SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50
„Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse
ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Sisukokkuvõte
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende
söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku
kontrolli toimingute eest riigilõivu” muutmine” eelnõu on välja töötatud söödaseaduse § 28
lõike 4 alusel.
Määruse muutmise vajadus tuleneb 10. detsembril 2014. a Riigikogu poolt vastu võetud
„Riigilõivuseadusest” (eelnõu 725 SE). Uues riigilõivuseaduses muutub paragrahvi number,
millele viidatakse põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 tekstis. Selle tõttu tuleb
kõnealust põllumajandusministri määrust muuta.
Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu on ette valmistanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna loomatervise
büroo peaspetsialist Eda Ernes (625 6126; eda.ernes@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule
tegi sama ministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (625 6259;
diana.rammul@agri.ee) ja eelnõu toimetas keeleliselt sama osakonna peaspetsialist Leeni Kohal
(tel 625 6165; leeni.kohal@agri.ee).
Märkused
Eelnõu on seotud Riigikogu poolt 10. detsembril 2014. a vastu võetud riigilõivuseadusega.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.
Eelnõu § 1 kohaselt asendatakse §-s 1 tekstiosa „„Riigilõivuseaduse” § 236 lõikes 3”
tekstiosaga „riigilõivuseaduse § 252 lõikes 3”. Määruse § 1 muutmise vajadus tuleneb sellest, et
Riigikogu on vastu võtnud riigilõivuseaduse eelnõu (725 SE), mille jõustumise kuupäevaks on
kavandatud 2015. aasta 1. jaanuar. Kõnealuses riigilõivuseaduses on sööda käitlemise üle
teostatava ametliku kontrolli eest tasutava riigilõivu määrad sätestatud §-s 252.
Eespool kirjeldatud muudatus on tehnilist laadi ega too käitlejatele kaasa uusi kohustusi.
Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 1. jaanuaril 2015. aastal. Jõustumise kuupäev on sätestatud
arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal riigilõivuseadusega. Riigilõivuseaduses kavandatu
kohaselt jõustub seadus 2015. aasta 1. jaanuaril.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega viiakse põllumajandusministri 16. mai 2008. a määrus nr 50 kooskõlla
2015. aasta 1. jaanuaril jõustuva riigilõivuseadusega, mille kohaselt tasub sööda käitleja
mitteloomset päritolu sööda impordi korral riigilõivu riigilõivuseaduse § 252 lõikes 3 sätestatud
määra järgi.

Kuna eelnõuga tehtav muudatus on tehnilist laadi ning riigilõivu määrasid ei muudeta, siis ei
kaasne sellega uusi kohustusi sööda käitlejale.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too endaga kaasa lisategevusi ega lisakulutusi riigieelarve vahenditest,
samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. aastal. Jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et
määrus jõustuks ühel ajal riigilõivuseadusega.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile õigusaktide eelnõude
infosüsteemi EIS kaudu ning arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
Rahandusministeerium ei ole kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõu
kooskõlastanud või jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, samuti ei taotlenud
kooskõlastamise tähtaja pikendamist. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a
määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” paragrahvi 7 lõikele 4 loetakse eelnõu seetõttu
Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastatuks. Veterinaar- ja Toiduamet ei esitanud eelnõu
kohta täiendus- ega parandusettepanekuid.
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