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ExtendLaw ÕIGUSUUDISED 

 

MAI – JUUNI 2021  jõustunud seadused 

 
xLaw RT ( Riigi Teataja) rakendusse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted 

lisatud seaduste sätete juurde ( (kliki hallile  nupule  §-de juures) 

 

 

MAI 

 

01.05.2021 jõustub 

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise 

seadus 

RT I, 04.01.2021, 1 

RT seadusuudis  

Seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest ajakohastada, korrastada ja lihtsustada 

kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kaubandustegevuse 

seadus (edaspidi KaubtS) ning muudetakse KaubtS-ga puutumuses olevaid seadusi, sh täpsustatakse 

regulatsioone ja täiendatakse neid rakendamiseks asjakohaste mõistetega. 

Arvestades, et õigusruum on edasi arenenud, ei anna KaubtS enam lisandväärtust kaubanduse 

valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamise, samuti 

kohustuste osas suhetes tarbijaga, avaliku korra tagamiseks, vaid dubleerib majandustegevusele teiste 

seadustega kehtestatud reegleid. 

 

 

01.05.2021 jõustub 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 

RT I, 23.03.2021, 1 

RT seadusuudis 

Seadusega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suuremaks 

paindlikkuseks hinnata aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv 

seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud 

majandusaasta andmete alusel, siis muudatusega saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi 

pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat. 
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01.05.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus 

RT seadusuudis 

RT I, 21.04.2021, 1 

Seadusega luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete 

kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega. Seaduses nähakse ette 

mitu COVID-19 seotud regulatsiooni, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv 

asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja 

saada haigushüvitist juba teisest haiguslehe päevast alates. 

 

 

15.05.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub 

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 

RT I, 05.05.2021, 1 

RT seadusuudis  

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid (EL) 2018/851, 

2018/852 ja 2018/850.  Seaduse eesmärk on kehtestada meetmeid, millega välditakse ja vähendatakse 

jäätmete tekitamist ning jäätmete tekitamise ja käitlemise negatiivset keskkonnamõju. 

 

31.05.2021 jõustub  

Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 

RT I, 21.05.2021, 8 

RT seadusuudis 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. a direktiiv 

(EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast 

võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK. Selleks, et direktiiv riigisisesesse 

õigusesse üle võtta ja tagada karistusseadustiku kooskõla direktiiviga, tõstetakse KarS § 201 

(Omastamine) lõikes 1 sätestatud karistuse ülemmäära ühelt aastalt kahele. 

 

 

 

2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta mais (2020 seadusuudiseid vaata siit)  

01.05.2021 jõustub osaliselt  Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 16.04.2021; 

osaliselt 01.05.2021)  RT I, 06.04.2021, 1 

01.05.2021 jõustub osaliselt Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (jõust. 

14.12.2020;  osaliselt 01.05.2021) RT I, 04.12.2020, 1  

26.05.2021 jõustub osaliselt Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seadus (jõust.  18.05.2020; osaliselt 26.05.2021)   RT I, 17.05.2020, 1 
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JUUNI 

 

01.06.2021 jõustub   

Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 31.05.2021, 1 

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärgiks on meresõiduohutuse seaduse (edaspidi MSOS) kooskõlla viimine Euroopa Liidu 

õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega ning ettevõtjate ja isikute halduskoormuse 

vähendamine. 

Seadusega suurendatakse õigusselgust ja arusaadavust meresõiduohutuse valdkonnas. Seaduse 

vastuvõtmisel tagatakse meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste vastavus Euroopa 

Liidu ja rahvusvahelisele mereõigusele. Samuti tagatakse seaduste sidusus, arusaadavus ning 

õigusselgus. Viiakse sisse mitmeid täpsustusi ning kohandatakse teksti, et see oleks kõikidele 

osapooltele üheselt mõistetav. Peamised muudatustest tulenevad mõjud kaasnevad riigiasutustele (nt 

Veeteede Amet, Maanteeamet, Terviseamet), sadamatele ning laevaomanikele. 

  

01.06.2021 jõustub   

Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.05.2021, 1 

RT seadusuudis 

Seaduse väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest tagada merel ja siseveekogudel kutselise 

kalapüügiga tegelevate isikute võrdsem kohtlemine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

(edaspidi EMKF) toetuste andmisel. Kehtiva seaduse kohaselt ei ole teatud kalapüüginõuete tõsiseid 

rikkumisi toime pannud isikute EMKF-i toetuse taotlused vastuvõetavad üksnes merel kutselise 

kalapüügiga tegelevate isikute puhul. Eelnõuga luuakse olukord, kus nii merel kui ka siseveekogudel 

sarnaseid kalapüüginõuete tõsiseid rikkumisi toime pannud isikute EMKF-i toetuse taotlused ei ole 

teatud ajavahemikul vastuvõetavad. 

