ExtendLaw ÕIGUSUUDISED
MÄRTS- APRILL 2020 jõustunud seadused
xLaw RT ( Riigi Teataja) rakendusse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted
lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures)

MÄRTS 2020 jõustuvad seadused:
01.03.2020 jõustub
Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 28.02.2020, 1
RT seadusuudis
Muudatustega korrastatakse senist stipendiumide maksmise korraldust Sporditegevusega seotud
stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär, mis on 12-kordne töötasu alammäär.
Lisaks täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet.
Eesti spordiregistri koosseisu lisatakse sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused.
01.03.2020 jõustub
Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (tulirelvadirektiivi
ülevõtmine)
RT I, 12.02.2020, 1
RT seadusuudis
Seadusega võetakse üle Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2017/853, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (edaspidi ka tulirelvadirektiiv).
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10.03.2020 jõustub
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus
RT I, 31.12.2019, 2
RT seadusuudis
Seadusega muudetakse virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa saamise nõudeid, et vähendada nende
teenustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude kuritegude toimepanemise riske.
Virtuaalvääring on digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või
kaubeldav ja mida kauplejad aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi
seaduslik maksevahend.
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APRILL 2020 jõustavad seadused:
01.04.2020 (osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028) jõustub
Vedelkütuse seaduse muutmise seadus
RT I, 24.03.2020, 1
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on võimaldada vedelkütuse tarnijatel täita biokütuste lisamise kohustust senisest
paindlikumalt ja sellega kaasnevalt ka lõpptarbija vajadustele vastavalt. Selleks, et statistikaga kauplemine
oleks läbipaistev ja võimalikult tõhus, loob riik statistikaga kauplemise platvormi . Lähtudes biokütuse
komponendiga kütuste valmistamise paindlikkuse vajalikkusest lisatakse vedelkütuse seaduse
regulatsiooni ka doseerimise teel kütuse valmistamise tingimused.
10.04.2020 (osaliselt 19.04.2020, 01.05.2020, 01.07.2020 ) jõustub
Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja toetuste seaduse muutmise seadus
RT I, 09.04.2020, 14
RT seadusuudis
Seaduse muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, asendushooldusteenust ja
hoolduspere vanemate toetuseid, harvikhaigustega lastele toetuste maksmist, puude ja selle raskusastme
tuvastamist.
Samuti sätestatakse erakorralises olukorras rakendatavad rahalise toetamise meetmed erakorralisest
olukorrast tulenevate toimetulekuraskuste ennetamiseks

Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegiumi 17.04.2020 kohtuotsus Tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 lauseosa „või
töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel”.

(jõustub 17.10.2020)
RT I, 22.04.2020, 1
22.04.2020 (osaliselt 01.05.2020, 01.07.2020; osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2020,
02.03.2020, 12.03.2020) jõustub
Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed)
RT I, 21.04.2020, 1
RT seadusuudis
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22.04.2020 jõustub
Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus
RT I, 21.04.2020, 2
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