ExtendLaw ÕIGUSUUDISED
JAANUAR- MÄRTS 2022 jõustunud seadused
xLaw RT (Riigi Teataja) moodulisse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted
lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures)

JAANUAR
01.01.2022 jõustus (osaliselt 28.05.2022)
Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning
muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine)
RT I, 24.11.2021, 1
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2019/770 ja
2019/771 ning direktiivi 2019/2161 tarbija õiguste direktiivi 2011/83/EL muutmist puudutav osa.
Digitaalse sisu direktiivi ja uue tarbijalemüügi direktiivi üldeesmärk on aidata kaasa digitaalse ühtse
turu kiiremale kasvule, millest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Direktiividest tulenevate
reeglite harmoneerimisel kaotatakse peamised lepinguõiguslikud tõkked, mis takistavad piiriülest
kaubandust, vähendatakse ebakindlust, mida põhjustab õigusraamistiku keerukus nii ettevõtjatele kui ka
tarbijatele, ning ka ettevõtjatele liikmesriikide lepinguõiguste erinevustest tulenevaid kulusid.
Direktiivides ette nähtud ühtsete ning selgete tarbijakaitsenormidega suurendatakse ka tarbijate usaldust.
Moderniseerimise direktiivi üldine eesmärk on tagada siseturu tõrgeteta toimimine nii tarbijate kui
kauplejate jaoks, vähendada tarbijatele tekkivat kahju ja suurendada tarbijate usaldust ning tagada
ettevõtjatele õiglane konkurents ja õiguskindlus. Kõnealuse eelnõuga võetakse üle tarbijaõiguste
direktiivis 2011/83/EL tehtavad muudatused, mis seonduvad eelkõige olemasoleva regulatsiooni
kohandamisega tulenevalt digitaalsete vahendite arengust.
01.01.2022 (osaliselt 01.01.2021) jõustus
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Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i
mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu
takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust
mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga.
Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks
usaldusväärsed tooted.
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Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus
RT I, 08.12.2020, 1
RT seadusuudis

01.01.2022 jõustus
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus
RT I, 20.04.2021, 2
RT seadusuudis
Seaduse kohaselt saab peamiseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslase vahel
riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes riigiportaal. Eesti teabevärav eesti.ee võimaldab
sihtrühma kuuluvate isikutega efektiivsemalt suhelda. Seadusemuudatuse eesmärgiks on vähendada
paberil saadetavate dokumentide hulka ning kiirendada info adressaadini jõudmise protsessi.
01.01.2022 jõustus
Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadus
RT I, 07.12.2021, 2
RT seadusuudis
Riigieelarve vahendite paindlikuma kasutamise eesmärgil ning kultuuri-, spordi-, hariduse-, regionaalning sotsiaalvaldkonna projektide rahastamise stabiilsuse tagamiseks otsustas Vabariigi Valitsus
loobuda seni rakendatud põhimõttest, mille kohaselt kasutatakse riigieelarvesse laekunud
hasartmängumaksu tulu sihtotstarbeliselt. Kehtiva hasartmängumaksu seaduse (HasMMS) kohaselt
läheb kindlaksmääratud protsent laekunud hasartmängumaksust Kultuurkapitalile ja neljale
ministeeriumile seadusega ette nähtud valdkondade rahastamiseks. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.
aprilli 2021. a istungil tehtud otsusele jäävad edaspidi neile riigieelarve alusel eraldatavad vahendid
käesoleva 2021. aasta kevadprognoosis fikseeritud tasemele ja ei muutu automaatselt maksulaekumise
suurenemise või vähenemise korral. Hasartmängumaksu tulu laekub edaspidi riigi üldistesse tuludesse.
01.01.2022 jõustus
Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 08.12.2021, 2
RT seadusuudis
Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljatöötamine on ajendatud sellest, et
Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi,
Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi RTK) ja Maa-ameti koostöös on jõutud ühisele arusaamisele, et
otstarbekas on koondada maa erastamisel, tagastamisel ja korteriomandi seadmisel sõlmitud maa
järelmaksulepingute haldamine ja riigi nimel hüpoteegipidaja ülesannete täitmine Maa-ametisse, kes
on maa erastamise korraldaja.
01.01.2022 jõustus
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Seadusega tõstetakse kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning
kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid, lihtsustatud menetluste ja maksekäsu
kiirmenetluse piirmäära ning piirmäärasid, mis on seotud menetlusosalise edasikaebeõigusega. Lisaks
muudetakse menetlusdokumentide kättetoimetamise tingimusi ning maksekäsu kiirmenetlust
puudutavaid sätteid.
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Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 08.12.2021, 1
RT seadusuudis

