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KOGUMÜÜGI ARUANDE ESITAMINE
1. Kogumüügi aruande esitamise kohustus on reisiettevõtjal, kelle tegevusaladeks on üks või mitu
turismiseaduse §-s 6 loetletud tegevusaladest. Kogumüügi aruande esitamise õigus on äriregistris
märgitud juhatuse liikmel. Juhatuse liikmel on võimalik lisada volitatud isik, kes saab kogumüügi
aruandeid esitada (vt punkti 8).

TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI INFOSÜSTEEMI SISENEMINE
2. Kogumüügi aruande esitamise kohustusega reisiettevõtja saab aruandekvartalile järgneval päeval
automaatteavitusena e-kirja pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande
esitamise algusaja kohta. Vajuta e-kirjas olevale lingile või mine veebiaadressile https://jvis.ttja.ee/
ja sisene Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi JVIS.
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3. Juhul, kui kogumüügi aruanne on jäetud 20. kuupäevaks esitamata, siis saadetakse reisiettevõtjale
automaatteavitusena e-kiri kogumüügi aruande esitamata jätmise kohta koos nõudega esitada
aruanne viivitamatult.

4. E-kirjas olevale lingile vajutades või veebiaadressile minnes avaneb allolev JVIS-e sisselogimise
leht. Vajuta „Login“
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5. Seejärel avaneb riigi autentimisteenuse TARA lehekülg. Vali endale sobiv sisselogimisvahend ja
logi sisse.

NB! Kui ID-kaardiga sisselogimisel esineb probleeme, siis kontrolli:
• Kas ID-kaardiga sisenemiseks on arvutis olemas ID-kaardi sertifikaat;
• Kas arvutis on lubatud ID kaardi lugemise plugin.
Probleemide korral vaata lisa veebiaadressilt: https://www.id.ee/

6. Autentimise järgselt avaneb kodaniku rolli vaade. Vajuta vasakpoolsel sinisel menüüribal kuvatud
kodaniku rolli kõrval olevale valgele kolmnurgale, et valida avanevas rippmenüüs millise ettevõtte
rollis JVISst kasutate.
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7. Rippmenüüs kuvatakse kõik Teie isikuga seotud ettevõtted.

Ettevõte 2 OÜ

Ettevõte 3 OÜ

KOGUMÜÜGI ARUANDE ESITAMISEKS VOLITATUD ISIKU LISAMINE
8. Juhatuse liige saab süsteemi sisse logituna sisestada volitatud isikule kogumüügi aruande esitamise
õiguse ka enda poolt volitatud isikule. Sisselogimise kohta vaata infot punktidest 2 – 6. Pärast sisse
logimist liigu volituse andmiseks vasakpoolsel menüüribal vaatesse „Isik“ ja vali selle alamenüüst
„Volitused“. NB! Veendu, et volitusi antakse õige ettevõtte nime alt.
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9. Volitustele klõpsamise järgselt avaneb nimekiri, milles kuvatakse põhiandmeid (volituse kehtivuse
aeg ja staatus). Selles vaates on võimalik igat kirjet muuta vajutades pliiatsi ikoonile
kustutada vajutades prügikasti ikoonile

või volitusi

.

10. Uue volituse lisamiseks vajuta nuppu „+ Lisa“, mille järgselt avaneb volituse lisamise vorm. Vormil
on nõutud sisestada volitatava isiku nimi ja isikukood. Juhul, kui volituse algus- ja lõpukuupäev
jäetakse sisestamata, siis on tegemist tähtajatu volitusega. Pärast volituse vormi täitmist vajuta
„Salvesta“.
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11. Ettevõtte koondvaatesse liikumiseks vali vasakult halli taustaga menüüribalt PRAM.

12. Pärast seda avaneb PRAMis kogumüügi aruande esitamise koondvaade (vaikimisi on aasta ja
viimase kvartali lahtrid juba täidetud). Kogumüügi aruandes on vaja märkida andmeid vastavalt
reisiettevõtja tegevusala(de)le: kas pakettreiside ja/või seotud reisikorraldusteenuste kohta. Juhul,
kui aruandekvartali jooksul müüki ei toimunud, siis on vaja lahtrisse märkida nullid. Numbrid tuleb
lahtritesse sisestada ilma tühikuteta.
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13. Soovi korral saad kogumüügi aruandele lisada ka manuse lohistades fail aruande vormi all olevasse
kasti või vajutades kastis nupule „Vali fail“. Pärast lahtrite täitmist vajuta nupule „Salvesta“.
NB! Salvestamata andmed kustuvad ja neid ei jäädvustata.

14. Salvestamise järgselt avaneb täidetud kogumüügi aruande koondvaade. Kontrolli avanevast
koondvaatest kogumüügi aruandesse sisestatud andmeid või genereeri pdf-fail. Selleks vajuta
koondvaate parempoolses ülemises nurgas „Pdf“ nupule.
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15. Veendu, et kogumüügi aruandesse sisestatud andmed on korrektsed. Pdf-faili vaatest tagasi
liikumiseks vajuta noole nuppu akna vasakpoolses ülemises nurgas ja seejärel avaneb uuesti
reisiettevõtja koondvaade.

