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SISSEJUHATUS  

Eestis lähtutakse toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemisel Euroopa Liidu ühtsetest 

reeglitest. Ministeeriumi valitsemisalas tegutsev VTA omab juhtimisfunktsiooni korraldades 

riiklikku järelevalvet veterinaariat, toiduohutust, turukorraldust, loomakaitset ja 

põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt. 

Eestis kehtiv toidu- ja veterinaarjärelevalvetasude süsteem baseerub Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004 toodud rahastamise põhimõtetel ja seal kehtestatud tasude 

miinimummääradel, mis tähendab, et tasu ei tohi asjaomaste tegevuste suhtes olla madalam kui 

määruse lisas toodud. Määruse põhimõtteks on tagada järelevalve sõltumatu rahastamine ning 

selle ühtlane ja võimalikult väikeseid konkurentsimoonutusi kaasa toov rakendamine kogu 

Euroopa Liidus. Kahjuks on leitud, et tasumäärade kehtestamine on seni olnud liikmesriikides 

erinev ja tasude vastavuse ning tõhususe saavutamine ei toimi piisavalt. 

Uuringu eesmärk oli välja selgitada uuendatud põhimõtetel tasude süsteemi (arvestades 

kulupõhisuse nõuet) ja sellest tulenevalt muutunud tasumäärade potentsiaalne mõju 

põllumajandustootjatele ja toidukäitlejatele, mh riigisisese konkurentsisituatsiooni ja EL-i 

turukonkurentsi mõttes. Lisaeesmärk oli analüüsida mõju riigiasutuste töökorraldusele, 

avaliku sektori rahastamisele ja riigieelarve tuludele-kuludele kehtivate tasude ja 

võimalike kontrollimääruse eelnõuga tehtavate muudatuste kontekstis. 

Uuringu aluseks võeti Euroopa Parlamendi määruse (EÜ) nr 882/2004 muutmise ettepanek 

COM(2013) 265 final seisuga 06.05.2013. Uuring viidi läbi perioodil jaanuar kuni mai 2014. 

aastal. Järelevalvetasude summad, kulud ja ettevõtjate arv võeti aluseks 2012. aasta andmetel. 

Töö käigus analüüsiti võimalikku maksekoormust ettevõtjatele uute stsenaariumite rakendumise 

korral. Hinnati ja prognoositi järelevalvetasude koormust nii ettevõtjatele kui ka riigile perioodil 

2015–2023. Stsenaariume oli kuus: individuaalne kontrollikulu, individuaalne kontrollikulu + 

mikroettevõtjate vabastamine tasust, jagatud kogukulu, jagatud kogukulu + mikroettevõtjate 

vabastamine tasust, jagatud kogukulu + Bonus-malus süsteem, jagatud kogukulu + 

mikroettevõtjate vabastamine tasust + Bonus-malus süsteem. Viidi läbi ankeetküsitlus VTA 

järelevalve alla kuuluvate ettevõtjate seas, arvamused ja hinnangud koguti stsenaariumite osas 

eraldi ka valdkonna ametnikelt ja põllumajandus- ning toidukäitlemise valdkonna 

esindusorganisatsioonidelt ja erialaliitudelt (edaspidi sotsiaalpartneritelt).  

Läbiviidud analüüsi ja tulemuste baasil esitati poliitikasoovitused optimaalseima 

stsenaariumi rakendamiseks Eesti kontekstis. 
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TOIDU- JA VETERINAARJÄRELEVALVE TASU ALUSPÕHIMÕTETE MUUTMISE 

MÕJUD 

JÄRELEVALVETOIMINGUTEGA SEOTUD KULUD JA TULUD 

Aastal 2012 olid järelevalvetasu maksnud kokku 4 239 juriidilist isikut, kellest 1% juriidilisi 

isikuid olid maksnud 80% järelevalvetasu kogusummast ning ülejäänud 99% juriidilisi isikuid 

tasusid 20% järelevalvetasudest. Madalaim määratud tasu oli 0,03 eurot ja maksimaalne tasu (mh 

mitme erineva järelevalvetoimingu eest) ühel juriidilisel isikul oli 358 tuhat eurot. Keskmine tasu 

oli 362 eurot. Oluline osa tasu maksmise koormusest langes suhteliselt väikese hulga ettevõtjate 

grupile. 

Järelevalvetasudest vabastatud esmatootjate üldkogum oli 7 340 loomapidajat (seisuga 

31.12.2013) kellest juriidilisi isikuid oli 1 283. Ülejäänud olid eelduste kohaselt 

FIEdest/eraisikutest mikroettevõtjad, moodustades esmatootjate üldkogumist 82,5%. 

Kokku viidi 2012. aastal ettevõtjate seas läbi 13 798 järelevalve kontrolltoimingut, millest 74,8% 

tehti jaekaubanduse tegevusalas. VTA järelevalvetoimingutega seotud kulu oli 6 417 tuhat eurot. 

Ilma Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi 

(edaspidi VTL) laboriteenuste kuludeta oli järelevalvetoimingutega seotud kulude suurus 5 689 

tuhat eurot. Ilma sisseostetud veterinaararstide ja laboriteenuste kuludeta oli VTA 

järelevalvetoimingutega seotud kulude suurus 5 424 tuhat eurot. Kogu VTA eelarvest (8 140 

tuhat eurot), moodustas järelevalvetoimingute kogukulu 70% (v.a PMK ja VTL laboriteenuste 

kulu). 