Seadusega viiakse kohtusse ja Tartu Maakohtu registriosakonda pöördumisel tasutavad
riigilõivumäärad kooskõlla viimastel aastatel muutunud majandusnäitajatega. Enamik seadusega
muudetavaid riigilõivumäärasid kehtib alates 1. jaanuarist 2011.
01.01.2022 jõustus
Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus
RT I, 17.12.2021, 1
RT seadusuudis
Seadusega nähakse ette keskkonnaagentuuri (KAUR) keskkonnaandmete analüüsi ja prognoosi tasuliste
teenuste osutamise õiguslikud alused.
01.01.2022 jõustus
Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
RT I, 17.12.2021, 2
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on parandada hambaraviteenuse kättesaadavust vähemkindlustatud täiskasvanud
elanikkonnale.
01.01.2022 jõustus
2022. aasta riigieelarve seadus
RT I, 16.12.2021, 24
RT seadusuudis
01.01.2022 jõustus (osaliselt 01.03.2022)
Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
RT I, 22.12.2021, 1
RT seadusuudis
Muudatuste peamine eesmärk on automaatsete liiklusjärelevalve süsteemide võrgustiku laiendamise
kaudu vähendada inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu ja nende raskusastet. Muudatustega tekib
KOV-idel lisavõimalus panustada kohaliku tasandi turvalisuse teemadel ja muuta liiklus KOV-ides
ohutumaks.
01.01.2022 jõustus
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Muudetakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise korda. Senine miinimumelatise summa,
milleks on olnud pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, asendatakse õiglasemate ja
paindlikumate elatise arvutamise alustega.
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Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.12.2021, 2
RT seadusuudis

