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1. Üldine teave  

Jäätmearuanne esitatakse keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kalendriaasta 31. 

jaanuariks. Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on eelmise kalendriaasta 1. jaanuarist 

kuni 31. detsembrini. 

 

Aruanne esitatakse iga tegevuskoha kohta eraldi. Jäätmete koguja või vedaja, kellel ei ole 

püsivat tegevuskohta, esitab aruande üleriigiliselt või iga maakonna kohta eraldi.  

 

Täiendavat infot leiab keskkonnaministri määrusest „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande 

esitamise kord“ (eeldatavalt 2022. a jaanuaris jõustub määruse muudatus).  

 

2. KOTKAS infosüsteemi sisenemine 

Jäätmearuannet saab esitada KOTKAS infosüsteemis, aadressil https://kotkas.envir.ee/. 

Keskkonda sisenemiseks tuleb paremalt ülanurgast valida .Sisene iseteenindusse.. Seejärel 

avaneb aken, kus on võimalik sisse logida kehtiva ID-kaardi, Mobiil-ID või SMART-ID-ga. 

Sisselogimise järgselt kuvatakse valikud, kellena soovite süsteemi siseneda – eraisikuna või 

mõne ettevõtte (volitatud) esindajana. Valige isik, kellele kuuluva loa kohta soovite aruande 

esitada.  

 

KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt sõlmida infosüsteemi 

kasutamise tingimuste nõusolek ehk kasutusleping. Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem 

automaatselt pärast rolli valiku tegemist. Ettevõtete puhul tuleb kasutuslepingu sõlmimiseks 

keskkonda siseneda juhatuse liikme(te)l, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse 

esindajana toimetada soovitakse (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) ning allkirjastada 

kasutusleping. Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda aastaaruannet esitama. 

 

2.1. Volitamine 

Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama KOTKAS infosüsteemis, siis 

tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Halda volitusi >  Lisa uus volitus.  

 

 

Volituste õiguste ja õiguste ulatuse märkimisel tuleb jälgida, et märgitakse ära kõik need 

tegevused, milleks isikut volitada soovitakse (nt kui volitamisega antakse õigus aastaaruande 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128012020010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128012020010?leiaKehtiv
https://kotkas.envir.ee/
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esitamiseks, siis õiguste ulatuse rippmenüüst tuleb valida, milliste lubade/registreeringute 

aruannete esitamiseks õigus antakse).  

 

3. Jäätmearuande lisamine 

Ligipääsu saanuna avaneb töölaua vaade, kus tööriistaribal on vaheleht AASTAARUANDED. 

Selle alt avaneb vaade „Minu aastaaruanded“, kus erinevate vahelehtede all kuvatakse 

esitamata, pooleliolevad, esitatud ja arhiveeritud aruanded.  

 

 

Aastaaruande lisamiseks on järgnevad võimalused: 

3.1. Aruande lisamine esitamata aruannete alt 

Vahelehel „Esitamata“ on välja toodud aastaaruanded, mille esitamise kohustus on isikul seoses 

talle väljastatud registreeringute, keskkonnalubade või keskkonnakomplekslubadega. Valides 

vastava aruande realt  Lisa aastaaruanne  saab asuda aruannet sisestama.  

 

3.2. Uue aastaaruande lisamine 

Kui esitamata aruannete töölaual esitamist vajavat aruannet ei leia, siis saab uue aruande lisada, 

valides  Lisa uus aastaaruanne. Lahtris „Aastaaruande liik“ valida rippmenüüst jäätmearuanne, 

misjärel tekivad täiendavad valikud „Tegevuse liik“ ning „Käitluskoht“ (tegevuse liigina 

eelistada valikut „Loaga tegevus“).  

 

Käitluskoha lahtril klõpsates pakub süsteem automaatselt aruannet esitavale isikule kuuluvate 

lubade/registreeringutega seotud käitluskohti, mille hulgast tuleb valida see, mille kohta 
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aruannet esitada soovitakse. Otsingu nimekirjas kuvatakse esimesed 20 tulemust. Kui 

tegevuskohti on rohkem kui 20, siis soovitame otsida tegevuskoha nime või koodi järgi. Kui 

käitluskoha lahtris sobivat käitluskohta ei leitud, siis saab abi saamiseks pöörduda 

jäätmekäitluskohtade registri halduri poole aadressil jaatmekaitluskohad@envir.ee.   

