KÄSKKIRI

13.04.2019 nr 1.1-2/19-041

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori 26.04.2016 käskkirja nr 1.1-2/16-070 muutmine
Võttes aluseks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.04.2019 käskkirja nr 1.1-1/19-064
„Majandus-ja taristuministri 19.04.2016.a käskkirja nr 16-0130 „Toetuse jooksva taotlemise
„Maksu-ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine" tingimuste kinnitamine ja
valikukomisjoni moodustamine" muutmine“ (vooru käskkiri) muudan Riigi Infosüsteemi Ameti
peadirektori 26.04.2016 käskkirja nr 1.1-2/16-070 „Jooksva taotlusvooru korraldamine meetme
"Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" eesmärkide
saavutamiseks 2016. aastal“ ning sõnastan selle alljärgnevalt:

1. Alustada Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotluste vastuvõtmist jooksva vooru „Maksu-ja
tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ raames projektidele, mille tulemusel peavad
olema teostatud Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkonna projekti (e-MTA) tegevusplaanist
lähtuvad arendused maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamist toetava iseteeninduskeskkonna
kasutuselevõtu võimaldamiseks.

2. Taotlusvooru eesmärk

on maksu-ja tollivaldkonna teenuste ümberkorraldamine läbi

informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste nii, et maksude ja muude avalikõiguslike nõuete kokku kogumine riigi üleselt muutub lihtsaks, jälgitavaks, keskseks ja
kontaktivabaks, lähtudes maksumaksja ootustest ja toetades reaalajas majanduse lahenduste
kasutuselevõttu.

3. Taotlusvooru tulemusel on loodud elu- ja ärisündmustega seotud asutusteüleste avalike teenuste
pakkumise ja arendamisega maksimaalselt arvestav mugav ja võimalikult kontaktivaba
iseteeninduskeskkond maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamiseks.

4. Taotlusvooru raames arendatavate süsteemidega seotud otsesed avalikud teenused ja teistele
asutustele suunatud tugiteenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt
täistaotluse esitamise hetkeks.

5. Taotlusvooru raames arendatavate süsteemide osas peavad olema kaardistatud ja määratletud
andmed, mis kvalifitseeruvad avaandmeteks ning realiseeritud avaandmete edastamise, testimise
ja kasutamise funktsionaalsus.

6. Taotlejate sihtgrupiks on maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.
7. Finantseeritavate taotluste kogumaht on 25 000 000 eurot.
8. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.
9. Projekti toetuse määr on 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna).
10. Taotlused

tuleb

esitada

struktuuritoetuste

registri

e-keskkonnas

(htpps://etoetus.struktuurifondid.ee).
11. Taotluse kohustusliku lisana tuleb taotlejatel täita ja esitada registri e-keskkonda vooru
käskkirja lisa 1 kohane täidetud vorm „Projekti lühikokkuvõte“ ning selle täitmisel juhinduda
vooru käskkirja lisas 2 toodud selgitavast juhendist.
12. Struktuuritoetuse osakonna juhatajal Jaak Liivikul korraldada:
12.1.

Taotlusvooru muudatustest teavitamine RIA kodulehel

12.2.

Jätkata taotluste vastuvõtuga uute tingimuste alusel alates 15.04.2019

12.3.

Taotluste vastuvõtmine lõpetada, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 25 000

000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitada taotlejaid RIA kodulehel.
12.4.

Taotluste menetlemisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15.04.2015.a määrusest

nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Kaarelson
peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal
peadirektori ülesannetes
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