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microsoft dynamics NAV 
kmd liides
Käibemaksu paremaks kogumiseks kogub riik alates 01.11.2014 informatsiooni ostu- ja müügitehingute 
kohta.  Käibemaksukohuslane peab esitama koos käibedeklaratsiooniga (vorm KMD) ka 
käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF).  

Käibedeklaratsiooni lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile 
järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimene käibedeklaratsiooni lisa esitatakse maksustamisperioodi november 
2014 kohta 22. detsembriks 2014. a. 

Täiendav info Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=30302

KMD liidese moodul Funktsionaalsuse kirjeldus
KMD põhiosa  ▪ Võimalus siduda deklaratsiooni põhiosa lahtrid NAV käibemaksuaruande 

ridadega ning tuua eeltäidetud andmed deklaratsioonile.
 ▪ Põhiosa lahtrite sisestamise või eeltäidetud andmete korrigeerimise võimalus.

KMD A ja B osa 
(müügi- ja ostuarved)

 ▪ Andmete kogumine KM kannete põhjal.
 ▪ Esitatavate A-osa ning B-osa andmete kuvamine ekraanivormil (sh. Excelisse 
edastamise võimalus).

 ▪ 1000€ piirmäära ületavate tehingupartnerite arvete või kõigi arvete esitamine.
 ▪ Arvete summeeritud kujul esitamist ei toetata.

Üldine  ▪ KM deklaratsioonide kaart ja loend.
 ▪ Deklaratsiooni esitamine XML failina.

Äriregistri päring Ettevõtte andmete päring e-äriregistrist kliendi ja hankija andmete täitmiseks 
või seniste andmete kontrollimiseks.
 ▪ Andmete pärimine nime osa või registreerimisnumbri järgi.
 ▪ Päring uue kliendi või hankija andmete täitmiseks.
 ▪ Päring olemasoleva kliendi või hankija andmete kontrollimiseks ja 
täiendamiseks.

 ▪ Päring uue kliendi või hankija andmete täitmiseks.
 ▪ Päritavad andmed:

 ▪ Ärinimi
 ▪ Aadress (Tänav, Asula/linn, Postiindeks)
 ▪ Registreerimisnumber
 ▪ KM registreerimisnumber 
 ▪ Link ettevõttele äriregistri teabesüsteemis

 ▪ Masspäring puuduvate reg. numbrite või KM reg. numbrite täitmiseks.

Detailsemad juhised Dynamics NAV KMD liidese muudatuste ja kasutamise kohta leiab Dynamics NAV KMD 
liidese kasutusjuhendist. 

Microsoft Dynamics NAV KMD liides

Uus liides võimaldab koostada, esitada ning säilitada käibemaksudeklaratsioone.
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BCS Itera AS
Mäealuse 2/1,  
Tallinn 12618
Tel. +372 650 3380 
itera@itera.ee
www.itera.ee

Columbus Eesti AS
Veerenni 58 A
Tallinn 11314
Tel. +372 606 2600 
eesti@columbusglobal.ee
www.columbus.ee

HÄT Systems OÜ
Pärnu mnt 141
Tallinn 11314
Tel.  +372 881 0400 
hat@hat.ee
www.hat.ee

Fujitsu Estonia AS
Mustamäe tee 16
Tallinn 10617
Tel. +372 627 2300 
info@ee.fujitsu.com
www.fujitsu.ee

Kontakt
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Kuidas muudatused ellu viia? 

KMD liidese juurutamiseks vajalikud tegevused erinevad sõltuvalt sellest, kas kliendi olemasolevasse 
käibedeklaratsiooni funktsionaalsusesse on tehtud muudatusi ja kas tema litsentsis on olemas vajalikud 
arendusobjektid.  

Standardliidese paigaldus (vabade objektide olemasolul):
 ▪ Standardse liidese paigaldus
 ▪ KMD seadistamine ja testimine
 ▪ Koolitus

Eeldused KMD liides kasutamiseks

 ▪ Kasutatav Microsoft Dynamics NAV versioonidega: 5.0, 2009R2 Classic, 2009R2 RTC, 2013 ja 2013 R2
 ▪ Alates versioonist 2015 on liides lokalisatsiooni osa
 ▪ Vajalikud arendusobjektid – 2 tabelit, 5 vormi / lehte, 2 aruannet

 


