SELETUSKIRI
Maaeluministri määruse „Erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele”
eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse1 § 18
lõike 1, 20¹ lõike 3 ja 202 lõike 1 alusel.
Seoses liigniiskete ilmastikutingimustega 2017. aasta sügisel kujunes Eesti taimekasvatajate
jaoks saagikoristusperiood üsna erakordseks ning tekkinud saagikaod ja kvaliteedilangus viisid
kokkuvõttes paljud taimekasvatajad keerulisse majanduslikku olukorda. Tegemist oli teise
ebasoodsa aastaga järjest (2016. aastal oli samuti saagikoristus raskendatud liigsete sademete
tõttu). Jahe kevad pikendas taimede kasvuperioodi ning sellest tulenevalt hilines ka saagi
valmimine. Eesti ilmateenistuse andmetel ületas 2017. aasta septembris ja oktoobris esinenud
sademete hulk paljuaastaseid keskmisi. Septembris oli Eesti keskmine sademete hulk 37% üle
normi ja oktoobris 58% üle normi. Piirkonniti ületas sademete hulk kahekordselt paljuaastase
keskmise taset.
Erakorralise toetuse eesmärk on toetada Eesti kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajad seoses
asjaoluga, et saak jäi osaliselt koristamata, mis oli tingitud üleujutustest ja liigsetest sademetest
2017. aasta sügisel.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise
osakonna taimekasvatussaaduste büroo juhataja Erkki Miller (625 6503; erkki.miller@agri.ee) ja
sama büroo peaspetsialist Toomas Lepplaan (625 6145; toomas.lepplaan@agri.ee). Juriidilise
ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna nõunik Elis-Ketter Müürsepp (625 6280; elisketter.myyrsepp@agri.ee) ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna peaspetsialist Leeni
Kohal (625 6165; leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-s 1 on erakorralise toetuse põhisätted. Määrusega kehtestatakse kartulit ja
avamaaköögivilja kasvatavale põllumajandustootjale erakorralise toetuse (edaspidi toetus)
saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord. Erakorralist toetust kartulija avamaaköögivilja kasvatajatele antakse põllumajandustootjale selle põllumaa või põllu osa
kohta, kus jäid üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu alates 2017. aasta septembrist koristamata
kartul (välja arvatud varajased kartulisordid) või vähemalt üks järgmistest
põllumajanduskultuuridest (edaspidi avamaaköögiviljad): aedhernes, aeduba, juurseller,
kaalikas, lehtkapsas, lillkapsas, naeris, pastinaak, porgand, porrulauk, spargelkapsas, söögipeet ja
valge peakapsas. Varajast kartulit koristatakse tavapäraselt varasemal perioodil ja on selle tõttu
toetatavate põllumajanduskultuuride nimistust välja arvatud.
Toetust võib taotleda vähemalt 0,30 hektari põllumaa kohta, kus kartuli või avamaaköögivilja
saak jäi alates 2017. aasta septembrist üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu koristamata.
Põllumaa pindala määramisel võetakse arvesse kartuli või avamaaköögivilja põld pindalaga
vähemalt 0,01 hektarit.
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Toetusõiguslike põllumajanduskultuuride valik põhineb MTÜ Eesti Kartul ja MTÜ Eesti
Aiandusliit tagasisidel 2017. aasta sügisel koristamata jäänud pindade kohta. Samuti on arvesse
võetud kartuli ja avamaaköögiviljade tavapäraseid saagikoristusperioode ning Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) 2017. aasta toetuste statistikat kartuli ja
avamaaköögiviljade taotletud pindade kohta.
MTÜ Eesti Kartul andmetel oli 27. oktoobri 2017 seisuga kartuli saak koristamata üheksal
kartulikasvatajal, kelle kasvupind moodustas 8% kogu 2017. aasta kartuli kasvupinnast Eestis
(5388 ha). Saak jäi koristamata 32%-lt pinnalt ning koristamata jäänud kartuli saagi suuruseks
hinnati vähemalt 5,7 tuh t.