16. Kui kogumüügi aruanne on esitamiseks valmis, siis vali allkirjastamise viis vajutades kolmnurgale,
mis asub nupu „Allkirjasta kasutades MobID“ kõrval ja tee allkirjastamise viisi valik (Mobiil-IDga
allkirjastamise kohta vt punkti 20).
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KOGUMÜÜGI ARUANDE MUUTMINE
17. Vajadusel paranda kogumüügi aruandes sisestatud andmed vajutades akna parempoolses
ülemises nurgas asuvale nupule „Muuda“.

18. Sisesta andmed uuesti ja muudatuste kinnitamiseks vajuta nupule „Salvesta“. Pärast salvestamist
vajuta nupule „koondvaade“. NB! Muuta saab ainult viimati esitatud kogumüügi aruannet
(st varasemaid kvartaleid enam muuta ei saa).

Ettevõte OÜ

19. Juhul, kui kogumüügi aruannet muudetakse pärast allkirjastamist, siis jääb varasemalt esitatud
kogumüügi aruanne süsteemi alles, kuid selle staatus muutub kehtetuks (sulgudesse tekib märge
„Kehtetu“). Pärast kogumüügi aruandesse sisestatud andmete muutmist, tuleb uus kogumüügi
aruanne taaskord allkirjastada ja seeläbi esitatakse kogumüügi aruanne uuesti.
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Seni kuni kogumüügi aruandesse sisestatud andmed on salvestatud, kuid kogumüügi aruannet ei
ole allkirjastatud, on kogumüügi aruande staatuseks „Töös“. Pärast seda, kui kogumüügi aruanne
on allkirjastatud, on kogumüügi aruande staatuseks „Lukus“. Kogumüügi aruannete koondvaates
on kajastatud kõik ametile esitatud kogumüügi aruanded ajalises järjekorras selliselt, et viimati
esitatud aruanne on esimesel järjekohal.

Ettevõte OÜ

20. Kui kõik andmed on kontrollitud ja kogumüügi aruanne on esitamiseks valmis, siis vali „Allkirjasta
kasutades MobID“ või vali allkirjastamise viis vajutades kolmnurgale, mis asub nupu vali
„Allkirjasta kasutades MobID“ kõrval ja tee allkirjastamise viisi valik.

Ettevõte OÜ
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21. Mobiil-IDga allkirjastamisel vajuta nupule „Allkirjasta kasutades MobID“ ja sisesta avanevas
vaates lahtrisse mobiiltelefoni number ja vajuta nupule „Allkirjasta“. Võrdle ekraanil ja sinu
seadmes olevat koodi ning numbrite kattuvuse korral sisesta PIN-kood.

22. Allkirjastamise järgselt sulge vaade parempoolsest ülemisest ristist.

23. Pärast kogumüügi aruande esitamist laekub e-postile automaatteavitus kogumüügi aruande
esitamise kohta.

13

KÕIKIDE SISESTATUD KOGUMÜÜGI ARUANNETE VAATAMINE
24. Pärast seda, kui süsteemi on sisestatud kogumüügi aruanne, saab nendega tutvuda vajutades
vasakul pool halli taustaga menüüribal olevale nupule „PRAM“. Seejärel avaneb kogumüügi
aruannete loend. Allolevas näites on sisestatud kogumüügi aruanne, mida ei ole TTJA-le veel ära
esitatud (st allkirjastatud), seega on kogumüügi aruande staatuseks „Töös“.

Ettevõte OÜ

25. Loendis nähtuva kogumüügi aruande vaatamiseks vajuta paremal pool olevale paberikujulisele
ikoonile.

Ettevõte OÜ

26. Seejärel avaneb kogumüügi aruande vaade (näites 2019 aasta 4. kvartali kogumüügi aruanne).

Ettevõte OÜ
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REISIETTEVÕTJA TAGATISE INFO VAATAMINE JA TAGATISLEPINGU ÜLESLAADIMINE
27. Hetkel kehtiva tagatise lõppemise kohta saadetakse automaatteavitus e-posti aadressile.

28. Seatud tagatiste kohta koondvaate avamiseks vajuta menüüribal nupu „PRAM“ alamenüüs
olevale nupule „Tagatised“.

Ettevõte OÜ

15

29. Avanevas koondvaates näed infot seatud tagatis(t)e kohta.

Ettevõte OÜ

30. Uueks perioodiks seatava tagatise kohta tuleb esmalt teha majandustegevuse registrisse (MTR)
veebiaadressil https://mtr.mkm.ee/ kanne. MTR-is on võimalik tagatislepingut sama kande järgi
üles laadida. Selliselt loetakse tagatisleping samuti ametile esitatuks.
31. Soovi korral saab tagatislepingut üleslaadida ka PRAMi kaudu. Tagatislepingu üleslaadimiseks
tuleb vajutada vastava tagatise kande lõpus olevale ülespoole noolega ikoonile.

Ettevõte OÜ
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32. Seejärel lohista arvutis olev fail avanevasse aknasse või vajuta nupule „Vali fail“ ja vali soovitud
dokument arvutis olevast kaustast ning pärast dokumendi üleslaadimist vajuta „Salvesta“.

Ettevõte OÜ

33. Üleslaaditud tagatislepingu kohta tekib tagatise kande järgi allapoole suunatud noolega ikoon.
Ikoonile vajutades avaneb üleslaaditud tagatise olemasolu tõendav dokument.

Ettevõte OÜ
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34. Kui kõik toimingud on tehtud, siis süsteemist väljumiseks vajuta vasakul all nurgas olevale
nupule „Logi välja“.

Ettevõte OÜ
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