 

Jätkamiseks tuleb vajutada  Lisa aastaaruanne  ning seejärel avaneb jäätmearuande vormide 

nimekiri. 

 

 

4.  Jäätmearuande vormide täitmine 

Jäätmearuande vormide täitmise abistamiseks on vormidele lisatud infomullid, 

millele hiirekursoriga liikudes kuvatakse vormi/lahtri täitmist abistav teave.  

 

Kui aruande täitmisel tekivad probleemid, millele abimaterjalidest lahendust ei leia, siis on 

võimalik nupu „Saada küsimus“ kaudu (asub jäätmearuande vormide nimekirja lehe ülaosas) 

edastada küsimusi tekkinud probleemide kohta. Sealjuures palume probleemi lühikirjelduses 

välja tuua ka, millise aruandevormi/andmevälja/lahtri täitmisel probleem tekkis ning palume 

lisada ka jäätmekäitluskoha registrikood ja nimetus. Probleemi paremaks kirjeldamiseks on 

võimalik lisada ka ekraanipilte.   

 

4.1. Tiitelleht 

Esmalt tuleb täita vorm „Tiitelleht“. Osa lahtreid on tiitellehel juba süsteemi poolt eeltäidetud, 

aga kindlasti tuleb lisada aruande koostaja/kontaktisiku andmed (s.o isik, kelle poole pöörduda, 

kui tekivad sisulised küsimused seoses aruandega).  

 

Kui vorm on täidetud, siis saab valida, kas vajutada  Salvesta  või  Salvesta ja kontrolli . 

Viimasel juhul kontrollib süsteem, kas vorm on korrektselt täidetud. Vigade esinemisel tuuakse 

need lehe ülaosas kollasel inforibal välja. Kui vorm on täidetud korrektselt, siis kuvatakse 

rohelisel ribal, et vorm salvestati, vigu ei tuvastatud.   

mailto:jaatmekaitluskohad@envir.ee
https://kotkas.envir.ee/public/service_view?service_id=7&represented_id=
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Seejärel saab nupult  Vormide nimekiri  liikuda tagasi aastaaruande vormide nimekirja lehele.  

 

4.2. Null-aruande esitamine 

Juhul kui aruandeaastal jäätmekäitlusalast tegevust (sh jäätmete tekkimist, ladustamist ega 

liikumist) ei toimunud, tuleb esitada null-aruanne. Selleks täita ainult tiitelleht ja seejärel 

kinnitada aruanne (vt p 5).   

 

4.3. Käitlustoimingute lisamine 

Jäätmearuande vormide täitmist saab jätkata bilansi, sissetuleku või väljamineku vormilt, 

vajutades valitud vormil nupule  > Lisa käitlustoiming .  

 

Käitlustoimingu lisamisel tuleb esmalt valida jäätmeliik, millega teostatavaid toiminguid 

soovitakse kajastada (jäätmeliiki saab otsida nii nime kui jäätmekoodi alusel ning võib valida 

ka nimekirjast, mis avaneb lahtri kõrval asuvale nupule klõpsates). Jäätmeliiki on võimalik 

kontrollida vastavalt loalt/registreeringult, mille kohta aruanne esitatakse.  

 

 

Seejärel saab valida rippmenüüst sobiva käitlustoimingu tüübi (vt täpsemalt p 4.3.1), mida 

soovitakse sisestada.  

 

Lisaks tuleb märkida jäätmete kogus ning vastavalt valitud käitlustoimingu tüübile täiendavalt 

nõutud andmed (täita tuleb kõik tärniga tähistatud lahtrid). 

 

NB! Kõik jäätmekogused esitatakse tonnides.  

Olenevalt jäätmete kogusest märgitakse jäätmete kogused vähemalt järgmise täpsusega: 
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Pärast vajalike lahtrite täitmist vajutada  Salvesta .  

 

Seejärel kuvatakse kõik antud jäätmeliigiga teostatud toimingud. Samuti kuvatakse info, kas 

liikumised on tasakaalus või tasakaalust väljas. Aruande täitmise lõpuks peavad liikumised 

olema tasakaalus, vastasel korral aastaaruannet kinnitada ei saa. 

 

 

Järjekordse käitlustoimingu lisamisel pakub süsteem juba ka eelnevalt sisestatud jäätmeliike 

ning valides mõne eelnevalt kajastatud jäätmeliigi, kuvatakse selle jäätmeliigiga eelnevalt 

lisatud toimingud ja kogused.  