MTÜ Eesti Aiandusliit andmetel oli 27. oktoobri 2017 seisuga kartuli saak koristamata kahel
kartulikasvatajal, kelle kasvupind moodustas 9% kartuli kasvupinnast. Saak jäi koristamata 36%lt pinnalt ning koristamata jäänud kartuli saagi suuruseks hinnati 6,6 tuh t. Porgandi saak oli
koristamata viiel köögiviljakasvatajal, kelle kasvupind moodustas 53% porgandi kasvupinnast
(490 ha). Saak jäi koristamata 31%-lt pinnalt ning koristamata jäänud porgandi saagi suuruseks
hinnati 5,2 tuh t. Söögipeedi saak oli koristamata neljal köögiviljakasvatajal, kelle kasvupind
moodustas 46% söögipeedi kasvupinnast (327 ha). Saak jäi koristamata 31%-lt pinnalt ning
koristamata jäänud söögipeedi saagi suuruseks hinnati ligi 2 tuh t. Kapsa saak oli 27. oktoobri
2017 seisuga koristamata kahel köögiviljakasvatajal, kelle kasvupind moodustas 20% kapsa
kasvupinnast (453 ha). Saak jäi koristamata 16%-lt pinnalt ning koristamata jäänud kapsa saagi
suuruseks hinnati ligi 925 t.
Statistikaameti esialgsetel andmetel oli kartuli kogusaak 2017. aastal 91,2 tuh t, mis on
2016. aasta saagist (89,8 tuh t) 1,6% suurem, kuid viie eelneva aasta (2012-2016) keskmisest
saagist (118,2 tuh t) 23% väiksem (tabel 1). Kartuli kasvatamiseks on kaks viimast aastat olnud
ebasoodsate ilmastikutingimustega. Avamaaköögivilja kogusaak oli 2017. aastal 49,3 tuh t, mis
on 2016. aasta saagist (54,4 tuh t) 9% väiksem ja viie eelneva aasta keskmisest saagist (58,8 tuh t)
16% väiksem. Kapsa saak moodustas 2017. aasta avamaaköögivilja kogusaagist 34%, porgandi
saak 24% ning söögipeedi saak 9%.
Kartuli keskmine saagikus kasvupinna kohta oli 2017. aastal 16 925 kg/ha, mis on viie eelneva
aasta keskmisest saagikusest (18 398 kg/ha) 8% väiksem (tabel 1). Avamaaköögivilja keskmine
saagikus kasvupinna kohta oli 2017. aastal 14 517 kg/ha, mis on viie eelneva aasta keskmisest
saagikusest (19 459 kg/ha) 25% väiksem. Söögipeedi keskmine saagikus kasvupinna kohta oli
aastate 2012-2016 keskmisest 36% väiksem (-7352 kg/ha), porgandil 34% väiksem (-12
401 kg/ha) ning kapsal 10% väiksem (-3852 kg/ha).
Tabel 1. Kartuli, avamaaköögivilja, porgandi, söögipeedi ja kapsa kasvupind, saak ja
saagikus (kg/ha) 2016. ja 2017. aastal ning keskmine saak ja saagikus aastatel 2012-2016.
Kasvupind
Saak
Saagikus
(ha)
(tuh t)
(kg/ha)
201220122016 2017
2016
2017
2016
2017
2016
2016
Kartul
5643 5388
89,8
91,2
118,2 15 920 16 925 18 398
Avamaaköögi3087 3400
54,4
49,3
58,8 17 628 14 517 19 459
viljad kokku
Porgand
460
490
16,8
11,9
18,6 36 536 24 166 36 567
Söögipeet
317
327
6,7
4,3
6,3 21 024 13 189 20 541
Kapsas
457
453
19,1
16,6
20,2 41 862 35 999 39 851
2017. aasta andmed on esialgsed
Allikas: SA

Eelnõu §-ga 2 sätestatakse milliseid EL õigusakte toetuse andmisel tuleb järgida. Vastavalt
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 17 lõikele 1 võib põllumajanduslikku
vähese tähtsusega abi anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/20132, milles
käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega
abi suhtes põllumajandussektoris, sätestatud tingimustele.
