E-MAKSUAMET | E-TOLL KASUTAMISE LEPING nr __________

Käesolev lepingu sõlmivad (edaspidi Leping)
______________________________________________ (edaspidi "Isik" või "Pool")
registrikood/isikukood: ______________________
aadress: ______________________________________________________________
telefon: _________________________
e-post ____________________________
juriidilise isiku esindaja: _________________________________________________
isikukood: ________________________________
ühelt poolt ning
Maksu- ja Tolliamet (edaspidi “Maksu- ja Tolliamet” või “Pool")
aadress: Lõõtsa 8a, 15176 TALLINN
telefon: 8800815
teiselt poolt.
1. Lepingu eesmärk
Lepingu ees märgiks on teha Isikule võimalikuks maksu- ja tolliseadustes ettenähtu d
deklaratsioonide, aruannete, taotluste ja muude dokumentide koostamine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile elektroonilisel teel, kasutades selleks internetiteenuste
paketti e-maksuamet/e-toll.
2. Isiku kohustused
2.1. Isik aktsepteerib pankade ja/või Maksu- ja Tolliameti poolt kehtestatud
autentimise korda. Autentimise teenust pakkuvate pankade loetelu on kättesaadav
Internetis Maksu- ja Tolliameti kodulehel.
2.2. Isik aktsepteerib Isiku ja panga vahelise, samuti panga ning Maksu-ja Tolliameti
vahelise inf okanali turv alisuse nõud eid. E-m aksuameti/e-tolli tu rvalisuse nõuded on
kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti Interneti kodulehel.
2.3. Isik kohustub järgima e-maksuameti/e-tolli kasutamise üldtingimusi.
2.4. Isik tutvub dokumentide koostamiseks ja edastamiseks kehtestatud tingimustega
enne teenuse kasutamist ning kasutab teenust vastavalt tehniliste protseduuride
reeglitele.
2.5. Isik aktsepteerib Maksu- ja Tolliameti nõuet vajadusel esitada dokumendid
täiendavalt paberil.
2.6. Juriidiline isik volitab vähemalt ühe füüsilise isiku kasutama Isiku nimel
e-maksuametit/e-tolli. Volituste lõppemisest on juriidiline isik kohustatud koheselt
kirjalikult Maksu- ja Tolliametit informeerima.
3. Maksu- ja Tolliameti kohustused ja õigused
3.1. Maksu- ja Tolliamet tagab e-maksuameti/e-tolli kaudu edastatud andmete
turvalisuse ja maksusaladuse hoidmise.
3.2. Maksu- ja Tolliamet arhiveerib ja säilitab Isiku poolt e-maksuamet/e-tolli kaudu
esitatud dokumente.

3.3. Maksu-ja Tolliamet aktsepteerib Isiku poolt edastatud dokumente ja loeb need
esitatuks portaali poolt väljastatud dokumendi sessiooni identifikaatoris kajastuval
tähtajal.
3.4. Maksu- ja Tolliamet kehtestab tingimused dokumentide koostamiseks ja
edastamiseks.
3.5. Maksu- ja Tolliamet kohustub aktsepteerima dokumenti juhul, kui see on
koostatud ja edastatud kõigi selleks puhuks kehtestatud tingimuste ja tehniliste
protseduuride kohaselt.
3.6. Maksu- ja Tolliamet kohustub lugema dokumendi esitatuks õigeaegselt infokanali
tõrke korral juhul, kui tõrge ei ole tingitud Isiku poolt kasutatava infosüsteemi sisesest
tõrkest.
3.7. Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda vajadusel dokumendi täiendavat esitamist
paberkandjal.
4. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
4.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.
4.2. Maksu- ja Tolliametil on õigus lepingut ühepoolselt muuta, teatades muudatustest
Maksu-ja Tolliameti kodulehel.
4.3. Mõlemal Lepingu Poolel on õigus Leping ühepoolselt igal ajal üles öelda.
5. Muud tingimused
5.1. Pooled aktsepteerivad, et e-maksuameti/e-tolli kaudu edastatud dokumendid on
samasuguse juriidilise jõuga kui Poolte poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumendid.
5.2. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused kehtivate õigusaktidega
ettenähtud korras.
5.3. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase
täitmise eest vastu tavad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras ja
ulatuses.

__________________________
“.......” ............................ 20..…a
Isik
__________________________
“.......” ............................. 20..…a.
Maksu-ja Tolliamet

