
Lisa 1. Taaskasutustariifid  

Alates 1. jaanuarist 2020.a. väljastab Eesti Elektroonikaromu MTÜ arveid, mille minimaalne 
suurus on 12 eurot (10 EUR+km). Täpsemalt saate lugeda käesoleva dokumendi lõpuosast. 

1 SOOJUSVAHETUSSEADMED  EUR/kilo 

101 Külmikud; sügvakülmikud; meditsiinis kasutatavad sügavkülmikud; 
kliima-, konditsioneerimis- ja jahutusseadmed 0,16 

102 Statsionaarsed, tsentraalsesse süsteemi ühendatavad kliima-,  
konditsioneerimis-, sügavkülmutus-, külmutus- ja jahutusseadmed 0,025 

2 EKRAANID, KUVARID JA SUUREMA, KUI 100 CM2 EKRAANIGA 
SEADMED EUR/kilo 

201 Sülearvutid 0,1 

202 Kuvarid klaas/CRT/vedelkristall/LCD/plasma 0,2 

203 Televiisorid (koos või ilma sisseehitatud kombinatsioonideta) 0,2 

204 Muud telekommunikatsioonitooted või -seadmed kujutise või muu 
teabe edastamiseks 0,1 

3 LAMBID EUR/kilo 

300 LED valgustid, LED pirnid ja muud LED tooted 0,1 

4 SUURED SEADMED(mille mis tahes väline mõõde on üle 50cm) EUR/kilo 

400 Mikrolaineahjud 0,1 

400 
Tolmuimejad, vaibaharjad, muud elektrilised puhastusseadmed; 
õmblus-, kangakudumis- ja silmkudumismasinad ning muud 
tekstiilmaterjali töötlemise masinad 

0,1 

400 Muud mujal nimetamata elektrimootoriga kodumasinad 0,1 

400 Personaalarvutid, s.h. klaviatuur ja hiir (v.a. kuvar) 0,1 

400 Printerid, kõik tüübid (maatriks-, laser-, tindi-), koopiamasinad, 
paljundusaparaadid, skannerid, faksid 0,1 

400 Muud tooted ja seadmed andmete elektrooniliseks kogumiseks, 
salvestamiseks, töötlemiseks, esitamiseks või edastamiseks 0,1 

400 Ülejäänud seadmed  (raadio, video/DVD, cd-mängija, kassettmakk, 
plaadimängija, võimendid, kõlarid,Tv-boxid, SAT-süsteemid) 0,1 

400 Armatuurid tööl ja kodus kasutamiseks  (lae-, põranda-, laua-, jne) 0,1 

400 Elektrivoolu tootmise seadmed 0,1 

400 Muruniidukid jm elektrilised aiatööriistad, kõrgrõhupesu, kompressorid 
jm kodus kasutamiseks  0,1 

400 Elektrilised tööriistad  0,1 

400 Müntidega käivitatavad mänguautomaadid, suured toodete ja raha 
väljastamise automaadid 0,1 

400 Elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid 0,1 

400 Suured muusikaseadmed 0,1 

400 Seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, 
jälgimiseks, ravimiseks või leevendamiseks 0,1 



400 Muud tööstusettevõtetes kasutatavad seire- ja valveseadmed (näiteks 
juhtpaneelid) 0,1 

401 Pesumasinad; pesukuivatid; pliidid (täiskõrgus); pliidiplaadid ja ahjud 
(sh elektrikeeduplaadid); nõudepesumasinad 0,017 

402 Muud suured seadmed, mida kasutatakse toidu säilitamiseks, 
valmistamiseks ja muuks toiduainete töötlemiseks 0,017 

403 Elektriventilaatorid  ja muud tuulutus-, väljatõmbeseadmed; 
elektrilised kütteseadmed (boilerid, radiaatorid jms) 0,03 

404 Päikesepaneelid, päikesekütte süsteemid ja süsteemidega kaasa 
tulevad seadmed ja tarvikud 0,05 

5 VÄIKESED SEADMED(mille ükski väline mõõde ei ületa 50cm) EUR/kilo 

500 

Triikrauad ja muud seadmed triikimiseks, pesu rullimiseks ning muuks 
rõivaste hoolduseks; rösterid, fritterid; kohviveskid, kohvimasinad ja 
seadmed mahutite või pakendite avamiseks; elektrinoad; 
juukselõikusmasinad, föönid, hambaharjad, habemeajamisaparaadid, 
massaažiaparaadid ja muud kehahooldusseadmed; kellad, käekellad 
ja seadmed aja mõõtmiseks, ajanäitude fikseerimiseks või 
registreerimiseks; kaalud    

