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Riigieelarve seaduse muudatused  

 

Austatud Riigikogu rahanduskomisjoni esimees 

 

Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (169 SE) 

näeb § 11 p-s 4 ette riigieelarve seaduse § 69 täiendamise uue lõikega 21, millega soovitakse lubada 

muuta riigi aastaeelarve seaduses sätestatud suurimat lubatud võlakohustuste jääki seaduse asemel 

otsusega. Vahe on sisuline: erinev on Riigikogus menetlemise kord ja otsuse tulemusel muudetud 

võlakohustuste piirmäära ei kanta seadusesse. Kõnealuste muudatuste rakendamine ei ole piiratud 

eriolukorraga, vaid need kehtiksid ka peale eriolukorra lõppemist. 

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse PS § 115 ei näe ette riigieelarve muutmist Riigikogu otsusega. (PS) § 

115 lg 1 järgi võtab Riigikogu iga aasta kohta riigi kõigi tulude ja kulude eelarve vastu seadusena. 

Kui soovitakse Vabariigi Valitsusel lubada võtta võlakohustusi aasta riigieelarve seaduses lubatud 

piirmäärast suuremas ulatuses, tuleks PS § 115 järgimiseks Riigikogul muuta vastuvõetud 

aastaeelarvet ettenähtud korras ehk siis lisaeelarve seaduse või riigieelarve muutmise seadusega. 

 

Riigieelarves planeeritavad tulud ja kulud peavad võimalikult täpselt vastama tegelikkusele. Aasta 

riigieelarve seaduses peab olema selgelt näha, kui palju tohib võtta riigile võlakohustusi. See piir 

kehtestatakse seaduses riigi võlakohustuste lubatud jäägina.   

 

Riigikogu menetluses on ka 2020. aasta riigi lisaeelarve seadus (171 SE), millega suurendatakse 

juba olemasolevat riigi võlakohustuste suurimat lubatud jääki 5 000 000 000 euroni. Olemasolev 

lubatud jääk 2020. aasta eelarves on 2 613 000 000 eurot. Arvestades 2020. aasta riigieelarve 

kulude mahtu (11,6 miljardit) on tegemist olulise muudatusega. 
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