 

4.3.1. Toimingute liigid 

 Laoseis aasta alguses  

Ettevõtte (käitluskoha) laos olevad jäätmekogused aruandeperioodi alguses. Eelneval aastal 

aruande esitanutel tekivad need kogused automaatselt eelneva aasta aruande andmetest (eelneva 

aasta „Laoseis aasta lõpus“).  

 

Kui laoseis aasta alguses oli 0, siis tuleb toimingu tüüp „Laoseis aasta alguses“ märkimata jätta 

- kogust 0 ei ole võimalik sisestada.  

 

Sissetuleku liigid 

 Tekkis  

„Tekkis“ toiminguga näidatakse ettevõttes (käitluskohas) aruandeperioodil tootmis- või muu 

tegevuse tulemusena tekkinud jäätmeid (nt reovee puhastamise käigus tekkinud olmereovee 

puhastussetted või ehitus- ja lammutustegevuse käigus tekkinud ehitusjäätmed), v.a 

jäätmekäitluses tekkinud ehk sekundaarsed jäätmeid. 

 

Jäätmeveo aruandes ei ole korrektne kasutada sissetuleku liiki „Tekkis“, selle asemel tuleb 

näidata jäätmete saamist teiselt ettevõttelt või endalt, et oleks võimalik omavalitsuse täpsusega 

tuvastada jäätmete tekkekoht.  
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 Sekundaarne teke  

Sekundaarse tekke all näidatakse jäätmekäitluses tekkinud jäätmeid (nt jäätmete sortimisel 

tekkinud teist liiki jäätmed, romusõidukite demonteerimisel tekkinud jäätmed, vedeljäätmete 

käitlemisel tekkinud setted jne).  

 

Sekundaarne teke peab olema vastavuses taaskasutamiseks ettevalmistava tegevuse (nt R12s – 

sortimine, demonteerimine; R12x – jäätmesegude koostamine) all näidatava jäätmekogusega.  

 

 

 Saadud teistelt ettevõtjatelt 

Teistelt isikutelt saadud jäätmete puhul tuleb lisaks jäätmeliigile ja kogusele märkida jäätmed 

üle andnud isik ehk partner (hakates sisestama nime või koodi lahtrisse „Ärireigistri või 

isikukood“, pakub süsteem võimalikke isikuid) ja partneri tegevuskoht.  

 

Kui jäätmeid üle andnud isiku tegevuskoht on jäätmekäitluskohtade registris olemas, siis valida 

konkreetne käitluskoht (kahtluste tekkimisel soovitame täpsustada käitluskoha valikut 

partnerettevõttega). Kui jäätmeid üle andnud isikul puudub registris olev käitluskoht, siis valida 

„Käitluskoht puudub antud nimekirjas“, misjärel tekib täiendav lahter, kust tuleb valida 

käitluskoha vald või linn.  

 

 Saadud kodumajapidamistelt  

Kodumajapidamistelt saamise korral tuleb märkida kohalik omavalitsus (vald või linn), kust 

saadud jäätmed pärinesid. 

 

 Saadud laevadelt sadamas  

Laevadelt sadamas vastu võetud jäätmete korral tuleb käitluskohaks valida rippmenüüst vastava 

sadama jäätmekäitluskoha registrikood. 

 

 Saadud määramata väikeettevõtetelt 

Määramata väikeettevõtetelt saadud jäätmete puhul tuleb ära näidata linn või vald, kus jäätmed 

tekkisid.  

 

 Import  

Jäätmete impordi korral tuleb märkida välismaise partneri (mitte Eesti vahendaja) ärinimi ja 

päritoluriik.  
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 Muu sissetulek 

Muu sissetuleku näitamisel tuleb kommentaari lahtris selgitada sissetuleku päritolu või 

tekkepõhjust. Muu sissetulek peaks olema pigem erandlik.  

 

Väljamineku liigid 

 Taaskasutatud  

Kui jäätmeid taaskasutati või teostati taaskasutamist ettevalmistavaid toiminguid, siis tuleb 

välja tuua vastav toimingukood ehk R-kood. R-koodi lahtrile klõpsates avaneb rippmenüü, kus 

on toodud toimingute nimekiri neile vastavate R-koodidega (jäätmete töötlemist 

iseloomustavad taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingud ning neile vastavad koodid on 

sätestatud Vabariigi Valitsuse 08.12.2011 määrusega nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja 

kõrvaldamistoimingute nimistud“). 

