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Austatud avaldaja 

 

 

Soovisite teada, kas riigiasutus (antud juhul Veterinaar- ja Toiduamet) võib 

järelevalvetoimingute eest nõuda tasu, kuigi tegemist on riigieelarvest finantseeritava asutusega 

ning ettevõtja ei ole riigilt seda teenust tellinud. 

 

Toidu- ning veterinaarjärelevalve tasud on reguleeritud toiduseaduses (§-d 491−495) ja 

veterinaarkorralduse seaduses (§-d 351−3511). Valdkonnas kehtivad peale Eesti riigi õigusaktide 

ka Euroopa Liidu õigusaktid ning kehtestatud nõuded on Euroopa Liidus kaupade vaba liikumise 

tagamiseks suurel määral ühtlustatud. Toiduvaldkonna järelevalve tasude kohta kehtib Euroopa 

Liidus põhimõte, et nõuete täitmise kontrollimise eest kogutakse tasu käitlejatelt. Sellist tasu 

kasutatakse sihtotstarbeliselt toiduohutuse tagamiseks vajalike järelevalvetoimingute tegemise 

rahastamiseks. Toidujärelevalve tasu kehtestamisel kehtib kulupõhisuse nõue ning 

järelevalvetasud on üldjuhul määratud tunnitasuna: käitleja maksab vastavalt 

järelevalvetoimingutele kulunud ajale. Toidujärelevalve toimingu eest võetava tunnitasu määrab 

igaks aastaks maaeluminister. 

 

Eesti on toiduseaduse alusel tehtavate järelevalvetoimingute tegemisel järginud põhimõtet, et 

kulud katavad käitlejad (alates 1999. aastast). Kuni 2009. aastani võeti sel eesmärgil riigilõivu. 

Seejärel muudeti seadust, et viia normid Euroopa Liidu õigusega kooskõlla, ning võeti 

kasutusele järelevalvetasude süsteem. Nimelt tuli varem riigilõivu maksta vaatamata sellele, kas 

konkreetsel aastal ettevõttes järelevalvetoiminguid tehti või mitte. Seega tuli riigilõivu tasuda 

enne toimingu tegemist ja riigilõivu suurus ei sõltunud tegelikest kuludest. Praegu arvestatakse 

järelevalvetasu tavaliselt tunnitasu alusel (v.a laboratoorsete uuringute eest võetavad tasud), 

seega on tasu seostatav ettevõttes tegelikult tehtud kontrollitoimingutega. Järelevalvetasu määra 

arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 

nimetatud kulud (vt nt toiduseaduse § 493 lg 1). 

 

Niisiis peab Toidu- ja Veterinaaramet toiduseaduse, veterinaarkorralduse seaduse ja 

söödaseaduse kohaselt võtma järelevalvetoimingute tegemise eest tasu. Mõistan, kui Te ei ole 

järelevalvetoimingute rahastamise põhimõtetega rahul, ometi ei ole alust pidada sellist 

rahastamise korraldust põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikogul on üldjuhul avar 

kaalumisruum otsustada, kuidas järelevalveasutuste tegevust rahastada. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108012020008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019031?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019016
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Praegusel juhul on Eesti riigi otsustuspädevust Euroopa Liidu tasandi õigusaktidega mõnevõrra 

piiratud, s.t liikmesriikidel tuleb õigusakte kehtestades arvestada ja järgida direktiivis seatud 

eesmärke ja põhimõtteid.  

 

Käitlejatele järelevalvetasu maksmise koormuse panemine tagab kõigile Euroopa Liidu 

käitlejatele mh võrdsemad konkurentsitingimused võrreldes sellega, kui liikmesriigil oleks 

võimalus rahastada järelevalvetoiminguid muudest riigieelarve vahenditest (s.t kõigi 

maksumaksjate kulul). 

 

Tänan Teid pöördumise eest. Loodan, et selgitused on abiks. 
 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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