Majandustegevusteate esitamine Maaeluministeeriumi
kliendiportaalis
Majandustegevusteate peab taimetervise registrisse astumiseks esitama ettevõtja, kes tegeleb:
 Impordi ja/või ekspordiga (Euroopa Liidu välised riigid)
 Sertifitseeritud seemnete pakendamisega turustamise eesmärgil
 Paljundusmaterjali tootmisega turustamise eesmärgil
 Kultiveerimismaterjali tootmisega turustamise eesmärgil
 Tarbekartuli tootmisega rohkem kui 1 ha
 Seemnekartuli tootmisega
Majandustegevusteade tuleb esitada ka juhul, kui registrisse kantud ettevõtte tegevusalad muutuvad. Nime,
aadressi ja/või kontaktandmetega toimunud muudatused tuleb sisse viia 30 päeva jooksul peale nende
muutumist.
Ettevõtja on kohustatud oma andmete õigust taimetervise registris kinnitama iga aasta 30. aprilliks.

1. Maaeluministeeriumi kliendiportaali sisenemine
Kliendiportaali https://portaal.agri.ee/ sisenemiseks valige endale sobiv autentimisviis ning valige, keda te
soovite esindada, kas: ettevõtte nimi (äriregistrikood) või FIE nimi (äriregistrikood).
Majandustegevusteadet taimetervise registrisse kandmiseks saab esitada ainult äriregistrisse kantud
ettevõtte juhatuse liige või füüsilisest isikust ettevõtja.

Peale kliendiportaali sisenemist on võimalik majandustegevusteateni jõuda liikudes: PTA teenused ->
Taimetervis -> Taimetervise registrisse kandmine ja registriandmete muutmine

Alusta uut taotlust
Vajutades nuppu Alusta uut taotlust avaneb majandustegvusteade taimetervise registrisse kandmiseks.

NB! Punase tärniga märgitud väljade täitmine on kohustuslik. Iga järgmisele sammule liikumiseks tuleb
vajutada nuppu Salvesta ja jätka.

2. Tegevusalade lisamine
Vajutades nuppu Lisa tegevusala valida tegevusala ning taime, taimse saaduse või muu objekti nimetus ja
alguskuupäev.

2.1.

Importija

Valida:
 Tegevusala -> Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine
 Taime, taimse saaduse ja muu objekti nimetus -> taimed taimsed saadused ja muud objektid

Taimeperekonnad
Valida klassifikaatorist  üks või mitu taimeperekonda, mida planeerite importida. Taimeperekonnad saate
soovi korral lisada ka eraldi failina.

Valida klassifikaatorist  kauba nomenklatuuri (KN) kood.

Juhul kui Te ei tea kauba nomenklatuuri (KN) koodi, saate selle leida sellel lingil
https://apps.emta.ee/arctictariff-publicweb/#!/taric/nomenclature/sbn?sd=01.04.2020&d=I&cc=&l=et&ql=et&ea=false

2.2.

Eksportija

Valida:
 Tegevusala -> Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine
 Taime, taimse saaduse ja muu objekti nimetus -> taimed taimsed saadused ja muud objektid

2.3.

Taimse paljundusmaterjali, metsataimede kultiveerimismaterjali ning seemne- ja tarbekartuli
tootja, ladustaja, pakendaja ja turustaja,

Valida:
 Tegevusala -> Tootmine, ladustamine, pakendamine või turustamine
 Taime, taimse saaduse ja muu objekti nimetus -> taim või taimne saaduse, mille kasvatamisega
turustamise eesmärgil tegeletakse (istutus- ning paljundusmaterjali nimetus või seemne- ja
tarbekartul).

