Ühendusesisese käibe aruande (vormid VD, VDP ja VDA)
esitamine e-MTAs
Ühendusesisese käibe aruanne (vorm VD)
Ühendusesisese käibe muutmise aruanne (vorm VDP)
Ühendusesisese käibe aruande hetkeseis (vorm VDA)

Ühendusesisese käibe aruanne (vorm VD)
Logige sisse e-MTAsse ja valige „Maksud“ > „Käibemaks“ > „Ühendusesisese käibe
aruanne (VD)“.
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Esitatud vormi VD, VDP või VDA
vaatamiseks vajutage rippmenüü
noolele ja valige aasta.

Uue VD loomiseks vajutage
nupule „Uus aruanne“.

Palun valige „VD“ või „VDP“ ja seejärel aasta, millal
esitatud VD või VDP aruannet soovite vaadata.
Või valige „VDA“, millel näete alati viimast seisu.
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Kui olete uue VD loomiseks vajutanud nupule „Uus aruanne“, siis ilmub
ekraanile teade „Deklaratsioon on salvestatud“. See tähendab, et
deklaratsioon on andmete sisestamiseks loodud. Andmete
sisestamiseks vajutage palun pliiatsi ikoonile.

Andmete sisestamiseks aruandesse tuleb
valida kas „Lisa uued kirjed“ või „Laadi
andmed failist“.

Uute transpordivahendite võõrandamisel
isikule, kes ei ole käibemaksukohustuslasena
registreeritud, tuleb märkida võõrandatava
transpordivahendi maksustatav väärtus.
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VD aruandele tuleb lisada võõrandatud
uute transpordivahendite arvete koopiad
PDF-vormingus.

- Valige rippmenüüst kauba ostja
asukoha riik.
- Märkige kauba ostja KMKR nr.
- Märkige kauba maksustatav väärtus.
- Kolmnurktehingu väärtus sisestatakse
ainult siis, kui ettevõte on võõrandatud
kauba edasimüüja.
- Teenuste müük sisestatakse, kui on
osutatud teise liikmesriigi
maksukohustuslasele KMS § 10 lg 4
p 9 nimetatud teenust.

Märkus: Andmeid saab lisada 10 kirje kaupa. Juhul, kui on vaja lisada täiendavaid kirjeid,
tuleb olemasolevad kirjed salvestada, vajutades nupul „Salvesta” ning seejärel tuleb
deklaratsiooni põhivormil valida uuesti „Lisa uued kirjed…”.
Pärast andmete sisestamist salvestage andmed,
kontrollige andmed üle ja kinnitage aruanne.
NB! Pärast VD aruande kinnitamist ei ole võimalik
enam samas aruandes andmeid muuta. Kui esitatud
VD andmetes on vead, tuleb esitada VDP aruanne.
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Ühendusesisese käibe muutmise aruanne (vorm VDP)
Kui on vaja muuta ühendusesise käibe aruande andmeid, siis tuleb esitada
ühendusesisese käibe muutmise aruanne (VDP). Ühel muutmise aruandel on võimalik
parandada erinevate perioodide aruannetel deklareeritud kirjeid.

Andmete sisestamiseks valige
„Lisa uued kirjed“.

Puuduvate andmete lisamiseks valige
„Lisa rida“.
Pärast andmete lisamist näete VDP-l
kahte rida: esimene on nullidega ja
teine on uute sisestatud andmetega.
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Parandamiseks valige „Paranda rida“.

Esimesse ritta sisestage parandatava rea
andmed (täpselt samal kujul, k.a
kolmnurktehingu väärtus – sellel real
ei ole lubatud parandada varem
deklareeritud perioodi, KMKR numbrit,
maksustatavat väärtust ega
kolmnurktehingu väärtust) ning teise ritta
uued parandatud andmed.

Esialgselt deklareeritud
(VD-s või hilisemalt esitatud
VDP-s) rea kustutamiseks
valige „Kustuta rida“.
Pärast andmete kustutamist
tekib kaks rida: esimene on
esialgselt deklareeritud
andmetega ja teine on
nullidega ehk rida on
asendatud.
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Ühendusesisese käibe aruande hetkeseis (vorm VDA)

VDA-l kuvatakse
teade kas „Esitamisel
korras“ või
„Esitamisel vigane“.

Täname edukalt esitatud aruannete eest!
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