X-tee kaudu raamatupidamistarkvarast
Käibedeklaratsiooni ja selle lisa saab esitada mugavalt X-tee kaudu masin-masin liidese abil. See
tähendab, et deklaratsiooni esitamiseks vajaminevad andmed saate saata Maksu- ja Tolliametile
turvaliselt otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast. X-tee teenuse kasutamisel e-MTAsse sisse logima
ning deklaratsiooni käsitsi täitma või faili üles laadima ei pea.

Lihtsad sammud masin-masin liidese kasutuselevõtmiseks
Uurige oma majandustarkvarateenuse pakkujalt, kas tarkvara võimaldab käibedeklaratsiooni X-tee
kaudu esitada.
Majandustarkvarad, millel on KMD esitamiseks X-tee liides Maksu- ja Tolliametiga
Microsoft Dynamics Axapta
SimplBooks
Directo
StandardBooks
1S Raamatupidamine Eestis
Joosep
Taavi Majandustarkvara
Merit Tarkvara
Xolo Majandustarkvara
E-arveldaja
Kui ka Teie majandustarkvaral on X-tee liides Maksu- ja Tolliametiga ja soovite info avaldamist või
muutmist Maksu- ja Tolliameti kodulehel siis palun edastage oma soov emta@emta.ee.

Kui käibedeklaratsiooni esitamine raamatupidamistarkvarast on võimalik, siis peab
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ettevõtte esindusõiguslik isik
aktiveerima raamatupidamistarkvaras masin-masin liidese.
Infot liidese aktiveerimiseks ja deklaratsiooni esitamiseks saate oma majandustarkvarateenuse
pakkujalt.
andma majandustarkvarateenuse pakkuja X-tee turvaserveri omanikule e-MTAs pääsuõiguse
"Käibedeklaratsiooni (KMD) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel" järgnevalt:
1. sisenege Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA;
2. valige esindatav, kelle nimel soovite pääsuõiguse anda;
3. valige menüüs Seaded - Pääsuõigused - Esindajate pääsuõigused;
4. vajutage nupule Uus pääsuõigus;
5. sisestage majandustarkvarateenuse pakkuja X-tee turvaserveri omaniku registrikood. Kui
Te registrikoodi ei tea, siis küsige seda majandustarkvarateenuse pakkujalt.
Vajutage nupule Otsi ja seejärel Edasi;
6. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev;
7. õiguste plokis vajutage sakile „Üksikõigused" ja leidke pääsuõigus nimetuse
"Käibedeklaratsiooni (KMD) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel", või koodi
XT_MM_KMD järgi, linnutage märkeruut pääsuõiguse real ning vajutage nupule Lisan.

Raamatupidajal, kes raamatupidamistarkvarast käibedeklaratsiooni andmeid esitab, peab
olema kehtiv pääsuõigus "Käibedeklaratsioonide (KMD) haldamine" või "Raamatupidaja pakett".

Tehniline spetsifikatsioon

Küsimused ja vastused
1. Kas majandustarkvarateenuse pakkuja X-tee turvaserveri omanikule saab taotleda pääsuõiguse ka
raamatupidaja?
Raamatupidaja, kellel on e-MTAs õigus delegeerida (edasi anda) raamatupidaja paketti või üksikõigust
„Käibedeklaratsioonide (KMD) haldamine ", saab Maksu- ja Tolliametilt taotleda pääsuõiguse
„Käibedeklaratsiooni (KMD) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel“ andmist X-tee
turvaserveri omanikule. Taotluse saab esitada e-MTAs menüüpunktis Suhtlus – Kirjavahetus – Uus kiri,
kus valige teemaks „Pääsuõigused/volitused“ või „KMD esitamine/parandamine“.
2. Kuidas ma saan parandada masin-masin liidese kaudu esitatud käibedeklaratsiooni?
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Esitage raamatupidamistarkvarast uus deklaratsioon. Nii kirjutatakse vana deklaratsioon automaatselt
üle.
3. Kuidas ma näen, kas käibedeklaratsioon on esitatud?
Deklaratsiooni esitamise kohta tuleb vastussõnum raamatupidamistarkvarasse.
4. Kas ma saan masin-masin liidese kaudu esitatud käibedeklaratsiooni esitamisel vastuseks
pangalingi, mille kaudu otse tasuda?
Maksu- ja Tolliamet ei anna vastussõnumis pangalinki, kuid see võimalus võib olla loodud
raamatupidamistarkvaras. Palun uurige seda oma majandustarkvarateenuse pakkujalt.
5. Kelle poole pean pöörduma, kui mul on vaja seoses käibedeklaratsiooni erisustega
raamatupidamistarkvara seadistada?
Pöörduge palun raamatupidamistarkvara kasutajatoe poole.
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