Kui ettevõtte tegeleb mitme tegevusalaga tuleb peale esimese tegevusala lisamist ja salvestamist uuesti
vajutada nuppu Lisa tegevusala ja valida järgmine tegevusala (ladustamine, pakendamine, turustamine)
ning taime, taimse saaduse nimetus jne kuni kõik tegevusalad ja taime, taimse saaduse või muu objekti
nimetused on lisatud.
Taimeperekonnad
Valida klassifikaatorist  üks või mitu taimeperekonda, mille tootmise, ladustamise, pakendamise või
turustamisega tegeletakse. Taimeperekonnad saate soovi korral lisada ka eraldi failina. Juhul, kui ettevõte
tegeleb tootmise ja turustamisega, saab tootmisesse märgitud taimeperekonnad kopeerida ka turustamise
alla vajutades Kopeeri samad taimeperekonnad turustamisse

Tootmispindalad
Kui ettevõte tegeleb taimede või taimsete saaduste tootmisega tuleb täpsustada, kui suurel pindalal toimus
tootmine eelmisel aastal. Kui alles alustate tootmisega, siis on eelmise aasta pindala vormil tühi ning järgmise
aasta 30.aprilliks tuleb teil esitada andmed eelneva aasta tegelike tootmispindalade kohta. Edasi liikumiseks
valige „Salvesta ja jätka“

2.4.

Sertifitseeritud seemnete pakendaja

Valida:
 Tegevusala -> Pakendamine
 Taime, taimse saaduse ja muu objekti nimetus -> Sertifitseeritud seemned ja seemnesegud

Seemnete pakendamisega seotud tegevusala lisamiseks vajutada nuppu Lisa tegevusala

Valida klassifikaatorist tegevusala, millega tegeletakse.

Valida klassifikaatorist  kultuur (-id), mille pakendamise, väikepakendisse pakendamise või seemnesegude
pakendamisega tegeletakse.

Seemnete lisainfo
Täpsustage, kuidas ettevõttes seemneid käideldakse. Juhul, kui te ei leia seemnete lisainfo valikus vastet
valida -> Muud meetmed ja kirjeldada seal.

3. Kontaktide lisamine
Taotleja kontaktandmed -> Ettevõtjal tuleb sisestada kehtiv telefoninumber ja e-posti aadress.
Taotleja tegevuskoha lisamiseks vajutada nuppu Lisa uus-> Sisestada ettevõtja asukoha või tootmiskoha
aadress.

Tegevuskoha nimeks võib sisestada ettevõtja nime.
Valdkond -> Taimetervis

4. Vastutajad
Tuleb sisestada taimetervise eest vastutava isiku nimi ja kontaktid.
Kui ettevõtja tegeleb sertifitseeritud seemne pakendamisega, tuleb sisestada ka pakendamise eest vastutava
isiku nimi ja kontaktid.
5. Kinnitamine
Majandustegevusteate esitamise viimaseks sammuks on andmete kontrollimine ja riigilõivu tasumine.
Riigilõivu saab tasuda koheselt pangalingi kaudu või pangaülekandega.

Andmete kinnitamiseks tuleb vajutada nupul Esita Infosüsteem küsib üle, kas „Olete kindel, et soovite
dokumenti esitada?“
Valides Jah laekub dokument menetlemiseks PTA infosüsteemi ning saki alla -> Minu kirjad -> Saabunud
teated laekub teade > Esitatud dokument on võetud menetlusse.

MUUL VIISIL MAJANDUSTEGEVUSTEATE ESITAMINE

Ettevõtja, kellel puudub võimalus esitada andmeid kliendiportaali kaudu, saab esitada andmed paberkandjal
PTA regionaalsetesse esindustesse või taimetervise ja paljundusmaterjali osakonda.
E-posti teel aadressile taimetervis@pta.agri.ee saadetud teade peab olema allkirjastatud digitaalselt.
Muul viisil kui kliendiportaali kaudu teate esitamise eest tuleb tasuda täiendavalt 10. - eurot riigilõivu.

Maksja:
Ettevõtte nimi, mille eest riigilõiv tasutakse
Saaja:
Rahandusministeerium
Saaja a/a nr: SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Selgitus:
Taimetervise registrisse kandmine
Viitenumber: 2900082207
Summa:
42.00 €

Ettevõtjal tuleb teatele märkida kõik kehtivad kontaktandmed (teate punktid 1-2). Teate punkt 3 täidetakse
juhul, kui tegemist on teise lepinguriigi või ühenduse välise riigi ettevõtjaga või juhul, kui asukoha aadress
erineb postiaadressist. Teate punkt 4 täidetakse juhul, kui ettevõtte tegevuskoha aadress erineb ettevõtja
postiaadressist. Tegevusala märkimisel juhinduda osas 2 toodud tegevusalade lisamise selgitustest.

