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 3
(keskkonnaministri 25.06.2019. a määruse nr 22 sõnastuses)
KESKKONNAAMETILE

VÄLISÕHU SAASTETASU DEKLARATSIOON
Aruandeperiood:

kvartal

aasta

Ettevõtte/asutuse nimi:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon:
Loa number:
Heiteallika asukoha aadress:
Soojuse tootja
Soojuse tootmisel tekkinud CO2 heitkoguse osakaal kogu CO2 heitkogusest, %:

E-post:
Loa kehtivusaeg:

Tabel 1. Aruandekvartalis loaga välisõhku väljutatud saasteained ja nende heitkogused tonnides
Saasteaine
CAS nr
nimetus
1.1
1.2

Heitkogus, t
2

1

JAH/EI

Tabel 2. Aruandekvartalis loata välisõhku väljutatud saasteained ja nende heitkogused tonnides
Saasteaine
CAS nr
nimetus
1.1
1.2

Heitkogus, t
2

Tabel 3. Saastetasu arvutus saasteainete väljutamisel välisõhku
Saasteaine

Õhusaastetasu, eurot

Heitkogus, t

CAS nr

nimetus

aruandeperioodis
lubatud

1.1

1.2

2.1.1

tegelik
aruandeaasta
algusest kuni
aruandekvartali
lõpuni
2.1.2

Aruandekvartalis
loa
kohaselt

üle loa

loata

kokku

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Tasumäär,
eurot/t

3

Üle loa või
loata,
loa
koefitsient kohaselt
4

5.1

üle loa

5.2

Asendatud
saastetasu,
loata kokku
eurot

5.3

5.4

Arvutatud tasu:
Tasumisele kuulub, eurot:

2

6

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. Deklaratsioon esitatakse käitise kõikide ühel tootmisterritooriumil paiknevate heiteallikate kohta kokku.
5. Väljal „Soojuse tootja“ valitakse „JAH“ juhul, kui tegevus on reguleerutud kaugkütteseadusega. Kui välja „Soojuse tootja“ ei täideta, loetakse automaatselt
valituks vastus „EI“.
6. Välja „Soojuse tootmisel tekkinud CO2 heitkoguse osakaal kogu CO2 heitkogusest, %“ täitmine on kohustuslik, kui väljal „Soojuse tootja“ valiti „JAH".
Osakaal arvutatakse lähtuvalt keskkonnatasude seaduse § 19 lõikes 4 sätestatust ja esitatakse kuue kümnendkoha (0,000001) täpsusega.
7. Tabelis 1 esitatakse andmed käitise tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatud iga loaga reguleeritud saasteaine või saasteainete grupi kohta
eraldi. Tabelis 3 arvutatakse keskkonnatasu arvutamise aluseks olevad kogused keskkonnaloa ja õigusaktides sätestatu järgi.
8. Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) keskkonnatasu arvutatakse tabelis 3 vaid summaarse LOÜ-de heitkoguse eest (NMVOC), kui deklaratsioon esitatakse
keskkonnaloa alusel, mis on antud keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud
piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ alates 2019. aasta 9. märtsist kehtiva redaktsiooni alusel.
9. Tabelis 2 esitatakse andmed nende saasteainete heitkoguste kohta, mis on välisõhku heidetud loata.
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.
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