01.01.2022 jõustus (osaliselt 01.01.2023)
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu
seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus
RT I, 22.12.2021, 3
RT seadusuudis
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse (edaspidi
eelnõu) eesmärk on jätkata haigushüvitise maksmist 2022. aasta lõpuni järgmiselt: tööandja poolt alates
teisest haiguspäevast kuni viienda haiguspäevani ning Eesti Haigekassa poolt alates kuuendast
haiguspäevast.
01.01.2022 jõustus
Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus
RT I, 22.12.2021, 4
RT seadusuudis
III sammast puudutavad muudatused on seotud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadusega (kohustusliku kogumispensioni reform) antud maksusoodustusega
kolmanda samba tähtajalistele väljamaksetele
II samba muudatused puudutavad maksete tasumise korraldust. Maksukorralduse seaduses eraldatakse
II samba maksed üldisest kohustuste täitmise järjekorrast, II samba makset ajatada ei lubata. Teine II
sambaga seonduv muudatus puudutab investeerimiskonto kaudu soetatud finantsvaralt teenitud tulu
maksustamise erandit.
01.01.2022 jõustus
Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
RT I, 22.12.2021, 44
RT seadusuudis
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KrMS muudatusega viiakse Eesti õigus vastavusse Euroopa Liidu Kohtu lahendi C-746/18
tingimustega. Nimetatud lahendis leidis Euroopa Liidu Kohus, vastates Riigikohtu eelotsusetaotluses
esitatud küsimusele prokuratuuri rolli ja sõltumatuse kohta sideandmete päringuteks lubade andmisel,
et prokuratuur kui ise kriminaalmenetlust juhtiv ning kohtus riiklikku süüdistust esindav asutus ei saa
olla sõltumatu nende lubade andmisel. Samuti täiendatakse seadustikku nõudega, et sideandmete loa
andmisel tuleb lisaks vältimatule vajadusele võtta arvesse ka kuriteo raskust ja laadi ning päringuga
kaasnevat isikuõiguste riivet.
Euroopa Liidu Kohtu otsuse ajendiks oli Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 12.11.2018 määrus, 1-166179/85, millega taotleti Euroopa Liidu Kohtult eelotsust.
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01.01.2022 jõustus
Riigivaraseaduse muutmise seadus
RT I, 28.12.2021, 2
RT seadusuudis
Seadusega tehtavad muudatused puudutavad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste
tegevust ning ministeeriumide tegevust riigi ülesannete täitmisel aktsionäri, osaniku või asutajana.
01.01.2022 jõustus
Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 30.12.2021, 1
RT seadusuudis
Seadusega sätestatakse alused, millest tulenevalt rahastataks Konkurentsiameti ülesandeid ka
järelevalvetasudest.
01.01.2022 jõustus (osaliselt 01.07.2022 ja 13.02.2023)
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus
RT I, 30.12.2021, 2
RT seadusuudis
Seadusega võetakse üle direktiivid, mis sätestavad aktsiisiga maksustamise üldise korralduse ja
alkoholispetsiifilised muudatused:
1. Euroopa Nõukogu direktiiv (EL) 2020/262, 19. detsember 2019, millega nähakse ette aktsiisi üldine
kord (edaspidi üld-direktiiv);
2.
Euroopa Nõukogu direktiiv (EL) 2020/1151, 29. juuli 2020, millega muudetakse direktiivi
92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude ühtlustamise kohta (edaspidi alkodirektiiv);
3. Euroopa Nõukogu direktiiv (EL) 2019/2235, 16. detsember 2019, millega muudetakse direktiivi
2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb
aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega.
07.01.2022 jõustus
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Autoriõiguse seadust muudetakse tulenevalt kahest Euroopa Liidu (EL) direktiivist, mis jõustusid 2019.
aastal ( (EL) 2019/789, millega kehtestatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete
ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega
kaasnevate õiguste teostamise reeglid ja muudetakse direktiivi 93/83/EMÜ ja ( EL) 2019/790, mis
käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega
muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ.) ja mis olid osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta
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Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine)
RT I, 28.12.2021, 1
RT seadusuudis