Komisjoni vähese tähtsusega abi määrust EL nr 1408/2013 kohaldatakse üksnes ettevõtjatele
konkurentsiseaduse3 § 2 lõike 1 tähenduses. Konkurentsiseaduse § 2 lg 1 kohaselt on ettevõtjateks
äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või
juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Füüsilised isikud (kes
ei ole füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud) võivad toetust taotleda, kuid kuna nad
majandustegevuses ei osale, siis nende puhul ei ole vajalik kohaldada komisjoni vähese
tähtsusega abi määrust (EL) nr 1408/2013. Seda põhjusel, et EL riigiabi eeskirju kohaldatakse
üldjuhul vaid siis, kus abisaaja on ettevõtja.
Eelnõu §-ga 3 sätestatakse nõuded taotlejale. Toetust antakse kartuli- või avamaaköögivilja
kasvatajale: 1) kes taotles 2017. aastal ühtset pindalatoetust või puu- ja köögivilja kasvatamise
otsetoetust ning kelle taotlus rahuldati ja 2) kelle 2017. aasta ühtse pindalatoetuse või puu- ja
köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks tehtud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala suurus oli kokku vähemalt 0,30 hektarit.
Kui taotlejaks on ettevõtja konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses, ei tohi põllumajandusliku
vähese tähtsusega abi saajale jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta
jooksul antud põllumajanduslik vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada
põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 15 000 eurot. Vähese tähtsusega abi limiite
saab kontrollida konkurentsiseaduse § 49² alusel peetavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi
registris, mis on kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel4.
Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on
omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt. Vähese
tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artiklis 5
sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.
Tabelis 2 on toodud 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotletud pind kartuli ja avamaaköögiviljade
kohta. PRIA andmetel taotles 2017. aastal ühtset pindalatoetust kartuli (välja arvatud varajased
kartulisordid) kasvatamiseks kokku 3393 taotlejat kogupindalaga 3405,19 ha ning
avamaaköögiviljade kasvatamiseks kokku 308 taotlejat kogupindalaga 1705,86 ha.
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Tabel 2. 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotletud pind kartuli ja avamaaköögiviljade
kohta.
Taotletud pind (ha)
Kartul (v.a varajased
3405,19
kartulisordid)
Avamaaköögiviljad kokku
1705,86
Aedhernes
530,17
Porgand
341,66
Valge peakapsas
261,53
Söögipeet
246,28
Aeduba
202,81
Kaalikas
53,07
Naeris
22,61
Pastinaak
14,16
Lillkapsas
13,01
Spargelkapsas
7,76
Juurseller
6,35
Porrulauk
5,45
Lehtkapsas
0,33
Allikas: PRIA
PRIA andmetel taotles 2017. aastal puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust toetusõiguslike
avamaaköögiviljade kasvatamiseks kokku 91 taotlejat kogupindalaga 824,03 ha.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse toetuse taotlemine. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja ajavahemikul
9. aprillist kuni 12. aprillini 2018. aastal PRIAle kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse
PRIA e-teenuste keskkonnas, mis sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4
nimetatud andmeid ja taotleja isiku- või registrikoodi. Lisaks eelpool nimetatud andmetele esitab
taotleja iga põllu kohta, mille kohta ta toetust taotleb, järgmised andmed:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivi tunnuse; 2) põllu
numbri ja maa-ala numbri; 3) põllu pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega;
4) maakasutuse tüübi; 5) põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetuse ja 6) kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala, mis jäi alates 2017. aasta septembrist koristamata.
Esitatavate taotluste sisu üheselt mõistetavuse tagamiseks töötab PRIA välja taotluse vormi.
Eelnõu §-ga 5 sätestatakse taotluse kontrollimine. PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete
õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele. Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse
rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud.
Eelnõu §-ga 6 sätestatakse toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine. PRIA otsustab
toetuse ühikumäärad hektari kohta, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest
kartulikasvatuse sektorile ja avamaa köögiviljakasvatuse sektorile eraldi ning nõuetele vastavaks
tunnistatud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala hektarite arvust, järgides taotlejate
võrdse kohtlemise põhimõtet. Eelarve jagamisel võetakse arvesse kartuli ja avamaaköögivilja
saagikuse langust 2017. aastal võrreldes eelnevate aastate keskmisega (2014-2016).