Paljundus- või kultiveerimismaterjali tootjal, turustajal ja importijal esitada lisaks taimeperekondade
nimekiri.

MAJANDUSTEGEVUSTEADE TAIMETERVISSE REGISTRISSE KANDMISEKS
1. Ettevõtja põhiandmed

Ettevõtja nimi
Registrikood
Isikukood1
Sünniaeg2 (kuupäev/kuu/ aasta)
Isikut tõendava dokumendi1
nimetus

number

Taimetervise eest vastutava isiku nimi
isikukood
Seemnete pakendamise eest vastutava isiku
nimi
isikukood
Söödakultuuride seemnete segu pakendamise
eest vastutava isiku nimi
isikukood
2. Ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed
Maakond
Linn/vald
Tänav
Maja ja korteri number
Küla/alev/alevik
Talu/maja nimi
Sihtnumber

E-post
Telefon

Veebi aadress

3. Ettevõtte (tegevuskoha) andmed (kui erinevad ettevõtja kontaktandmetest)4
Maakond
Linn/vald
Tänav
Maja ja korteri number
Küla/alev/alevik
Talu/maja nimi
Sihtnumber
Telefon
E-post
Veebilehe aadress

Taimed, taimsed saadused
ja muud objektid
Viljapuude istutus-ning
paljundusmaterjal
Marjakultuuride istutusning paljundusmaterjal
Köögiviljade istutus- ning
paljundusmaterjal
Dekoratiivkultuuride
paljundusmaterjal
Lillesibulad, mugulsibulad
ja muud varreteisendid
Põllukultuuride
paljundusmaterjal
Sertifitseeritud seemned ja
seemnesegud
Seemnekartul
Tarbekartul
Metsataimede
kultiveerimismaterjal
5. Täiendavad andmed

Kauba KN
kood

Taimeperekonnad

Liiduvälisest riigist Eestisse
toimetamine (import)
Tootmine

Turustamine

Taimeperekonnad võib taotlusele lisada ka eraldiseisva failina.

Eestist
liiduvälisesse
riiki (eksport)

Turustamine

Pakendamine

Ladustamine

Tootmine

Taimed, taimsed saadused
ja muud objektid

Liiduvälisest
riigist Eestisse
(import)

4. Tegevusala, millele esitatakse majandustegevusteade

6. Sertifitseeritud seemnete pakendamisega seotud tegevusala, millele esitatakse majandustegevusteade

Seemned

Pakendamine

Väikepakendisse Seemnesegude
pakendamine
pakendamine

Teraviljakultuuride seeme
Söödakultuuride seeme
Õli- ja kiukultuuri seeme
Peediseeme
Köögiviljakultuuride seeme
Söödakultuuride tarbeseeme
Õli- ja kiukultuuri tarbeseeme
Köögiviljakultuuride
standardseeme
Geneetiliste ressursside seeme
Andmed eri taimeliikide, sortide, põlvkondade, partiide või põldude saagi seemne
segunemise vältimiseks rakendatavate meetmete ja seemnete ladustamise viisi kohta

Seemnete pakendamisprotsessi tehnoloogia lühikirjeldus

Andmed ruumide, seadmete, vahendite ja muu vajaliku varustuse puhastamiseks ning
desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta

Andmed kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta

Andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas
hoiuruumide mahutavuse kohta

Andmed jäätmete ning mittenõuetekohase seemne kogumiseks, ära vedamiseks ja
kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta

1

Täidetakse, kui registrikood puudub
Täidetakse, kui on tegemist teise lepinguriigi või kolmanda riigi juriidilisest isikust ettevõtjaga 3 Täidetakse teise
lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul, kui asukohaaadress erineb postiaadressist
4
Ettevõtjal võib olla mitu tegevuskohta. Näha ette tegevuskoha mitmekordne sisestamine.
Tegevusalad, mille puhul majandustegevusteadet ei esitata
2

Kuupäev:

Taotleja:
(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