0,1 

500 Muud mujal nimetamata elektrimootoriga kodumasinad 0,1 

500 Tavatarbijatele määratud seadmed 0,1 

500 Armatuurid tööl ja kodus kasutamiseks (lae-, põranda-, laua-, jne) 0,1 

500 
Ülejäänud seadmed  (raadio, video/DVD, cd-mängija, kassettmakk, 
plaadimängija, võimendid, kõlarid, kellraadio, kaasaskantav raadio/cd-
mängija/pleier, digitaalsed TV-boxid) 

0,1 

500 
Muud tooted või seadmed heli või kujutise salvestamiseks või 
esitamiseks, sealhulgas vahendid heli, kujutiste ja muude kui 
telekommunikatsiooni tehnoloogiate signaalide levitamiseks 

0,1 

500 Integreeritud päikesepaneelidega seadmed 0,1 

500 Elektrilised tööriistad (kruvimiseks, puurimiseks, 
lihvimiseks,saagimiseks, keevitamiseks, pritsimiseks jms.) 0,1 

500 Muruniidukid jm elektrilised aiatööriistad, kõrgrõhupesu, kompressorid 
jm kodus kasutamiseks  0,1 

500 Videomängud ja elektrilised ja patareidega mängud ja mänguasjad 0,1 

500 Elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid 0,1 

500 Väikesed muusikaseadmed 0,1 

500 Seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, 
jälgimiseks, ravimiseks või leevendamiseks 0,1 

500 Suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid 0,1 

500 Kodus või laboris kasutatavad mõõtmis-, kaalumis- või 
reguleerimisseadmed   0,1 

500 Muud tööstusettevõtetes kasutatavad seire- ja valveseadmed (näiteks 
juhtpaneelid) 0,1 

6 
VÄIKESED INFOTEHNOLOOGIA- JA 
TELEKOMMUNIKATSIOONISEADMED(mille ükski väline mõõde 
ei ületa 50cm) 

EUR/kilo 



600 Personaalarvutid, pihuarvutid, tahvelarvutid 0,1 

600 Mobiiltelefonid 0,1 

600 Traadita telefonid, telefonid, telefonikommuntaatorid, modemid ja 
automaatvastajad koos lisavarustusega 0,1 

600 Transformaatorid ja akulaadijad (eraldi müüdud) 0,1 

600 Muud telekommunikatsioonitooted või -seadmed heli, kujutise või muu 
teabe edastamiseks 0,1 

 

 

 

 
Lisa 1A. Akud ja patareid.  
 
Selgitus. 
Tulenevalt Probleemtooteregistri põhimäärusest tuleb patareide ja akude deklareerimisel 
lähtuda alljärgnevast korrast. 
 

1) Esmalt tuleb määratleda, mis kategooriasse aku või patarei liigitub:  
 

Kantav.  Tähis: PATk, AKUk (patarei või aku, mis ei ole tööstuslik ega mootorsõiduki 
patarei või aku). 
Elektri ja elektroonikaseadmetes olev. Tähis: PATe, AKUe (müüdava EE-seadme sees olev 
patarei või aku tuleb EE-seadmest eraldi deklareerida) 
Mootorsõiduki. -  Tähis: AKUm (aku, mida kasutatakse mootorsõiduki käivitus-, valgustus- 
või süüteseadmes) 
Tööstuslik. – Tähis: AKUt (aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks või erialaseks 
kasutamiseks või mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis). 

 
2) Seejärel tuleb määratleda mis liiki aku või patareiga on tegemist: 

 
1. Muud - Muu 
2. Nikkel-metallhüdriid - NiMH 
3. Nikkel-kaadmium - NiCd 
4. Liitium-ioon - Li-ioon 
5. Elavhõbeoksiid - Hg 
6. Hõbeoksiid - Ag2O 
7. Liitium - L 
8. Plii - Pb 
  

Deklareerimisel tuleb eri liiki patareid ning akud näidata eraldi. Näiteid:  
Kui firma toob maale sülearvuteid, mille sees on näiteks liitium-ioon akud, siis deklareerib 
firma eraldi sülearvuti kaalu (kood 201) ja aku kaalu (kood AKUe Li-ioon). Kui lisaks 
müüakse sülearvuti akusid eraldi tootena, siis need deklareeritakse koodiga AKUk Li-ioon.  
 