PRIA arvutab toetuse saajale makstava toetuse suuruse, lähtudes taotluse menetlemisel kindlaks
tehtud nõuetele vastavatest hektarite arvust. Kui koristamata jäänud kartuli või avamaaköögivilja
kasvatamise pindala on suurem kui 2017. aastal ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja
kasvatamise otsetoetuse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või avamaaköögivilja

kasvatamise pindala, arvutatakse toetuse suurus 2017. aasta ühtse pindalatoetuse või puu- ja
köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel. Kui koristamata jäänud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala on väiksem kui 2017. aastal ühtse pindalatoetuse või puuja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala, arvutatakse toetuse suurus koristamata jäänud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel.
Enne toetuse välja maksmist kontrollib PRIA, kas taotleja on toetuskõlblik ja kui suur on
toetuskõlblike hektarite arv. Tulenevalt komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 5 lõikest 3
tuleb järgida vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid, mistõttu PRIA kontrollib, et taotleja ei
oleks saanud sama kahju eest mingit muud hüvitist mis tahes riigiabina või kindlustuse kaudu ega
Euroopa Liidu poolt osaliselt rahastatavat hüvitist.
Kohapealsed kontrollid valitakse välja juhuvalimiga ning viiakse läbi vähemalt 1% taotlejate
arvust. Vajadusel võib PRIA kohapeal täiendavaid andmeid kontrollida.
Eelnõu §-ga 7 sätestatakse toetuse vähendamine. Vältimaks olukordi, kus toetuse taotlus
esitatakse tahtlikult suuremale pindalale kui tegelikult koristamata jäänud kartuli või köögivilja
kasvatamise pindala, tuleb ette näha toetuse vähendamised. Toetuse vähendamine arvutatakse
kartulile ja avamaaköögiviljale eraldi, kuna erinev on eelarve ja toetuse ühikumäärad.
Vähendamiste arvutuskäigu puhul kasutatakse sama lähenemist, mis pindalapõhiste toetuste
pinnaerinevuste puhul. Toetust arvutatakse järgnevalt: kui taotlusel märgitud kartuli või
avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja
kasvatamise pindala vahe on kuni 3% või 2 hektarit, arvutatakse toetuse summa kindlaksmääratud
kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel. Kui kontrollimise käigus selgub, et vahe
on suurem kui 3% või 2 hektarit, kuid mitte rohkem kui 20%, vähendatakse kindlaksmääratud
kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel arvutatud toetuse summat. Toetuse
suuruse arvutamisel võetakse aluseks see hektarite arv, mis saadakse, kui kindlaksmääratud
kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala hektarite arvust lahutatakse kahekordne
taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli
või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe. Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud
kindlaks, et taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja
kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe on suurem kui 20%,
jäetakse taotlus rahuldamata.
Eelnõu §-ga 8 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus ning toetuse
maksmine. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et
toetus oleks võimalik välja maksta 30. septembriks 2018.
Eelnõu §-ga 9 sätestatakse maaeluministri 18. jaanuari 2018 a. määruse nr 3 „2018. aastal maaelu
ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused“ § 2 muutmine. Muudatuse kohaselt
antakse 2018. a erakorralist toetust kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele.
Eelnõu §-ga 10 sätestatakse rakendussäte. Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2019. a.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
põllumajandussektoris, sätestatud tingimustele.
