Ajatamise taotluse koostamine e-MTAs

Äriühingut esindavale isikule, kes soovib esitada ajatamise taotlust, tuleb anda eraldi
pääsuõigus maksuvõlgade ajatamise kohta. Nimetatud pääsuõigus sisaldub raamatupidaja
paketis, kuid seda on võimalik ka eraldi anda.
Selleks valige menüüpunktist „Seaded“ alamrubriik „Esindajate pääsuõigused“.

Sisestage isiku- või registrikood,
kellele soovite pääsuõigust anda
ja vajutage nupule „Otsi“.

Leidke vajalik pääsuõigus
lihtsustatud ajatamise taotluse esitamise kohta,
märkige kasti linnuke ning vajutage nupule „Lisan“.

Ajatamise taotluse esitamiseks valige esindatav, avage menüüpunkt „Arvestus“ ja seejärel
alamrubriik „Ajatamine“.

Klõpsake rubriigil „Arvestus“.

Klõpsake alamrubriigil „Ajatamine“.

Klõpsake nupul „Lisan uue taotluse“.

Ülemises plokis kuvatakse teie tasumisele kuuluvad
maksuhaldurile teadaolevad kohustused.

Esimese tasumise tähtpäev ei saa olla
varasem kui taotluse esitamisest
10 päeva ja mitte hilisem kui
järgmise kuu viimane kuupäev.

Graafiku koostamiseks peavad
olema täidetud soovitud ajatamise
periood (2-24 kuud) või kuumakse.
Pärast nupule „Koostan graafiku“
vajutamist genereerib süsteem
soovitud graafiku.

Juhul kui teil on tulevasi
maksukohustusi, mida soovite
ajatada, on teil võimalus
sisestada ainult kuumakse.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda ajatamise
tingimustega ja märkida kasti linnuke.

Graafiku juurde kuvatakse teadmiseks
ka graafikusse kaasatud nõuete pealt
graafiku kehtivuse perioodil arvestatav
prognoositav intress.

Valides „Muuda osamakseid“ on Teil võimalik taotleda
ebaregulaarsete osamaksetega graafikut. Arvestada tuleb,
et viimane osamakse ei või olla suurem kui 50% kogu
graafikusse kaastatud võlast ning taotlust menetleb
ametnik.

Kui teie taotlus vastab lihtsustatud ajatamise
tingimustele, siis kuvatakse teile pärast
nupule „Esitan taotluse“ vajutamist kinnitus, et
teile on automaatselt kinnitatud maksegraafik.
Plokis „Menetluse dokumendid“ saate avada ja tutvuda ajatamisega
seotud dokumentidega (ajatamise otsus, intressinõue jne).
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Kui esineb asjaolusid, mille tõttu taotlus suunatakse
ametnikule menetlemiseks, tuleb teil täiendavalt täita
all olevad lahtrid. Äriühingu puhul tuleb kohustuslikud
dokumendid taotlusele lisada vähemalt 1 failina.
Seejärel saate taotluse lõplikult ära kinnitada,
vajutades nupule „Esitan taotluse“.

Ekraanile kuvatakse kinnitus
taotluse vastuvõtmise ja menetlusse
suunamise kohta. Samuti saate
kontrollida oma kontaktandmete
kehtivust ning vajadusel neid muuta
menüüpunktis „Seaded“.

Kogu taotlusega seotud menetlusinfot ja
dokumente saate igal ajal vaadata
menüüpunktist „Arvestus“ alamrubriigist
„Ajatamine“ vastava taotluse juurest.
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