Samuti muudetakse seadusega kalandusturu korraldamise seaduse (edaspidi KTKS) teatud sätteid, mille 

muutmise vajadus on selgunud EMKF-i rakendamise senisest kogemusest, ja mis võimaldab EMKF-i 

rakendamisel vähendada administratiivset koormust. 

 

01.06.2021 jõustub 

Riigivaraseaduse muutmise seadus 

RT I, 22.05.2021, 2 

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärgiks on ajakohastada ja täiustada riigivara kasutamiseks andmist ja riigivara valitsejate 

vahelisi kasutusvõimalusi reguleerivaid õigusnorme, võttes arvesse majandusliku ja tehnoloogilise 

keskkonna arengut. 

Praktikas on selgunud, et kehtiv regulatsioon ei arvesta intellektuaalse vara kasutamisega (sh 

kasutamiseks andmisega) seotud iseärasustega, eeskätt riigile kuuluva tarkvaraga seotud tehingutes. 

Kehtivas õiguses puuduvad selged alused tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmiseks ning 

tarkvara riigivara valitsejate vaheliseks samaaegseks kasutamiseks (nn tarkvara ristkasutuseks). 
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01.06.2021 jõustub 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 

 RT I, 22.05.2021, 3 

RT seadusuudis 

Seaduse peamine eesmärk on toetada Eestis kehtestatud tervishoiualase hädaolukorra lahendamist. Nii 

lisatakse NETS-i sätted, mis aitavad toetada Terviseametit tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel, 

sealhulgas järelevalve tegemisel. Lisaks täiendatakse NETS-i ja TTKS-i sätteid, mis seni on tekitanud 

normi kohaldajates ebaselgust ning vaidlusi. Seaduse eesmärk on ka kuni 1. maini 2021 jätkata 

ravikindlustuse seaduses (RaKS), TTOS-is ja SMS-is kehtestatud haigushüvitiste maksmise korda, mille 

kohaselt sooviti vähendada haigestumise korral töötajate omavastutust, samuti vähendada inimeste 

haigena tööl käimise riski. Seega on seaduse kohaselt töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel 

kuni 2021. aasta lõpuni jätkuvalt üks päev, tööandjate vastutus haigushüvitiste tasumisel teine kuni viies 

päev ning Eesti Haigekassa vastutus haigushüvitise tasumisel alates kuuendast haigestumise päevast. 

Samuti tagatakse õigusselgus haigushüvitise maksmisel karantiini korral. 

  

01.06.2021 jõustub 

Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise 

seadus 

RT I, 13.05.2021, 1 

RT seadusuudis 

Seaduse muudatuse tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud 

finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 

83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.06.2013, lk 19–76) (muudetud direktiiviga 2014/95/EL (ELT L 330, 

15.11.2014, lk 1–19) ja direktiiviga 2014/102/EL (334, 07.11.2014, lk 86–87) (edaspidi 

raamatupidamise direktiiv) artikleid 19a, 29a ja 34 nõuetekohaselt üle võtnud. 

Muudatusega täpsustatakse audiitori kohustusi keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja ja avaliku 

huvi üksuse auditeerimisel. Audiitor on edaspidi kohustatud auditi aruandes kinnitama, kas 

tegevusaruanne vastab finantsaruandele ja seaduses kohaldatavatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on 

tugevdada investorite ja teiste huvitatud isikute usaldust ettevõtja tegevusaruandes avaldatud 

informatsiooni vastu. Lisaks täpsustatakse nõudeid informatsiooni osas, mida peab üle 500 töötajaga 

avaliku huvi üksusest suurettevõtja kajastama oma tegevusaruandes. Analoogsed muudatused tehakse 

ka konsolideeritud aruannete osas. 

 

 

03.06.2021 jõustub 

Tolliseaduse muutmise seadus 

RT I, 12.05.2021, 6 

RT seadusuudis  

Seaduse eesmärgid: 

1) Väikesaadetiste tõrgeteta tollivormistus 

2021.a 1. juulil hakkavad kõik EL-i liikmesriigid maksustama väikese väärtusega saadetisi ühte moodi 

ning kaob kuni 22 eurot maksva saadetise käibemaksumaksuvabastus. 

2) Tolliseaduse kooskõlla viimine sularaha kontrolli määrusega 

2021. a suvel jõustub uus EL sularaha kontrolli määrus, mis sätestab kirjaliku deklareerimise nõude EL 

tasandil, seega riigisisesed vastavad sätted ei saa paralleelselt kehtima jääda. Tolliseaduse muudatusega 

viiakse riigisisene õigus ELi normidega kooskõlla ja tunnistatakse üleliigsed tolliseaduse sätted 

kehtetuks. Lisaks pikendatakse võrreldes kehtiva normiga, milleks on 48 tundi, sularaha tolli poolt kinni 

pidamise õigust 3 tööpäevani. Liidu õigus annab liikmesriikidele võimaluse sätestada kinnipidamise 

ajaks kuni 30 päeva. 
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07.06.2021 jõustub 

Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus 

RT I, 28.05.2021, 11 

RT seadusuudis 

 

Seadusega nähakse ette muudatused väärteomenetluses rakendatava lühimenetluse menetlusliigis, et 

isiku käitumise mõjutamiseks oleks rahalise trahvi kõrval võimalik kohaldada alternatiivseid 

mõjutusmeetmeid. 