septembris avaldatud nn autoriõiguse reformipaketist: Euroopa Komisjoni poolt avaldati 2015. aastal
„Digitaalse ühtse turu strateegia“, kus on kirjeldatud mitmeid algatusi, mille eesmärk on luua digitaalse
infosisu ja digitaalsete teenuste siseturg.
13.01.2022 jõustus (osaliselt 01.11.2022)
Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 03.01.2022, 1
RT seadusuudis
Seaduse eesmärgiks on lahendada küsimusi, mis on eelneva viie aasta jooksul ilmnenud PlanS-i
rakendamisel. Kavandatavad muudatused seisnevad peamiselt regulatsiooni täpsustamises ja praktikas
ilmsiks tulnud kitsaskohtade likvideerimises ning sätete korrastamises. Seadusega tehakse
regulatsioonis ka mõningad väiksemad sisulised muudatused, mille vajadus on tekkinud tulenevalt
senisest praktikast. Muudatused aitavad eelkõige kaasa õigusselguse tagamisele ja
planeerimispõhimõtete järgimisele.
13.01.2022 jõustus (osaliselt 28.01.2022 ja 01.02.2022)
Ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 03.01.2022, 2
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on rakendada määrusega (EL) nr 536/2014 vastu võetud nõudeid ravimi kliiniliste
uuringute lubamisele ja tegemisele, et ühtlustada kliiniliste uuringute nõuded kogu EL-is, samuti
rakendada määrust (EL) nr 2019/6, mis kehtestab loomadel tehtavate veterinaarravimite kliiniliste
uuringute üldised ohutusalased ja menetluslikud põhimõtted ning loa väljastamise tähtaja.
Käesoleva seadusega viiakse kooskõlla meditsiiniseadme kliiniliste uuringute eetikakomitee arvamust
puudutav osa vastavalt määruse (EL) nr 2017/745 nõuetele.
13.01.2022 jõustus
Sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
RT I, 03.01.2022, 3
RT seadusuudis
Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/883, mille
eesmärk on kaitsta merekeskkonda negatiivse mõju eest, mida põhjustab sadamaid kasutavate laevade
jäätmete merre heitmine, ja tagada samal ajal mereliikluse toimimine, parandades sobivate sadama
vastuvõtuseadmete kättesaadavust ja kasutamist ning neisse jäätmete üleandmist. Direktiivis (EL)
2019/883 käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi
2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (edaspidi direktiiv 2019/883).
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29.01.2022 jõustus
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Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus
RT I, 19.01.2022, 1
RT seadusuudis
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Seaduse eesmärk on raskendada teabe sattumist nende isikute kätte, kes võiksid teavet kasutada
kuritegelikel eesmärkidel. Eesmärgi saavutamiseks pikendatakse politsei ja piirivalve seaduses
(edaspidi PPVS) politsei andmekogu puudutava teabe juurdepääsupiirangu tähtaega. Sellise teabe
avalikuks tegemine võib haavata õiguskaitseasutuste tõhusat tegevust ja omavahelist infovahetamist.
Samuti annab teabe avalikuks tulek ebaausate kavatsustega isikutele võimaluse kuritegelikku tegevust
paremini kavandada. Seda põhjusel, et politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi
lahendusi ja turvameetmeid kajastav teave annab aimu politsei töötaktikast, meetoditest, teabe
liikumisest ja kasutatavatest turvameetmetest.
01.01.2022 jõustus osaliselt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2021; osaliselt 01.01.2022) RT I, 21.04.2021,
1
01.01.2022 jõustus osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021,
01.01.2022) RT I, 26.03.2021, 1
01.01.2022 jõustus osaliselt Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus (jõust 01.07.2021,
osaliselt 01.01.2022) RT I, 23.02.2021, 1
01.01.2022 jõustus 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

VEEBRUAR
01.02.2022 jõustus
Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadusRT I,
15.12.2021, 1
RT seadusuudis
Seadusega viiakse ESS vastavusse sidedirektiiviga, mis asendab 2002. a kehtinud sideregulatsiooni nelja
direktiivi.
07.02.2022 jõustus
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Seaduse eesmärgiks on luua võimalused Eesti eksportijate vajaduste paremaks arvesse võtmiseks
riikliku eksporditagatisega tagatud krediidikindlustusteenuste osutamisel ning selle läbi ühtlasi ekspordi
soodustamine.
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Ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seadus
RT I, 28.01.2022, 1
RT seadusuudis

07.02.2022 jõustus
Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus
RT I, 28.01.2022, 2
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on sätestada nõuded välisriigis väljastatud siseveelaeva laevapere liikme
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide kehtivusele ning peatamisele, arvestades muudatusi Euroopa
Liidu õiguses.
15.02.2022 jõustus
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus
RT I, 05.02.2022, 1
RT seadusuudis
Seaduse muudatuse tulemusena on võimalik rakendada arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja
teavitus“ tegevuse liiki 1.5 „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks“. Muudatuse eesmärk on
nõustajate järelkasvu koolitusprogrammi abil tagada nõustajate järelkasv ning seeläbi nõuandeteenuste
parem kättesaadavus erinevates põllumajandusega seotud valdkondades. Uue toetusskeemi sihtrühma
kuuluvad isikud, kellel on potentsiaali saada hea kvalifikatsiooniga nõustamisteenust pakkuvateks
nõustajateks.
MÄRTS
05.03.2022 jõustus
Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus
RT I, 04.03.2022, 1
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on lahendada COVID-19 puhanguga seotud piirangutest ja sellega seotud
valdkondlikust majandussurutisest tugevalt mõjutatud sihtrühma – vabakutseliste loovisikute –
probleem sotsiaalsete ja majanduslike tagatiste asjus sissetulekute ajutisel kadumisel. Sihtrühma
abivajadus on tavaolukorraga võrreldes kordades kasvanud, vahepealsel perioodil ei ole olukord tööturul
paranenud. Seadusega jätkatakse loometoetuse taotlemisele kehtivaid leevendusi aasta võrra ning
täpsustatakse toetuste menetlemisega seotud tehnilisi üksikasju.
09.03.2022 (osaliselt osaliselt 01.01.2026) jõustus
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Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1808,
millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate
liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste
direktiiv), et võtta arvesse muutuvat turuolukorda.
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Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 27.02.2022, 1
RT seadusuudis

