Internetipõhine aruannete deklareerimine Eesti Pakendiringlus MTÜle
Lihtsustamaks meie klientide ja partnerite aruandlust on MTÜ Eesti Pakendiringlus välja töötanud
internetipõhise pakendiaruannete esitamise korra.
Interneti teel saavad pakendiaruandeid esitada nii pakendiettevõtjad kui ka jäätmekäitlejad.
Juhend pakendiettevõtjale
Sisenemine internetikeskkonda: Minge internetiaadressile www.pakendiringlus.ee/klient
Teile avaneb järgmine vaade:

Kasutajanime ja salasõna saate MTÜ-st Eesti Pakendiringlus. Kasutajanime ja salasõna saamiseks
saatke e-kiri aadressile info@pakendiringlus.ee. NB! Kasutajanime ja salasõna ei väljastata telefoni
teel!
Olles sisse loginud avaneb Teile järgmine vaade:

Saate alustada pakendiaruande täitmist ning vaadata, millal, milliseid ja kui palju pakendijäätmeid
on jäätmekäitlejad Teie ettevõttest ära vedanud.
Valige periood, mille eest soovite pakendiaruannet esitada. Teile avaneb järgmine vaade:

Pakendiettevõtjal on valida nelja erineva deklareerimisperioodi vahel: kuu, kvartal, poolaasta ja
aasta.
Kuise aruandlusperioodi valikul tähistavad esimesed neli numbrit aastat ja kaks viimast numbrit
kuud, nt 2014.09 on september 2014. a jne.

Kui olete valinud perioodi, vajutage nuppu „Uus aruanne“. Teile avaneb järgmine vaade:

Valige „Vaata/muuda“, et andmeid sisestama. Valige rippmenüüst pakendiliik ja kirjutage lahtrisse
„Kogus“ pakendikogus tonnides.

Peale koguse sisestamist vajutage nuppu „Sisesta andmed“.

Kui olete pakendiliigid (mille kohta soovite andmeid esitada) koos kogustega sisestanud, vajutage
nuppu „Sulge vaade“ ning seejärel nuppu „Kinnita aruanne“.
Tekib järgmine vaade:

Kinnitatud aruanet näete vajutades „Vaata“, see näeb välja järgmine:

Kui vajutasite nuppu „Kinnita aruanne“ sai MTÜ Eesti Pakendiringlus e-kirja, milles teatatakse, et
olete kinnitanud pakendiaruande ............perioodi eest. Eraldi e-kirja saata ei ole vaja.
Vajutades nuppu „Pakendiaruanne“ saate pakendiaruande endale salvestada või välja trükkida.
Kui Te täidate pakendiaruannet veebis mitmendat korda, avaneb Teil uue perioodi valikul viimase
kinnitatud perioodi aruanne samade pakendiliikide ja samade pakendikogustega. Saate vajadusel
kustutada või lisada pakendiliike ning muuta pakendikoguseid.
Kui olete pakendiaruande täitmise lõpetanud vajutage nuppu „Sulge vaade“. Teile avaneb allolev
vaade:

Juhul, kui valisite pakendiaruande perioodiks nt 2014 III kvartali, siis avaneb Teile allolev vaade:

Sellisel juhul tuleb andmed sisestada deklareeritava perioodi viimasesse kuusse, eelmiste kuude
aruanded kinnitada 0-ga. Peatselt: perioodi eelnevad kuud kinnituvad automaatselt tühjalt.

Juhul, kui soovite aruannet muuta, on see võimalik vajutades nuppu „Kinnitus maha“.
Kui olete aruande parandanud, siis peate aruande uuesti kinnitama.
Peale aruande kinnitamist ja vaate sulgemist vajutage nuppu „Logi välja“.
Pakendiettevõtja juurest kogutud pakendikogused näete kasutades soovitud perioodi juures nuppu
„Kuukviitung“. Andmed jõuavad veebikeskonnda paari nädala jooksul peale veo toimumist.

Internetikeskkonna turvalisus
Salasõna ei saa vahetada ega muuta telefoni teel, kuna MTÜ Eesti Pakendiringlus töötajad ei saa
telefoni teel isikut tuvastada.
Salasõna muutmist saab taotleda e-kirja teel, siis saame kontrollida, kas e-posti aadress, kuhu
saadame salasõna, ühtib pakendiettevõtja ametliku e-posti aadressiga.
Pakendiettevõtja peab internetikeskkonda kasutades aktsepteerima, et juhul, kui pakendiettevõtja on
sisestanud andmed, saanud arve ja selle ka tasunud, siis tasumisega on ta kinnitanud esitatatud
andmete õigsust.