 

Kui taaskasutamistoiminguks (R-kood) valitakse mõni jäätmete taaskasutamisele eelnev 

toiming (nt R12s, R12x), siis tuleb selle tulemusel tekkinud jäätmeid kajastada sekundaarse 

tekke all (sealjuures tuleb jälgida, et kogused on omavahel vastavuses). Kui taaskasutamisele 

eelneva toimingu tulemusel jäätmeliik ei muutunud (nt purustati jäätmeid või teostati 

ümberpakkimist nii, et jäätmeliik jäi samaks), siis pole seda toimingut aruandes vaja kajastada. 

 

Settelaadsete jäätmete puhul tuleb märkida ka jäätmete kuivaine sisaldus massiprotsentides. (Nt 

AS-lt Tallinna Vesi saadud olmereoveesette (jäätmekood 19 08 05) kuivaine sisalduse leiab AS 

Tallinna Vesi kodulehelt (haljastusmulla analüüsitulemused).)  

 

 Kõrvaldatud  

Jäätmete kõrvaldamisel märgitakse ettevõtte käitises kõrvaldatud jäätmekogused ning 

kõrvaldamistoimingute koodid ehk D-koodid.  

 

 Antud teistele ettevõtjatele  

Kui näidatakse jäätmete andmist teisele isikule, tuleb lisaks jäätmeliigile ja kogusele märkida 

jäätmed saanud isik ehk partner ja partneri käitluskoht.  

Kahtluste tekkimisel soovitame kontrollida võrdlust teiste ettevõtjatega (vt p 4.8), et andmed 

oleksid vastavuses partneri esitatud andmetega, ning vajadusel täpsustada andmeid partneriga.  

 

Jäätmed saanud ettevõtteks ei ole korrektne märkida tootjavastutustorganisatsioone (nt MTÜ 

Rehviringlus, Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ) ega jäätmete 

vahendajat/edasimüüjat, kes ise reaalselt jäätmekäitlusega ei tegele. Palume jäätmed saanud 

isikuks märkida jäätmekäitleja, kes jäätmed oma valdusesse sai ehk kes käitleb jäätmeid 

tootjavastusorganisatsiooni nimel või kellele vahendaja/edasimüüja jäätmed edastas. 

 

 Eksport 

Jäätmete ekspordi korral tuleb lisaks märkida välismaise partneri (mitte Eesti vahendaja) 

ärinimi, sihtkohariik ning sihtkohariigis teostatava edasise käitlustoimingu taaskasutamis- või 

kõrvaldamistoimingu kood (R- või D-kood).  

https://www.riigiteataja.ee/akt/114122011004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114122011004?leiaKehtiv
https://tallinnavesi.ee/ettevote/tegevused/reoveepuhastus/haljastusmuld/
https://tallinnavesi.ee/ettevote/tegevused/reoveepuhastus/haljastusmuld/
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 Muu väljaminek 

Muu väljamineku näitamisel tuleb kommentaari lahtrisse lisada selgitus selle sihtkoha või 

tekkepõhjuste kohta. Muu väljamineku näitamine peaks olema pigem erandlik. Palume kaaluda, 

kas antud väljaminekut saaks kajastada mõne teise toimingu tüübi all (nt kui jäätmeid võeti 

vastu ühe koodiga ja edasi anti teise koodiga, siis seda jäätmekoodi muutumist saab kajastada 

algse jäätmeliigi taaskasutamisele eelneva sortimisena (R12s) ja uue jäätmeliigi sekundaarse 

tekkena). 

 

 Laoseis aasta lõpus 

Ettevõtte (käitluskoha) laos olevad jäätmekogused aruandeperioodi lõpus, mis ootavad 

edasisele käitlemisele suunamist või üleandmist.  

 

4.3.2. Impordivormi kasutamine 

Käitlustoimingute kandmiseks aruandele on võimalik kasutada ka MS Exceli impordivormi. 

Jäätmearuande esitamise impordivorm, impordivormi näidis ning tehnilised nõuded 

imporditavale failile on leitavad abimaterjalide alt.  Nõuetekohase Exceli faili saab importida 

aruande vormide nimekirja all asuva nupu  > Impordi   kaudu. Kui imporditav fail sisaldab 

vigasid, mis takistavad andmete importimist, teatab süsteem nendest lehe ülaosas kollasel 

inforibal. Kui importimine õnnestus, aga imporditud toimingutes esineb vigasid, siis tekib 

vormide nimekirja täiendav tabel „Vigased imporditud toimingud“, kus on vastavad vead välja 

toodud. Selle tabeli kaudu saab neid toiminguid ka parandada või kustutada.   

 

4.4. Bilanss 

Bilansi tabelis on jäätmeliikide lõikes ära toodud laoseisud aasta alguses ja lõpus ning sissetulek 

ja väljaminek. Aruande täitmise lõpuks peavad liikumised bilansi tabelis olema tasakaalus 

(laoseis alguses + sissetulekud = väljaminekud + laoseis lõpus),  vastasel korral aastaaruannet 

kinnitada ei saa. 

 
märk jäätmeliigi ees näitab, et selle jäätmeliigi liikumised on tasakaalust väljas.  

 

Kui liikumised on tasakaalust väljas, tuleb esitatud andmeid täienda või parandada - vajadusel 

lisada täiendavaid laoseise, sissetuleku või väljamineku toiminguid (vt p 4.3). Juba sisestatud 

toiminguid saab muuta või kustutada jäätmeliigi vaatest (vt p 4.4.1).  

https://kotkas.envir.ee/public/service_view?service_id=7&represented_id=
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Tabeli all asuva nupu  Laadi alla (.xlsx)  abil on võimalik tabelit Exceli failina alla laadida.  

 

4.4.1. Jäätmeliigi vaade 

Kui käitlustoiming(ud) on lisatud, siis saab bilansi tabelis (samamoodi ka sissetuleku ja 

väljamineku tabelis) jäätmeliigi koodile klõpsates minna jäätmeliigi vaatesse, kus on kuvatud 

kõik antud jäätmeliigiga sisestatud toimingud.  

 

Iga toimingu rea lõpus olevate nuppude  Muuda  ja  Kustuta  abil saab vajadusel vastavat 

toimingut muuta või kustutada. 

 

4.5. Sissetulek 

Sissetuleku tabelis on toodud kõik sisestatud jäätmeliikide sissetuleku toimingud (Tekkis, 

Sekundaarne teke, Saadud teistelt ettevõtjatelt, Saadud kodumajapidamistelt, Saadud laevadelt 

sadamas, Saadud määramata väikeettevõtjatelt, Import, Muu sissetulek). Tabelis ei ole esitatud 

laoseisu aasta alguses, sest tegu ei ole bilansi mõttes sissetulekuga.  

 

Tabelis toodud andmeid on võimalik tabeli päises asuvate lahtrite abil filtreerida. Selleks tuleb 

vastava tulba päises olevasse lahtrisse sisestada, mille alusel andmeid filtreerida soovitakse (kas 

jäätmeliigi kood, toiminguliik, partneri nimi, asukoht) ning vajutada rea lõpus asuvat nuppu  

Filtreeri .  

 

4.6. Väljaminek 

Väljamineku tabelis on toodud kõik sisestatud jäätmeliikide väljamineku toimingud 

(Taaskasutatud, Kõrvaldatud, Antud teistele ettevõtjatele, Eksport, Muu väljaminek). Tabelis 

ei ole esitatud laoseisu aasta lõpus, sest tegu ei ole bilansi mõttes väljaminekuga.  

 

Väljamineku tabelis saab andmeid samamoodi filtreerida nagu sissetuleku tabelis.  
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4.7. Võrdlus teiste ettevõtetega – Sissetulek 

Tabelis on toodud jäätmeliigid ja kogused, mille saamist teistelt isikutelt (partneritelt) on 

aruandes näidatud ning jäätmeliigid ja kogused, mille andmist Teile on partnerid oma 

aruannetes näidanud.  

 
 

- kogus erineb partneri kogusest 

- aruanne on partneri poolt lisatud, kuid veel pooleli 

- partneri aruanne on esitatud 

 

Juhul, kui esinevad erinevused Teie ja partneri aruandes esitatud andmete vahel, palume 

partneriga ühendust võtta, et selgitada välja erinevuste põhjused ja seejärel täpsustada aruannet. 

 

4.8. Võrdlus teiste ettevõtetega – Väljaminek 

Tabelis on toodud jäätmeliigid ja kogused, mille andmist teistele isikutele (partneritele) on 

aruandes näidatud ning jäätmeliigid ja kogused, mille saamist Teilt on partnerid oma aruannetes 

näidanud. Tabelis kuvatakse lisainfo partnerite esitatud andmete kohta samal põhimõttel nagu 

tabelis „Võrdlus teiste ettevõtetega – Sissetulek“ (p 4.7). 