Eraldimüüdavate patareide puhul tuleb silmas pidada, et PROTO ei nõua kolme 
enimmüüdud patareiliigi (leelis-, ehk alkaline patareid; tsink-süsinik (ZnC) patareid ning 
magneesium (Mg) patareid) eraldi deklareerimist ning need liigituvad koodi PATk Muu 
alla.  
 



Eraldi tuleb deklareerida hõbeoksiid patareid (nööpelemendid, mida kasutatakse peamiselt 
elektroonilistes kellades ja kalkulaatorites). Jällegi on oluline, kas neid müüakse eraldi, või 
EE-seadme sees olevana ning kood on vastavalt PATk Ag2O või PATe Ag2O. Sama 
põhimõte kehtib elavhõbeoksiid patareide puhul (nööpelemendid, mida kasutatakse 
kuuldeaparaatides ja fotoseadmetes) – PATk Hg või PATe Hg. Liitium patareid 
(nööpelemendid, mida kasutatakse kellades ja fototarvetes) deklareeritakse koodidega      
PATk L või PATe L 
 

 PATAREID  Hind 

PATk Kantavad patareid (st eraldi müüdavad) EUR/kilo 

PATk Muu 
Muud patareid (kaasa arvatud leelis-, ehk alkaline-patareid ja tsink-
süsinik patareid) 

0,3 

PATk Ag2O Hõbeoksiid patareid (nööpelement, mida kasutatakse 0,3 

PATk Hg 
Elavhõbeoksiid patareid (nööpelement, mida kasutatakse 
kuulmisaparaatides, fototarvetes 

     0,3 

PATk L Liitium patareid 0,33 

PATe Elektri- ja elektroonikaseadmetes olevad patareid EUR/kilo 

PATe Muu 
Muud patareid (kaasa arvatud leelis-, ehk alkaline-patareid ja tsink-
süsinik patareid) 

0,3 

PATe Ag2O 
Hõbeoksiid patareid (nööpelement, mida kasutatakse 
kuulmisaparaatides, fototarvetes jne) 

0,3 

PATe Hg 
Elavhõbeoksiid patareid (nööpelement, mida kasutatakse 
kuulmisaparaatides, fototarvetes jne) 

0,3 

PATe L Liitium patareid 0,33 

 AKUD  

AKUk Kantavad akud (st eraldi müüdavad) EUR/kilo 

AKUk Muu Muud akud (näit leelisakud) 0,3 

AKUk NiMH Nikkel-metallhüdriid akud 0,3 

AKUk NiCd Nikkel-kaadmium akud 0,3 

AKUk Li-Ioon Liitium-ioon akud 0,405 

AKUk Pb Pliiakud 0,065 

AKUe Elektri- ja elektroonikaseadmetes olevad akud EUR/kilo 

AKUe Muu Muud akud (näit leelisakud) 0,3 

AKUe NiMH Nikkel-metallhüdriid akud 0,3 

AKUe NiCd Nikkel-kaadmium akud 0,3 

AKUe Li-Ioon Liitium-ioon akud 0,33 



AKUe Pb Pliiakud 0,065 

AKUm Mootorsõidukite akud EUR/kilo 

AKUm Muu Muud akud (näit leelisakud) 0,3 

AKUm Pb Pliiakud 0,065 

AKUt Tööstuslikud akud EUR/kilo 

AKUt Muu Muud akud (näit leelisakud) 0,3 

AKUt Pb Pliiakud 0,065 

AKUt  Liitium-ioon akud 3 

Hindadele lisandub KM 20% 
 

• Miinimumarve 
Eesti Elektroonikaromu MTÜ ei väljasta alates 1.01.2020 väiksemaid arveid kui 12 Eurot 
(10 Eur+km). Juhul, kui kliendi arve on väiksem kui 12 euri lisame arvele arve väljastamise 
tasu nii, et arve summa on 10 euri+km. 
Kui maaletooja kogused on väikesed, siis soovitame esitada harvem aruandeid- kvartaalse 
aruande puhul esitada arve 1 x aastas. 
 
 

Poolte allkirjad 

ELEKTROONIKAETTEVÕTJA                             TOOTJAVASTUTUSORGANISATSIOON  

_________________________                  Aivo Kangus  

_________________________                 _________________________  


