta kohta. Veerus kajastatakse aasta jooksul võetud summaarne 

veekogus, aruandekvartali veekogus liidetakse eelnevates kvartalites võetud veekogustele. 

9. Veerus 11 esitatakse üle loa või loata toimuva tegevuse korral kasutatav koefitsient keskkonnatasude seaduse § 29 kohaselt. 

10. Veerg 13 täidetakse vaid sel juhul, kui on toimunud veerarvesti vahetus. Vaikimisi märgitakse veergu 13 „EI“. 

 