 

Juhul, kui esinevad erinevused Teie ja partneri aruandes esitatud andmete vahel, palume 

partneriga ühendust võtta, et selgitada välja erinevuste põhjused ja seejärel täpsustada aruannet. 

 

4.9. E-PRTR aruanne 

E-PRTR aruanne on jäätmearuande lisatabel, mille täitmise kohustus on E-PRTR määrusest 

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006) tulenevalt tegevuskohtadel, kes 

ületavad üht või mitut E-PRTR I lisas nimetatud tegevuse võimsuse/tootlikkuse künnist.  

 

E-PRTR aruanne tekib künnise ületanud 

tegevuskohtadele automaatselt lisatabelina, kui 

aastaaruandele kantud ohtlike jäätmete 

ülekanded tegevuskohast välja ületasid 2 tonni 

aastas või tavajäätmete ülekanded 2000 tonni 

aastas. 
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E-PRTR aruannet avades on kohustuslik täita ära jäätmete ülekanded väljapoole tegevuskohta 

andmeväljad. Need võivad olla: 

 Tavajäätmete riigisisesed ülekanded  

 Ohtlike jäätmete riigisisesed ülekanded  

 Ohtlike jäätmete riikidevahelised ülekanded  

 

Ohtlike- ja tavajäätmete siseriiklikel ülekannetel on kohustuslik täita käitlustoimingu 

nimetused, kogused ning meetodite kirjeldused. 

 

 

Ohtlike jäätmete riikidevaheliste ülekannete kohta tuleb lisaks käitlustoimingu nimetustele, 

kogustele ning meetoditele täita taaskasutaja/kõrvaldaja nimi ning tema aadressiandmed. Juhul 

kui tegelik taaskasutamise/kõrvaldamise koht erines, tuleb märkida tegelik asukoht.  
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Kui jäätmearuandel olevad kogused erinevad E-PRTR aruandele kantud andmetest, tuleb täita 

kohustuslik lahter ning selgitada koguste erinevuse tagamaid.  

 

 

Täiendavalt on võimalus esitada aruandel lisaandmeid, vajutades sisse „Soovin esitada 

lisaandmeid ja nõustun nende avalikustamisega veebis“ 
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5. Aruande kontroll ja kinnitamine 

Jäätmearuande vormide nimekirja all asuva nupu  > Aastaaruande kontroll  abil saab 

kontrollida, kas andmed on korrektselt sisestatud ja kas bilanss on tasakaalus. Vigade 

esinemisel tuuakse need välja lehe ülaosas kollasel inforibal.  

 

 

Enne aruande esitamist palume tabelite „Võrdlus teiste ettevõtetega – Sissetulek“ ja „Võrdlus 

teiste ettevõtetega – Väljaminek“ (vt p-d 4.7 ja 4.8) abil kontrollida, et aruandes esitatud 

andmed teistelt isikutelt saadud või teistele isikutele antud jäätmete kohta on vastavuses 

partnerite aruannetes esitatud andmetega. Juhul, kui esinevad erinevused, palume partneriga 

ühendust võtta, et selgitada välja erinevuste põhjused ja seejärel täpsustada enda aruannet.  

 

Aastaaruande kinnitamiseks tuleb vormide nimekirja vaates vajutada vormide all asuvale 

nupule  > Kinnita aastaaruanne . Seejärel avaneb jäätmearuande kinnitamise eelvaade, kus on 

võimalik esitatavad andmed veelkord üle vaadata. Kui aruandes enam midagi muuta ei soovita, 

siis tuleb aruande esitamiseks vajutada nupule  Esita aastaaruanne  ning kinnitada oma valikut 

hüpikaknas vajutades Ok.   

 

6. Parandusaruande esitamine 

Kui tekib vajadus esitatud aruandes andmeid muuta, siis on võimalik esitada parandusaruanne. 

Selleks tuleb valida tööriistaribal vaheleht AASTAARUANDED > Minu aastaaruanded > 

Esitatud. Esitatud aruannete all vajutada vastava aruande rea lõpus olevale nupule Vaata, ning 

seejärel avanenud jäätmearuande lehe ülaosas nupule Alusta parandusaruannet .  

 