 Seaduse eesmärk on luua regulatsioon, mis annab aluse lihtsa ja vähem riivava rikkumise korral 

kohaldada mõjutusmeetmeid. Kohtuvälisele menetlejale antakse rikkumise fikseerimisel ja 

lühimenetluse alustamisel õigus otsustada, kas määrata isikule mõjutustrahv või vabastada isik 

mõjutustrahvi tasumisest, kui isik nõustub kinni pidama seaduses sätestatud mõjutusmeetmes 

kirjeldatud tingimustesti. Mõjutusmeetme määramise õigus võimaldab kohtuvälisel menetlejal hinnata, 

kas rikkumiselt tabatud isikut mõjutaks edaspidi õiguskuulekalt käituma mõjutustrahv või alternatiivne 

mõjutusmeede. 

Esialgu sätestatakse seadusega võimalus kohaldada ühte mõjutusmeedet, nimelt rahunemispeatust. 

Meede on mõeldud mõjutama neid, kes on ületanud lubatud piirkiirust kuni 20 km/h. 

 

07.06.2021 (osaliselt 01.07.2021, 01.04.2022) jõustub 

Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 

RT I, 28.05.2021, 12 

RT seadusuudis 

 

Vanemahüvitise suuruse arvutamine on sätestatud perehüvitiste seaduses. Kehtiva seaduse järgi jäetakse 

vanemahüvitise suuruse arvestamise alusperioodist (edaspidi vanemahüvitise arvestusperiood) välja 

haigus- või hoolduslehel oldud aeg. Samasugust erisust on kavas rakendada ka Eesti Töötukassas 

registreeritud töötuse ajale.  

Seaduse eesmärk on ennetada ja leevendada lastega perede koroonaviiruse pandeemilise leviku 

põhjustatud sotsiaal-majanduslikke probleeme ning toetada sündimust ja laste kasvatamist. Selleks 

muudetakse vanemahüvitise suuruse arvutamise aluseid ning kui lapsevanem oli töötu eriolukorra ajal 

või sellele järgnevatel aastatel, arvatakse vanemahüvitise arvestusperioodist peale töövõimetuslehel 

oldud aja välja ka töötuna arvel oldud aeg. 

 

12.06.2021 jõustub 

Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 02.06.2021, 1 

RT seadusuudis 

 

Krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse peamisteks 

eesmärkideks on: 

• finantsstabiilsuse tagamine ja suurendamine, eelkõige pangandussektori usaldusväärsuse ja 

läbipaistvuse tagamine ning pankade (krediidiasutuste) nn vastupanuvõime tõstmine stressi- või 

kriisiolukordades; 

• krediidiasutusele proportsionaalsemate nõuete kehtestamine ja nõuete suurem sidumine 

krediidiasutuse võetud riskidega. 
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28.06.2021 jõustub 

Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 18.06.2021, 1 

RT seadusuudis 

Muudatuse eesmärgiks on täpsustada riigi varu moodustamise, haldamise ja kasutuselevõtmise aluseid. 

Seoses EVK ( AS-i Eesti Varude Keskuse ) moodustamisega on vaja määratleda selgemalt Vabariigi 

Valitsuse, ministeeriumite ja EVK omavahelise vastutuse jagunemine. 

 

30.06.2021 jõustub 

Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus 

RT I, 20.06.2021, 1  

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on sätestada FI õigus avaldada hoiatusteateid ja hoiatada avalikkust 

finantsjärelevalvega seonduvalt nõuetele mittevastavatest tegevustest ning vastavatest kahtlustest. 

Teavitused võimaldavad varakult anda Eesti avalikkusele teavet finantssektoriga seonduvatest riskidest 

ja teavitada tarbijaid põhjendatud ohtudest finantsjärelevalve valdkonnas. Arvestades üha kasvavat 

finantsteenuste turgu ja uut sorti teenuste turule tulekut, kasvab üha enam tõenäosus, et avalikkuse jaoks 

ˮreklaamitakseˮ välja selliseid finantsteenuseid või -tooteid, mille osutamiseks või pakkumiseks võib 

olla vajalik FI tegevusluba, kuid vastavat teenust või toodet pakkuval isikul seda ei ole. Sellisel juhul on 

äärmiselt oluline, et FI-l oleks võimalus avalikkust sellest koheselt ka teavitada või hoiatada. 

 

 

 

30.06.2021 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 

24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1 
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