Vaadeldaval aastal oli VTA kogunud järelevalvetasusid 1 590 tuhat eurot, mis moodustas kogu 

VTA eelarvest 20% ning järelevalvetoimingute kogukulust 28%, mistõttu tuli ülejäänud 

järelevalvetoimingutega kaasnevad kulud katta täiendavalt riigieelarvest. Laekunud tasud katsid 

suurusjärgus ¼ vajaminevatest järelevalve toimingutega kaasnevatest kuludest. Arvates siia 

juurde ka PMK ja VTL-i teenuste kasutamisega seonduvad kulud, siis on katnud järelevalvetasud 

ligikaudu 25% kõikidest järelevalve toimingutega seonduvatest kogukuludest. 

Tulemustele tuginedes järeldades ei kata järelevalvetasud toimingutega seotud kulusid 

piisavalt ning seaduses esitatud käideldud koguste või ühikutega (kg, tonn, tk) seotud 

standardmäärad ei ole kulupõhised. 

MIKROETTEVÕTETE OSATÄHTSUS JA MAKSEKOORMUS 

Analüüsi kaasatud mikroettevõtjate arv moodustas 68% ja keskmise suurusega ning 

suurettevõtete arv 32% valimisse kuuluvatest ettevõtjatest. Analüüsides maksekoormust 

ettevõtjatele kolme suhtarvu baasil (järelevalvetasu müügitulusse, toodete kulusse ja 

ärikasumisse), võis täheldada, et VTA poolt määratud tasud on moodustanud suhteliselt väikese 

osa äriühingute müügitulus (mediaan 0,01%), kuludest (mediaan 0,02%) ja ärikasumist (0,23%).  
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MAKSEKOORMUSE STSENAARIUMID JA TULEMUSED 

Järelevalvetasude stsenaariumite koostamiseks oli ette antud kuus liigitust, mis tuginesid EP 

määruse järelevalvetasude rahastamise skeemile ja on esitatud järgmisel joonisel (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Järelevalvetasude stsenaariumid  

Uuringu läbiviimisel ja kvantitatiivsete andmete analüüsimisel lähtuti stsenaariumite liigitusest.  

Maksekoormuse hindamisel stsenaariumite lõikes eristus eelkõige kolm olulist aspekti: 

 senine maksekoormus mikroettevõtjatele ja esmatootjatele (2012. aastal); 

 VTA kogukuludel põhinev individuaalne kontrollikulu; 

 VTA kogukuludel põhinev jagatud kogukulu. 

 

INDIVIDUAALNE KONTROLLIKULU 

Individuaalne kontrollikulu on iga üksiku kontrollitoimingu läbiviimisega kaasnev tegelik kulu, 

mille võib seada täielikult või osaliselt sõltuvusse ajast, mis pädevate asutuste töötajatel ametliku 

kontrolli toimingutele kulub. Seega arvestamise alus baseerub toiminguks kulunud ajal ja 

pädevate asutuste (VTA, VTL ja PMK) tegelikel majandamiskuludel, mille alusel leitakse 

kontrollitoimingu tunnitasu summa. Individuaalse kontrollikulu arvestamiseks on võimalik 

kasutada kahte stsenaariumit. 

Analüüsi teostamisel lähtuti 2012. aasta olukorrast, mille alusel leiti kontrollitavate ettevõtjate 

arv ja jäeti kontrollitavate ettevõtjate arv fikseerituks leitud tasemele. Vaadeldes individuaalset 

kontrollikulu stsenaariumit üldiselt, siis ettevõtjate valimisse märkimine toimuks riskivalimi 

põhimõttel ja ei muudaks seni kasutatavat administratiivset skeemi oluliselt. Individuaalne 

kontrollikulu ja sellel põhinev maksekoormus oleks ilmselt kõige arusaadavam kõigile 

ettevõtjatele, kuid oluline on siiski teadvustada maksekoormuse tõusu VTA kogukulu summa 

katmise alusel.  

Individuaalse kontrollikulu stsenaariumi puhul avalduvad olulised muutused on järgmised: 

 esmatootjad peavad hakkama ametlike kontrollide eest tasu maksma (seni on kehtinud 

esmatootjatele järelevalvetasude vabastus); 

1. Individuaalne 

kontrollikulu

2. Individuaalne 

kontrollikulu + 

mikroettevõtjate vabastus

3. Jagatud kogukulu
4. Jagatud kogukulu + 

mikroettevõtjate vabastus

5. Jagatud kogukulu + 

bonus- malus süsteem

6. Jagatud kogukulu + 

mikroettevõtjate vabastus 

+ bonus malus süsteem

Individuaalne

Jagatud
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 individuaalse maksekoormuse puhul tekib kõige suurem surve mikroettevõtjatele. 

Võrreldes jagatud kogukulu skeemiga oleks näiteks piimakäitlejatel maksekoormuse suhe 

müügitulusse 64,9% ja toodete kulusse 20,3%.  

 võrreldes 2012. aastal tasutud keskmist järelevalvetasu ja tegeliku toimingu kogukulu 

alusel leitud individuaalse kontrollikulu, siis oluline maksekoormust suurendav muutus 

toimuks esmatootjate puhul, materjalide ja esemete käitlemise, meekäitlemise ja 

mitteloomse toidu töötlemise tegevusalas; 

 söödatootmise tegevusalas asendub riigilõivu põhine järelevalvetasu individuaalse 

kontrollikulu tasuga (ettevõtjatele avaldub mõju uus tasu arvestamise skeem). 

Individuaalse kontrollikulu + mikroettevõtjate vabastamise stsenaariumi puhul avalduvad 

muutused on järgmised: 

 mikroettevõtjate vabastamisel on prognoositavalt ametlike kontrollide eest tasuvate 

ettevõtjate arv oluliselt väiksem 2012. aasta tulemusest ja mikroettevõtjate kontrollikulu 

on vajalik katta riigieelarvest; 

 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt tasutav ja riigi poolt kaetav kontrollikulude 

osa on küllaltki võrdsed. Suure suhtarvu taseme poolest (individuaalse tasu ja riigi kulu 

suhe) eristusid mitteloomse toidu käitlemise ja esmatootjate tegevusala, jaekaubandus ja 

vesiviljelus ning eraelamus toidu käitlemise tegevusala. Väiksema eelmainitud 

suhtarvuga eristus meekäitlemise tegevusala. 

Kuna hetkel tunnitasuna või riigilõivuna iga-aastaselt määratav tasu ei kata tegelikke toimingute 

kulu ja lisaks majandamise, tarvikute ja analüüside kulu, siis hindame individuaalse kontrollikulu 

muutust väga suureks. Soovituslikult peaks individuaalsele kontrollikulu süsteemile üleminekul 

kaaluma osaliselt kulude katmist riigieelarvest, et tagada üleminekuperiood ning väiksem mõju 

ettevõtjate valmisolekule. Analüüsides tasude suurenemist 2018. aastaks, siis on tekkiv muutus 

veelgi olulisema tähtsusega. Kuna mitmete tegevusalade puhul oli järelevalvetasude suhe nii 

müügitulusse kui ka toodangu kulusse suur, siis skeemi kasutamiseks on sobilik arvestada 

mikroettevõtjate vabastamisega. Lisaks on hetkel arvestuse aluseks keskmised näitajad ja 

optimaalsema tasude skeemi jaoks tuleks kasutada ettevõtjate suurusgruppe või suurust kaasavat 

valemit. Lisaks on administratiivselt vajalik kontrollide kulupõhine arvestamine ja põhjendamine 

iga ettevõtja põhiselt.  

 

JAGATUD KOGUKULU 

Jagatud kogukulu meetodil kogutav järelevalvetasu kindlaks määratud perioodi jooksul ei tohi 

ületada samal perioodil tehtud ametliku kontrolli kogukulusid. Jagatud kogukulu meetod erineb 

individuaalse kontrollikulu meetodist eelkõige selle poolest, et tasu tuleb maksta kõigil 

ettevõtjatel perioodi kohta (sõltumata kontrolli tegelikust toimumisest), kelle tegevus ametlike 

kontrollide alla kuulub. Bonus-malus mudeli puhul võeti miinimumtasuks 2012. aasta keskmine 

tasumäär, mis tähendas erandit esmatootjate puhul, kuna nende tasumäär oli 0.- eurot. Jagatud 

kontrollikulu arvestamiseks on võimalik kasutada täiendustega koos nelja stsenaariumit. 
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Jagatud kontrollikulu stsenaariumi puhul avalduvad olulised muutused ja tulemused on 

järgmised: 

 järelevalvetasu maksvate ettevõtjate arv suureneb oluliselt ja sõltub Eestis tegutsevate 

vastavate tegevusalade ettevõtjate arvust. VTA kogukuludel põhinev jagatud kogukulu 

mõjutab absoluutselt kõikide kontrollitavate tegevusalade ettevõtjaid; 

 jagatud kogukulu järelevalvetasude arvestus erineb hetkel kehtivast tasude arvestusest 

oluliselt, kuna hetkel toimiva tasude skeemi puhul maksavad käitlejad osaliselt koguse 

põhist tasu ja osaliselt individuaalset kontrollikulu tunnitasu määra alusel;  

 võrreldes individuaalse kontrollikulu keskmise tasuga, annab jagatud kogukulu 

tegevusalades olevate ettevõtjate vahel märgatavalt väiksema tasu ettevõtja kohta (mõju 

ettevõtja kohta väiksem, aga samal ajal mõju kõigile). Tegevusalade lõikes võib esineda 

olulisi erinevusi, kus mikroettevõtjate maksekoormus muutub oluliselt suuremaks 

võrreldes 2012. aastal kehtinud olukorraga;  

 stsenaariumi korral, kus mikroettevõtted saavad vabastuse järelevalvetasude maksmisest 

jagatud kogukulu skeemi all, on riigikulu ning tasu maksvate väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtjate tasude kogusumma suhe enamus tegevusalade puhul samane 

individuaalse tasu skeemiga võrreldes. Erinevused ilmnevad eelkõige esmatootjate 

tegevusalas, kus vesiviljeluse ja loomakasvatajate puhul on riigi kulu osakaal märgavalt 

suurem; 

 jagatud kogukulu ja bonus-malus mudeli puhul võib esineda olukordi, kus tegevusalade 

lõikes on väga vähe eeskujulikult käituvaid ettevõtjaid ja mõningate tegevusalade puhul 

on ettevõtjate tegevus eeldatavalt täielikult nõuetele vastav; 

Skeemi valiku ja rakendamise puhul on soovitav teha täiendav analüüs ettevõtjate suuruse osas 

tegevusalade lõikes, kuna keskmised tasud võivad osutuda liiga suureks. Jagatud kogukulu 

meetodi riskiks on tasude läbipaistvuse tagamise keerukus ja toimingute läbiviija 

kuluefektiivsuse tagamine. Aastal 2012 määratud järelevalvetasu ja tegeliku VTA kogukulu 

põhjal arvestatud tasu suhe müügitulusse ning toodete kulusse näitas võrdlemisel oluliselt suurt 

muutust mikroettevõtjatele. Tegevusalade lõikes eristusid eelkõige piimakäitlemine ja 

mitteloomse toidu töötlemine. Lisaks oli erisusi märkimisväärselt järelevalvetasude suhte 

arvestamisel toodete kuludesse. Jagatud kogukulu ei omanud väga suurt mõju esmatootjatest 

mikroettevõtjatele. Kuna esmatootjate arv oli väga suur, jagunesid kulud väikseks summaks 

ettevõtja kohta. Juhul kui mikroettevõtjad vabastada tasude maksmisest jagatud kogukulu 

skeemis, siis väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate maksekoormus ei muutu. Kulu tekib 

riigile, kuna on vajalik mikroettevõtjate kontrollikulu katta. 

 

KOKKUVÕTE STSENAARIUMITE RAKENDAMISELE 

Hetkel toiminud järelevalvetasude skeemi puhul pole esmatootjad kohustatud ametlike 

kontrollide eest tasusid maksma, seega avaldaksid võimalikud skeemid kõige suuremat mõju 

esmalt esmatootjatele. Teiseks on oluline, et esmatootjate hulgas on kõige rohkem 

mikroettevõtjaid, mis tähendab mikroettevõtjatele tasu määramise korral veelgi suuremat mõju 

esmatootjatele mikroettevõtjate põhiselt. 
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Kokkuvõtvalt on mikroettevõtjate vabastamisega seotud skeemid üleminekuks parimad. 

Individuaalse ja jagatud kogukulu skeemi erinevuse puhul tuleb arvestada hetkel toimivat 

tasude skeemi ning seega võib tegevusalast tulenevalt tekkida keerukaid ülemineku 

nüansse (nt söödatootjatel individuaalsele kontrollikulule üleminek). Mikroettevõtjate 

vabastamisega ei ole riigi kulu individuaalse ja jagatud kogukulu võrdluses olulise 

erinevusega. 

 

ETTEVÕTJARÜHMADE ANKEETKÜSITLUSE TULEMUSED 

Küsitluse eesmärk on välja selgitada uuendatud tasude süsteemi (sh kulupõhisuse nõue) ja sellest 

tulenevate võimalike muutunud tasumäärade potentsiaalne mõju põllumajandustootjatele ja 

toidukäitlejatele riigisisese ja EL turukonkurentsi mõttes. Küsitluse tulemused annavad vastuse 

VTA poolt koordineeritud kontrolltegevuse administratiivse ja järelevalvetasude ja söötade 

riigilõivu rahalise koormuse osas ettevõtjatele ning ettevõtjate järelevalvetasude arvestamise 

põhimõtete eelistuste osas. 

Suurima küsitletud ettevõtjate grupi moodustasid esmatootjad. Ligi veerand küsitlusele 

vastajatest tegelesid piima tootmisega, kellele järgnesid segatootjad ja lihaveisekasvatajad. Muu 

tegevusala all nimetati muud loomakasvatust ning tegevusalasid, mis ei kuulu esmatootmise alla. 

22% vastajatest jättis ettevõtte tootmistüübi märkimata. Suurima arvu abiteenuseid pakkuvatest 

ettevõtjatest moodustasid loomseid kõrvalsaadusi käitlevad ettevõtjad (64% küsitletutest). 

 

JÄRELEVALVE TASUDE JA SÖÖTADE RIIGILÕIVU MAKSMINE JA ARVESTAMINE 

Veerand (26%) küsitlusele vastanutest maksid 2013. aastal toidu- ja veterinaarjärelevalve 

tasusid. Üldjuhul on esmatootjad järelevalvetasude maksmisest vabastatud. Samas esmatootjad ei 

pruugi tegeleda ainult primaarpõllumajandusega, vaid ettevõttel võib olla muid 

tegevusvaldkondi, mis on samuti VTA järelevalve all ja millele kehtib tasu maksmise kohustus. 

Selgus, et 25% esmatootjatest maksid toidu- ja veterinaarjärelevalvetasu, 2% söötade riigilõivu 

(täiend- või täissööda tootmine vms) ning 7% muid tasusid.  

Kuna toidu- ja veterinaarjärelevalve tasusid ning söötade riigilõivu olid maksnud väga vähesed 

ettevõtjad ning osad ettevõtjad on maksnud tasusid, kuid ei ole tasu kujunemisse süüvinud (arve 

esitatakse otse raamatupidamisse ning arve makstakse sellesse süüvimata ära), oskas vaid 33% 

küsitlusele vastanutest hinnata nimetatud tasude arvestamist. Järelevalvetasude arvestamisel 

pidasid 67% küsimusele vastanutest õiglaseks olukorda, et esmatootjad on tasust vabastatud. 

Esmatootjate ja abiteenuseid pakkuvate ettevõtjate arvamustes järelevalvetasude arvestamise ja 

söötade riigilõivu arvestamise aluste kohta suuri erinevusi ei andnud. 

Toidukäitlejate hinnangul on toidu- ja veterinaarjärelevalvetasude arvestamise põhimõte 

võrdlemisi läbipaistev. Arve sisusse ning detailidesse eriti ei süüvita, kuna tasud on väikesed ja 

seda just tunnimäära arvestuse alusel. Samas on mõningatel toidukäitlejatel tekkinud konflikt 

järelevalveametnike ebaühtlase kompetentsitaseme osas, mis on tunnipõhise arvestuse puhul 
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ebaõiglane. Toidukäitlejad oli tundlikumad laboritasude suhtes, kuna need on küllaltki kallid 

tegevused (eriti just suurtes jaekaubanduskettides). 

 

VETERINAAR- JA TOIDUAMETI HALDUSKOORMUS JA JÄRELEVALVE MÕJU ETTEVÕTETELE 

Esmatootjate ja abiteenuseid pakkuvate ettevõtjate hinnangul on VTA kontrolltegevuse ajastus 

pigem hea kui halb, mille tingib kontrolli aja eelnev kokkulepe. Abiteenuseid pakkuvad 

ettevõtjad hindasid kontrolltegevuse ajastust mõnevõrra paremaks kui esmatootjad. Samas 

abiteenuseid pakkuvad ettevõtjad lisasid, et kontrolle teostatakse ka ettevõttega kooskõlastamata. 

Kui kontroll tuleb ettevõttesse ebasobival ajal, häirib see ettevõtte igapäevast tegevust ning 

kontrolli tegemine võib edasi lükkuda. 

Esmatootjate ja abiteenuseid pakkuvad ettevõtjad lisasid, et ametniku kontrolltegevus ettevõttes 

võib võtta vähe aega, kuid ettevõtja-poolne põhjalik kontrolltegevuse ettevalmistus nõuab 

ettevõtjalt palju aega. Nimetatud ajakulu läheb eelkõige dokumentatsiooni ettevalmistamiseks 

ning lisaajakulu tekitab VTA kohatine mitteelektrooniline asjaajamine. Ettevõtjate hinnangul 

võtab kontrolltegevus ettevõttes pigem vähe kui palju aega. Esmatootjate ja abiteenuseid 

pakkuvate ettevõtjate hinnangute vahel olulisi erinevusi ei esinenud. Toidukäitlejate hinnangud 

Veterinaar- ja Toiduameti poolt korraldatava ja tehtava kontrolltegevuse halduskoormuse osas 

olid erinevad. 

VTA järelevalve tulemus on kõige vähem mõjutanud ettevõtte müügitulu ja turuosa. Mõnevõrra 

suurem mõju on olnud ettevõtte kuludele ning investeeringutele tootmistehnoloogiasse ja 

tootmisprotsessi, mis on kasvanud. Esmatootjate ja abiteenuseid pakkuvate ettevõtjate arvamuste 

vahel järelevalve erinevate mõjude osas olulisi erinevusi ei esinenud. Toidukäitlejate hinnangul 

VTA poolt korraldatav ja tehtav kontrolltegevuse tulemus nende majandusnäitajaid otseselt ei 

mõjuta. Samas tuuakse välja, et kontroll on vajalik ja aitab ettevõtjaid distsiplineerida ning 

motiveerida (koolitama töötajaid), mis omakorda aitab tagada kvaliteeti. 

Kuigi ettevõtjate poolt makstud järelevalve tasud ei ole ülemäära suured ning tasud ei ole 

mõjutanud ettevõtjate konkurentsivõimet, peitub turukonkurentsi moonutav faktor hoopis VTA 

poolt koostatud valimis, mille alusel tehakse ettevõtetes järelevalvet. Ettevõtjate hinnangul 

selline käitumisviis moonutab oluliselt ettevõtjate konkurentsivõimet ning tekitab turul ebatervet 

konkurentsi. 

 

VETERINAAR- JA JÄRELEVALVE TASU ARVESTAMISE ALUSED ALATES 2015. AASTAST 

Nelja stsenaariumi järjestamisel asetasid esmatootjad ja abiteenuseid pakkuvad ettevõtjad 

esimeseks järelevalve tasu arvestamise aluseks süsteemi, kus mikroettevõtted on tasust 

vabastatud. Teise järelevalve tasu arvestamise põhimõttena eelistatakse bonus-malus süsteemi, 

kolmandana iga individuaalse kontrolli tegelikku kulu ning viimasena jagatud kogukulu.  

Toidukäitlejate järelevalvetasude arvestamise põhimõtete eelistused olid küllaltki varieeruvad. 

Toiduladustajad eelistavad pigem mikroettevõtete järelevalvetasude vabastamist ja iga 

individuaalse kontrolli tegelikku kulu ning välistaksid jagatud kogukulu, mis sarnaneks riigilõivu 
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põhimõttel. Mitteloomse toidu töötlejad eelistasid bonus-malus süsteemi. Mikroettevõtete 

vabastamist ei pooldata. Samuti ei pooldata jagatud kogukulu stsenaariumit. 

Jaekaubandusettevõtjad eelistasid üldjuhul järelevalvetasudest mikroettevõtete vabastamist. 

Välistati kindlasti jagatud kogukulu skeem. 

 

MÕJUHINNANG JÄRELEVALVETASUDE STSENAARIUMITELE 

Mikroettevõtjate vabastamise skeemi korral tuleb arvestada nelja punkti: 

 mikroettevõtjad saavad soodustuse (konkurentsieelise) ja neile ei teki ametlike 

kontrollidega seotud maksekoormust; 

 mikroettevõtjatelt saamata jääv tasu on riigile märkimisväärne kulu. Kõik väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtjad maksavad tasu vastavalt skeemis leitud suurusjärgus ning 

nende tasu ei suurene mikroettevõtjate vabastamise tõttu; 

 individuaalse ja jagatud kogukulu skeemi kasutamisel on küllalt suur erinevus väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtjate kui tasu maksjate arvus. 

Kvantitatiivse tasu- ja kuluandmete analüüsimisel ilmnes, et mikroettevõtjate vabastamisel on 

küllaltki erinev tulemus tegevusalade lõikes. Erineb suuresti nii vabastuse saavate 

mikroettevõtjate arv kui ka riigile tekkiv kulu. Juhime tähelepanu, et võimalusel jälgida 

tegevusalade lõikes tehtud arvestusi.  

Küsitluse tulemustes esmatootjad, abiteenuste pakkujad ja toidukäitlejad asetasid esimeseks 

eelistuseks järelevalve tasu arvestamisel variandi, kus mikroettevõtted on tasust vabastatud. 

Abiteenuste pakkujad ja toidukäitlejad pakkusid välja, et alustavad ettevõtjad peaksid ettevõtte 

asutamisest vähemalt kaks aastat järelevalve tasust vabastatud olema, kuna alustavatel 

ettevõtjatel on müügitulu väike ning iga lisakulu koormav. 

Bonus-malus skeemi korral tuleb arvestada järgnevaid punkte: 

 Eeskujulikult nõuete järgimine sõltub nõuete keerukusest ja eelnevalt fikseeritud 

lävenditest tegevusvaldkondade lõikes; 

 Eeskujulikult nõuete järgimise korral täielik tasu maksmisest vabastamine (oluliselt 

suurest tasust) võib anda olulist positiivset efekti toiduohutuse tagamiseks ja ettevõtjate 

enesekontrolli suurendamiseks; 

 Bonus-malus süsteem on eeldatavalt dünaamiline ja rakendamisel võivad kaasneda 

suured administreerimiskulud. Bonus-malus süsteem on rakendatav EP määruse eelnõu 

alusel jagatud kogukulu skeemi puhul, kuid seda saaks rakendada ka individuaalse 

skeemi puhul. 

 Eeskujulikult nõudeid järgivate ettevõtjate tasust vabastamine on riigile kulu. Hetke 

hinnangu alusel on kulu riigile tagasihoidlik, kuid tuleb arvestada eelmärgitud teises 

punktis avalduda võivaid mõjusid ning lisaks sõltub kulu skeemis kokkulepitud 
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miinimummääradest (valida võib täieliku vabastamise või tasu vähendamise 

kokkulepitud määrani). 

Kvantitatiivse tasu- ja kuluandmete arvutuste tegemisel ilmnes, et bonus-malus süsteem nõuab 

väga korrektse andmebaasi olemasolu, kus kontrolli tulemused ja nõuete järgimine oleksid 

klassifitseeritud. Hetkel sellist vajalikku elektroonilist andmebaasi ei kasutata. Samuti ilmnes, et 

nõuete järgimise tulemused võivad hinnanguliselt olla küllaltki erinevad tegevusvaldkondade 

lõikes, varieerudes 6-95%. Juhime tähelepanu, et võimalusel jälgida tegevusalade lõikes tehtud 

arvestusi. 

Küsitlustulemuste alusel esmatootjad ja abiteenuste pakkujad eelistasid teise (mikroettevõtjate 

vabastamine esimene) järelevalvetasu arvestamise põhimõttena kasutada bonus-malus süsteemi. 

Individuaalse tasuskeemi korral tuleb arvestada järgnevaid punkte: 

 individuaalse kontrolli tegelik kulu peab olema väga selgelt kuluridade lõikes eristatav ja 

ettevõtjatele põhjendatult arusaadav; 

 individuaalse kontrolli tegelik tasu põhineb eelkõige ajaarvestusel, mida tuleb kasutada ja 

sellele lisaks saab kasutada tarvikute, laboranalüüside ja sõidukulu arvestust; 

 individuaalse kontrolli tasu puhul ei tohi sõidukulud diskrimineerida kaugel asuvaid 

ettevõtjaid ning ilmselt tuleb kasutada Eestis kulude jagamist; 

 individuaalne kontrolli tasu on kontrolli toimumise korral väga õiglane, kuid ettevõtjate 

arusaam kontrolli põhjendatuse osas võib olla erinev; 

 individuaalse kontrolli tasu skeemi valikul ilma erisusteta kaetakse ettevõtjate poolt 

ametlike kontrollide tasu täielikult ning riigi katta jäävaid kulusid ei teki. Seetõttu riigi 

poolset avaliku hüve tagamise efekti ei teki ja skeem on riigi kasuks tasakaalust väljas. 

Individuaalse kontrolli tasu arvestamisel kvantitatiivsetel tasu- ja kuluandmetel ilmnes 

probleeme, mistõttu keskmised individuaalsed tasud järgivad kontrollide arvu kokku ja 

hinnangulist kontrolliks kuluvat aega. Praktikas võib ettevõtja suurusest tulenevalt kontrolliks 

kuluv aeg ja kontrollide arv perioodil olla väga erinev, mistõttu kujuneb ka ettevõtja ametliku 

kontrolli tasu perioodi jooksul nimetatud muutujate alusel. Mõnevõrra täpsem on jälgida 

keskmise kontrolli tasu ning kontrollide arv võtta aluseks iga ettevõtja spetsiifikast tulenevalt. 

Küsitlusandmetest selgus, et esmatootjad ja abiteenuste pakkujad eelistasid kolmanda 

järelevalvetasu arvestamise põhimõttena individuaalse kontrolli tegelikul kulul põhinevat 

skeemi. 

Jagatud kogukulu tasuskeemi korral tuleb arvestada järgnevaid punkte: 

 jagatud kogukulu sarnaneb riigilõivu põhimõttele, mida makstakse perioodi kohta ning 

kontrollide arv ja koguse maht ei ole oluline; 
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 jagatud kogukulu põhimõte tagab kõigile ettevõtjatele ühtse suurusega makse, mis on ette 

teada, kuid makse suurus võib tekitada küsitavusi kõige suurematele (tasu suhteliselt 

väike), aga veelgi enam kõige väiksema suurusega ettevõtjatele (tasu suhteliselt suur). 

Kõige sobilikum tasuskeem keskmise suurusega ettevõtjatele või tuleb ettevõtjaid 

suurusgruppideks jagada, mille osas määratakse jagatud kogukulu; 

 jagatud kogukulu tasu põhjendatus võib luua arusaamatusi, kui ettevõtjad ei satu 

kontrollvalimisse, kuid peavad järjepidevalt tasu maksma; 

 Jagatud kogukulu tasu suuruse põhjendamine võib tekitada arusaamatusi, kuna ettevõtjale 

esitatud tasu suurus ei ole seotud ettevõtte kontrollimise mahtude ja materjali kuluga. 

Tasu suuruse  põhjendamiseks tuleb avalikustada ja viidata kulude detailsele 

eelarvestamisele (detailne ametkondlik eelarve, kus oleksid detailsed kululiigid 

eristatavad); 

 jagatud kogukulu tasu skeemi valikul ilma erisusteta kaetakse ettevõtjate poolt ametlike 

kontrollide tasu täielikult ning riigi katta jäävaid kulusid ei teki. Seetõttu riigi poolset 

avaliku hüve tagamise efekti ei teki ja skeem on riigi kasuks tasakaalust väljas. 

Tasu arvestamine kvantitatiivsetel tasu- ja kuluandmetel on küllaltki arusaadav ja lihtne, kuid 

jagatud kogukulu põhineb keskmistel näitajatel ja ka praktikas kasutatav arvestus jääb keskmiste 

näitajate põhiseks. Keskmine tasu võib väikestele ja väga suurtele ettevõtjatele jääda 

arusaamatuks ja järgib eelkõige keskmise suurusega ettevõtjate osa. Praktikas võiks ettevõtjad 

jaotada suurusgruppidesse või kasutada jagatud kulu arvestamiseks täpsemat dünaamilist 

lineaarselt suurust järgivat valemit müügitulu alusel. 

Küsitlustulemustes asetasid esmatootjad ja abiteenuste pakkujad järelevalve tasu arvestamise 

põhimõtte viimasele kohale jagatud kogukulu või välistaksid selle kasutamise üldse. Jagatud 

kogukulu põhimõtte välistasid ka toidukäitlejad. 

 

POLIITIKASOOVITUSED 

Käesolevad poliitikasoovitused põhinevad eelnevalt läbiviidud analüüsi ja uuringu tulemustel. 

VTA koordineeritav kontrollide toimumine ja selle kaudu toiduohutuse tagamine on väga olulise 

mõjuga nii toidu toorainetootjatele, toidutöötlejatele, toidumüüjatele kui ka toidu tarbijatele. 

Seetõttu on vajalik tagada riikliku järelevalve toimimine ja tema seadusest tulenevate 

funktsioonide täitmine. Asutuste kulud, mis on otseselt ja kaudselt seotud riikliku eesmärgiga 

tagada toidu ohutus, ei ole kaetud eraettevõtjatelt laekuvate tasudega. Toiduohutust ja 

tervislikkust võib lugeda ühiskonnale ka riigi poolt pakutavaks avalikuks hüveks, samal ajal 

võimaldab see erasektoril toota ja müüa nende poolt pakutavat toodangut tarbijale garanteerides 

kauba kvaliteedi ja selle kontrollitud ohutuse. Kuivõrd VTA ülesannete täitmiseks kavandatud 

kulud on täna kaetud 72% ulatuses riigi poolt ning üksnes 28% kaetakse erasektorist laekuvate 

tasude arvelt, siis on vajalik otsustada, millised on tulevikus eelarve katmise võimalused. EP 

määruse muutmisega soovitakse luua oluliselt parendatud õiguslikku normatiivi tasude 

määramisele ning nende läbipaistvusele. Ettevõtjate ja riigi poolsed huvid peavad olema 
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võimalikult tasakaalustatud ning üksteisele arusaadavad. Tasude puhul kinnitab arusaadavust 

suuresti läbipaistev kulude eristamine ning avalikustamine. Esimese sammuna on soovitav riigi 

poolt eelkirjeldatut arvestada ning teha kõik võimalik parima tasakaalu ja läbipaistvuse 

saavutamiseks. 