4. Määruse mõjud

Määrusega kehtestatakse erakorraline toetus kartulikasvatajatele (välja arvatud varajased
kartulisordid) ja avamaaköögivilja kasvatajatele seoses asjaoluga, et saak jäi osaliselt
koristamata, mis oli tingitud üleujutustest ja tugevatest vihmadest 2017. aasta sügisel.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (edaspidi EPKK) ja Eestimaa Talupidajate Keskliit
(edaspidi ETKL) viisid 2017. aasta oktoobris ja novembris läbi küsitluse, mille eesmärk oli
kaardistada
Eesti
põllukultuuride
koristamise
hetkeolukord
ja
ebasoodsatest
ilmastikutingimustest tekkinud kahjud taimekasvatussektori ettevõtjatele. Küsimustikule vastas
kokku 686 ettevõtet, kes kasvatasid põllukultuure (teravili, kaunvili, tehnilised kultuurid,
avamaaköögivili, kartul) kokku ca 238 tuh ha, millest ca 36 tuh ha ehk 15% põllukultuuride
pinnast jäi liigniiskete ilmastikutingimuste tõttu koristamata. Kokku oli küsitlusega hõlmatud
50% põllukultuuride kogupinnast, sh kartuli pinnast (5388 ha) 30% ja avamaaköögivilja
kogupinnast (3400 ha) 22%.
Küsimustiku tulemusel koostatud hinnangu kohaselt jäi avamaaköögivilja saak koristamata 27%
ulatuses avamaaköögivilja kasvupinnalt ning kartuli saak 21% ulatuses kartuli kasvupinnalt.
Hinnangu koostamisel lähtuti küsitlusele vastanud ettevõtete vastustest koristatud pindade ja
saagikuste kohta.
Küsimustikule vastanutest 618 ettevõtet andsid oma hinnangu kõige olulisema põhjuse kohta,
miks osa põllukultuuridest jäi koristamata. Valdav enamus (76%) leidis, et koristamist takistas
erakordselt suur sademete hulk just antud ettevõtte maadel. Vastajad märkisid siiski ka, et
koristamist ei takistanud vaid üks konkreetne põhjus, vaid erinevate ebasoodsate asjaolude
kokkulangemine. Küsimustikule vastanud ettevõtetest üle 83% vastas, et 2017. aasta tõotab
majanduslikult kujuneda keeruliseks või väga keeruliseks. Seejuures oli väga keerulises
majanduslikus olukorras ettevõtte keskmine suurus 374 ha ning keskmiseks kahjuks ettevõtte
kohta kujunes EPKK ja ETKL arvutuste kohaselt 81 831 eurot. Kartuli- ja köögiviljakasvatajad
tõid välja, et lisaks koristamata saagile tekivad täiendavad probleemid kartuli ja köögivilja
säilitamisel. Liigniiskusest võib koristatud kartulil tekkida mädanik ning kartulil ja köögiviljal
võib esineda külmakahjustusi.
Määrusega toetatakse kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajaid, kelle saak jäi 2017. aasta sügisel
koristamata tulenevalt liigsetest sademetest. Määruse rakendamisega ei ole ette näha teisi olulisi
mõjusid.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstava erakorralise toetuse eelarve vajadus on
kokku 515 000 eurot. PRIA töömahu kasvuga kaasnevad kulud toetuse rakendamiseks on kokku
38 091 eurot, sh tegevuskulud 11 259 eurot ja IT investeeringud 26 832 eurot. Rakendamiskulude
hindamisel on aluseks võetud meetme kiireloomulisus, keerukus ning asjaolu, et toetuse
saamiseks tuleb esitada taotlus, kohapealsed kontrollid peavad hõlmama vähemalt 1% taotlejate
arvust ning väljamaksed tuleb teha hiljemalt 30. septembriks 2018. aastal.
Maaeluministeerium esitas 26. veebruaril 2018. a Rahandusministeeriumile taotluse Vabariigi
Valitsuse reservist raha eraldamiseks erakorralise toetuse eelarvevahendite ja PRIA töömahu
kasvuga kaasnevate kulude katmiseks.
Vabariigi Valitsus otsustas 29. märtsi 2018. a istungil eraldada Vabariigi Valitsuse reservist
515 000 eurot kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstava erakorralise toetuse
eelarvevahendite ja PRIA töömahu kasvuga kaasnevate kulude katmiseks.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, kes
kooskõlastas eelnõu vaikimisi. Eelnõu esitati täiendavaks arvamuse avaldamiseks PRIA-le, kelle
märkuste ja kommentaaridega on arvestatud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler

