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e-maksuameti/e-tolli kasutajate volitamine
Äriühingu seaduslik esindaja saab kasutajaid volitada
1. e-maksuametis/e-tollis:
valige rubriigi "Leping ja seaded" alamrubriik "Volituste administreerimine"
lisage kasutaja; selleks sisestage kasutaja isikukood
lisage kasutajale tööks vajalikud volitused (juurdepääsuõigused teenustele)
Rohkem infot saate e-maksuameti/e-tolli volituste ja õiguste administreerimise juhendist
2. Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos
Kasutajate volitamise õigus on äriühingu seaduslikul ning volitatud esindajal. Esitage teenindajale
isikut tõendav dokument
volikiri või taotlus volituste ja õiguste määramiseks
notariaalne volikiri e-maksuameti/e-tolli kasutajate volitamiseks volitatud esindaja puhul

Volikirjad ja taotlused
Volikirjade /taotluste näidised
Volikiri e-maksuameti/e-tolli
kasutamiseks raamatupidaja pakett

Volikiri "Volituste
administreerimine"

Selgitus
Volikirjaga annab äriühing oma esindajale õiguse:
- esitada käibedeklaratsioone (KMD), ettevõtte tulu- ja
sotsiaalmaksudeklaratsioone (TSD), aktsiisideklaratsioone, raieõiguse ning
metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatisi, hasartmängu aruandeid, INFdeklaratsioone
- taotleda EORI-numbrit
- vaadata saldosid ja teha saldopäringuid
- saata esindatava nimel teateid
- esitada tagastus- ja ümberkandetaotlusi
- esitada EL tagastustaotlusi
- ja kasutada järgnevaid e-tolliteenuseid:
- tagatiste saldo jälgimine, info saamine ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja
tagatissummade laekumiste, vabastamise ning tagastamise kohta
- aruannete koostamine
- erinevate lubade taotlemine ning lubade kehtivuse jälgimine
- maksumärkidega seotud tegevused – maksumärkide tellimise taotluse
esitamine, kange alkoholi märgistamise registreerimine, maksuhalduri
teavitamine jne
Volikirjaga annab äriühing oma esindajale õiguse hallata äriühingu emaksuameti/e-tolli kasutajate juurdepääsuõigusi.

Taotlus e-tolliteenuste
kasutajaõiguste saamiseks
e-maksuametis/e-tollis

Tolliteenuste kasutajaõiguste selgitused

Taotlus aktsiisikaupade
tollitoimingute
kasutajaõiguste saamiseks
e-maksuametis/e-tollis

Aktsiisikaupade tollitoimingute kasutajaõiguste selgitused
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Volikiri e-maksuameti/e-tolli
kaudu maamaksu andmete
esitamiseks ja
parandamiseks

Volikirjaga annab valla- või linnavalitsus oma esindaja(te)le õiguse maamaksu
andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ja vajadusel nende parandamiseks.

Volikiri tolli toimingute
teostamiseks
(tolliagentuurile)

Volikirjaga annab ettevõte tolliagentuurile õiguse järgnevate tollitoimingute
teostamiseks:
- tollideklaratsioonide esitamine
- ettemaksete kasutamine tolli toiminguteks
- tagatise kasutamine tolli toiminguteks.

Volikiri kange alkoholi
maksumärkide
vastuvõtmiseks

Volikirjaga annab ettevõte oma esindajale õiguse kange alkoholi maksumärkide
vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
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