Mikroettevõtjate tasudest vabastamine 

EL-i poolt algatatud eelnõu alusel nähakse tulevikus ette võimalust vabastada ametlike 

kontrollide tasude maksmisest mikroettevõtjad, mis tingib vajaduse leida kate eelarvekuludele 

täiendavalt riigi eelarve vahenditest. Kuivõrd on kaalumise all mitmeid variante, mis 

võimaldavad ettevõtjaid vabastada tasude maksmisest, samal ajal säilitades VTA-d tema tänastes 

funktsioonides, on käesoleva uuringu töö autorid jõudnud seisukohale, et mõistlikum variant on 

loobuda tasu maksmise vabastusest ning kaaluda pigem diferentseeritud tasu maksmist 

erinevate suurusega ettevõtjatele. 

Kui eelnevatel perioodidel on kasutatud tasumaksmise alusena nii VTA toimingu ajalise kulu kui 

ka toote koguse arvestamist, siis EP määruse eelnõu kohaselt tulevikus ei ole vajalik viimast 

arvestada. Mis tähendab, et kui kogusepõhist arvestust ei ole kavandatud, siis kõikide toimingute 

tasu maksmise alus saab olla üksnes toimingu kulu, mille kujunemise komponendid peavad 

olema ettevõtjatele üheselt arusaadavad ja põhjendatud. Kui antud seaduse eelnõu mõte on 

vähendada konkurentsi moonutusi EL toiduainete turul seoses ühtsete reeglite kehtestamisega 

VTA toimingu kulude katmisel, siis teiselt poolt soovitakse sisse viia moonutusi ettevõtete 

suurusest olenevalt. Uuringu läbiviijad möönavad, et kui lühiajaliselt võib antud kavatsus 

mikroettevõtjaid vabastada toimingu tasu maksmisest, andes turuosalistele konkurentsis 

mõningase eelise, siis perspektiivis ei pruugi vabastamine anda soovitud tulemust. Arvestades, et 

Eestis moodustavad 80–90% ettevõtjatest mikroettevõtjad, siis võrdse kohtlemise printsiibist 

tulenevalt ei ole riigile mõistlik mikroettevõtjaid tasust täielikult vabastada. Kui arvestada, et 

tasu maksmine mõjutab kõikide ettevõtjate toodete kulu, aga samal ajal kõik valdkonnas 

tegutsevad ettevõtted tahavad turul toimida, siis on mõistlik, et kõik ettevõtjad on võrdsetes 

konkurentsi tingimustes. 

Individuaalne tasu võrreldes jagatud kogukulu põhise tasuga 

Kui seni individuaalne tunnitasul ja toodangu kogusel baseerunud ning VTA toimingutega 

seotud kulude katmise süsteem on võimaldanud osaliselt kompenseerida tehtud kontrolli 

kulutused ametkondlikuks funktsioneerimiseks, siis tulevikus ei ole ratsionaalne sama süsteemi 

jätkata. Seda seetõttu, et toimingu põhine süsteem eeldab väga tõhusat ja täpset toimingute 

fikseerimise süsteemi olemasolu ja vajalikke IT-põhiseid lahendusi ning administreerimise kulud 

võivad sellega seoses kasvada. Ametlike kontrollide läbiviimisel on seni lähtutud ja lähtutakse ka 

tulevikus kontrollide teostamise valikul ettevõtjate riskipõhisest hindamisest. Tulemuseks 

koostatakse kontrollitavate ettevõtete valim ja pärast toimingu läbiviimist koostatakse ettevõtjale 

arve tasu maksmiseks. Lihtsustamise teed minnes on mõistlik olenemata riskivalimisse 

sattumisest ja kontrollide arvust kõikidel ettevõtjatel tasuda VTA toimingu tasu perioodi kohta. 

Võimalik on kujundada vastavalt kogukulu jaotumuse printsiibile ettevõtja müügitulu suurusest 

tulenev diferentseeritud tasu määr, mis analüüsi käigus on esitatud. Näiteks lihakäitlejate puhul 

oleks arvestuslikult 2012. aasta VTA kulude alusel jagatud kogukulu vahemikus 800–22 500 

eurot ja esmatootjatel vahemikus 3–1 300 eurot ettevõtte kohta aastas. Ka antud printsiibi 
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rakendamise puhul on vajalik tagada läbipaistvus, millised kulud on otseselt ettevõtjaga seotud 

kulud ning millised on kaasnevad kulud, mille hüvitamist ei seostata ettevõtja tegevushuvidega. 

Uurimisgrupp näeb vajadust moderniseerida VTA toimingute ja kontrollisüsteemi enam IT- 

põhiseks, mis võimaldab kasutada riiklike andmebaaside ristkasutamist, tagamaks andmete 

automaatset registreerimist, salvestamist ja arvestussüsteemide ühildumist ajaefektiivselt. 

Ettevõtjad täna ei tunneta selget põhjendatust, millist eelist annab neile VTA toimingute 

läbimine ja vastavate tasude maksmine rahvusvahelisel toiduturul toimimisele. Uuringugrupi 

soovitus ettevõtjatele on muuta VTA tunnustuse ja kontrolli läbimine oma võimaluseks, näidata 

sellega oma toodete tugevust ja kvaliteeti, argumenteerides sellega oma toote eelist. 

 