15.03.2022 (osaliselt 15.05.2022) jõustus
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise
seadus
RT I, 08.03.2022, 1
RT seadusuudis
Seaduse eesmärk on tagada, et Eestis rahvusvahelisi sanktsioone kohaldades järgitakse rahvusvahelist
sanktsiooni kehtestavat ja rakendatavat õigusakti ning rahvusvahelisi standardeid. Seetõttu on vaja
täiendada ja parandada RSanSi sätteid eelkõige osas, mis puudutab finantssanktsioonide kohaldamist,
luues seejuures ka FI-le parema järelevalveraamistiku. Muudatustega täpsustatakse erikohustustega
isiku kohustusi, eelkõige kehtestatakse kohustus luua rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja
riskijuhtimise süsteem. Muudatustega soovitakse tagada, et erikohustustega isikud käsitleksid ka
rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske süstemaatiliselt ning samamoodi nagu rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise riske.
15.03.2022 (osaliselt 01.01.2024) jõustus
Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 10.03.2022, 2
RT seadusuudis
Maa hindamise seaduse (MHS), maamaksuseaduse (MaaMS) ja teiste seaduste muutmine on ajendatud
eesmärgist korraldada järgmine maa korraline hindamine, et ajakohastada andmed maa väärtuse kohta
ja taastada õiglane maa maksustamine. Viimati toimus maa korraline hindamine Eestis 2001. aastal.
Sellest möödunud ligikaudu 20 aasta jooksul on maa väärtus kasvanud keskmiselt seitse korda, kuid eri
asukohtades on hinnamuutused olnud erinevad, mistõttu vähem kallinenud maade omanikud maksavad
suhteliselt enam maamaksu kui rohkem kallinenud maade omanikud. Maa maksustamishind on aluseks
maamaksu ja tehnovõrkude talumistasude määramisel ja erinevates kasutuslepingutes kasutustasu
määramisel ning maamaks on kohalike omavalitsuste (KOV-ide) jaoks oluliseks tuluallikaks. Seetõttu
on oluline, et maamaksu arvestamise aluseks olevad maa maksustamishinnad kajastaksid paremini maa
tegelikku väärtust.
15.03.2022 jõustus

21.03.2022 jõustus
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Seadusmuudatuste eesmärk on aastatel 2019–2021 läbi viidud NRA käigus tuvastatud kõige suurema
riskiga valdkondade kõige olulisemaid puuduseid tõhusalt maandada. NRA on uuring, mille eesmärk on
tuua välja Eesti rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud
ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise
viisid.
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Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 12.03.2022, 2
RT seadusuudis

Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 10.03.2022, 1
RT seadusuudis
Laiema seaduse eesmärk on võimaldada kiire, paindlik ja tulemuslik tsiviilsektori ressursside kaasamine
kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal. Kitsamalt on
eesmärk määrata riigikaitseliste kohustuste sisu ning siduda kohustuste panemine põhiõigusi piiravate
meetmetega. Selleks ajakohastatakse kehtivas õiguses sundkoormisteks nimetatud kohustusi,
töökohustusi ja riigikaitseülesandeid
21.03.2022 jõustus
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise
seadus
RT I, 11.03.2022, 1
RT seadusuudis
Seadusega nähakse ette rakenduskava, Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja NDICI
rahastamisvahenditest
toetatavate
programmide
(edaspidi
Interregi
programm)
ning
siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade elluviimiseks vajalik riigisisene õigusraamistik.
Seadusega nähakse ette rakendussüsteemi asutused ja nende määramise kord, toetuse andmise ja
kasutamise tingimuste (edaspidi TAT) kehtestamise volitused, reguleeritakse toetuse saamisest
avalikkuse teavitamist, toetuse andmise ja kasutamise kontrollimist ning auditeerimist, projektide
tulemuslikkuse jälgimist (seire ja mõjude hindamine) ning vaide esitamise ja menetlemise erisusi.
22.03.2022 jõustus
Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 12.03.2022, 1
RT seadusuudis
Seadusega võimaldatakse mõningatel juhtudel teha RRS-i ja PKTS-i menetlustes automaatkandeid ehk
kandeid ilma ametniku sekkumiseta. Automaatkande tegemine võimaldab hoida kokku ametnike
tööaega ja sellega seoses vähendada kulusid ning e-teenuse kaudu avalduse või taotluse esitanud isikul
saada neile kohe sisulise vastuse.
25.03.2022 jõustus

28.03.2022 jõustus
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Seaduse eesmärk on võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 elektrienergia
siseturu ühiseeskirjade kohta tehtud muudatused. Elektrienergia siseturu normide liikmesriikides
harmoneerimise eesmärgiks on tagada läbipaistva ning konkurentsile avatud elektrituru toimimine.
Läbipaistev ning konkurentsile avatud elektriturg võimaldab tarbijale pakkuda parima hinnaga
elektrienergiat, samal ajal tagades varustuskindluse, energia- ja kliimapoliitika jt eesmärkide täitmine.
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Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 15.03.2022, 2
RT seadusuudis

Meretöö seaduse muutmise seadus
RT I, 18.03.2022, 1
RT seadusuudis
Seadusega
võetakse
üle
ILO
meretöö
konventsiooni
2018.
aasta
muudatused.
ILO meretöö konventsiooni 2018. aasta muudatuste ülevõtmisega lisandub reederile kohustus jätkata
laevapere liikmele, keda peetakse seoses laeva vastu suunatud piraatlusjuhtumi või relvastatud rööviga
ebaseaduslikult kinni, töötasu ja muude tasude maksmist, millele tal on õigus meretöölepingu,
kollektiivlepingu või riigisisese õiguse alusel. Samuti tuleb nimetatud olukorras jätkata maksete
tegemist laevapere liikme määratud kolmandale isikule, kui selline kokkulepe on varem reederi ja
laevapere liikme vahel sõlmitud.
30.03.2022 jõustus
Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 29.03.2022, 3
RT seadusuudis
Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse peamisteks
eesmärkideks
on:
• investeerimisühingute tegevuse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamine, sh see, et
investeerimisühingud ei muutu kriisiolukordades maksejõuetuks, mistõttu investorid võivad oma
vahendeid
kaotada;
• investeerimisühingutele senisest proportsionaalsemate nõuete kehtestamine, mis arvestavad
investeerimisühingute suurust ja ärimudeleid – väga suuri investeerimisühinguid käsitatakse sarnaselt
pankadega ja vastupidiselt kõige väiksemate investeerimisühingute suhtes vähendatakse regulatiivset
koormust märkimisväärselt. See peaks tagama võrdsemad võimalused kõikidele investeerimisteenuste
osutajatele
ja
suurendama
konkurentsi;
• seoses COVID-19 pandeemiaga lihtsustakse investeerimisühingute, pankade ja fondivalitsejate jaoks
nõudeid investeerimisteenuste pakkumisel (eelkõige raporteerimise ja info avalikustamisega seotuid

nõudeid),
mis
peaks
omakorda
soodustama
investeerimist
reaalmajandusse;
• suurendada hoiuse hüvitamise piirmäära füüsilise isiku jaoks seoses selliste sotsiaalsete sündmustega
kui pangakontole laekuvad rahalised vahendid näiteks koondamisega, kindlustushüvitise saamisega jms.
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01.03.2022 jõustus osaliselt (jõust 01.01.2022) Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja
maksukorralduse seaduse muutmise seadus RT I, 22.12.2021, 1
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