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2017 DETSEMBER

30.12.2017, osaliselt 01.01.2018 jõustub
Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus RT I,
20.12.2017, 1

VSaarS, MaaPS ja LS §-de juures seletuskirja väljavõtted sisestatud (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni
kasutajatele)

Seadusega muudetakse püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid ja viiakse seadus
omavalitsuskorralduse
erisuste
ja
teenuste
osas
kooskõlla
valdkonnaseadustes
tehtud
muudatustega.Seadusega kaotatakse VSaarS § 2 punktist 3 väikesaarte nimeline loetelu ning edaspidi
kehtestab väikesaarte nimistu Vabariigi Valitsus määrusega vastavalt sätestatud kriteeriumidele. Seoses
sellega muudetakse ka maapõueseadust ( MaaPS ) .
Liiklusseaduse muudatustega luuakse võimalus, et veoauto veoseruumis ja kastis tohib väikesaartel
inimesi vedada tingimusel, et seal on tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht ning sõidukiirus ei tohi ületada
40 kilomeetrit tunnis. Tegemist on liikluskorralduse mõttes üksnes väikesaartele omase eripäraga.

20.12.2017 jõustub Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus RT I, 04.07.2017, 5
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Seadusega kehtestatakse veoauto teekasutustasu, võetakse üle. Veoauto teekasutustasu raamistik on
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise
kohta teatava infrastruktuuri kasutamise eest. Euroopa Liidus on kasutusel ajapõhised ja läbisõidupõhised
teekasutustasud. Ajapõhine teekasutustasu tähendab, et kindlaksmääratud summa tasumine annab isikule
õiguse kasutada sõidukiga kindla ajavahemiku jooksul kindlaks määratud taristut. Teekasutustasu tasumäär
sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust.
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xLaw rakenduses on võimalik tutvuda LS ja MKS muudetud § -de juures seletuskirja väljavõtetega.
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Teekasutustasudega on võimalik koguda vahendeid transporditaristu hoiuks välismaal registreeritud
veoautodelt, mille kasutamise eest ei maksta hetkel Eestis raskeveokimaksu ega pruugita osta kütust Eestist
ning seega ei maksa ka kütuseaktsiisi.
Teekasutustasu administreerimisega hakkavad tegelema Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet.
Riikliku järelevalvet veoauto teekasutustasu tasumise üle hakkavad teostama Maanteeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet ja Maksu- ja Tolliamet .
Teekasutustasu tasumise kohustus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

15.12.2017, osaliselt 01.01.2018 ja 01.07.2018 jõustub
Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste
õigusrikkujate kohtlemise muutmine) RT I, 05.12.2017, 1
xLaw rakenduses on seaduste seletuskirja väljavõte kättesaadav muudetud seaduste (KarS, KrMS, VTMS, KarRS,
KrMSRSS) §-de juures.

Muudatusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
(EL) 2016/800, 11. mai 2016, mis käsitleb laste, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatavad või
süüdistatavad, menetluslikke tagatisi (Euroopa Liidu alaealiste õigusrikkujate direktiiv).
Seaduse eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi, kaob alaealiste komisjonide vaheaste,
menetlejatele antakse laiemad võimalused reageerida alaealiste õigusrikkumistele tõhusamalt. Samuti
täiendatakse alaealiste suhtes kasutatavate mõjutusvahendite loetelu ning sätestatakse üldreegel, et
alaealiste puhul tuleb eelkõige kaaluda just mõjutusvahendite kasutamise võimalust ning vajadusel
kohaldada seda ka noorte täiskasvanute puhul. Väärteomenetluses võimaldatakse alaealiste väärtegude
toimepanijaid suunata lepitusele ja vähendatakse alaealisele kohaldatava aresti maksimaalset pikkust.
Alaealiste komisjonide kaotamisega seonduvad muudatused jõustuvad 01.01.2018

01.12.2017 (osaliselt 01.01.2018) jõustub Kalapüügiseaduse muutmise seadus
RT I, 09.11.2017, 1
xLaw rakenduses KPS § juurde seletuskirja väljavõtted sisestatud.
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Kalapüügiseaduse muutmise seadusega tehakse olulisi sisulisi muudatusi kalapüügi administreerimises.
Olulisemad muudatused käsitlevad Maaeluministeeriumi püügilubade andmise ja püügiandmete
kogumisega seonduva tehniline töö üleviimist ministeeriumi haldusalas olevasse Veterinaar- ja
Toiduametisse; kalalaevade riikliku registri ümberkujundamist kutselise kalapüügi registriks ning kutselise
kalapüügi registri aluste kehtestamist; kalalaevade registris teha lubatud toimingute piiramist ja
püügivõimsuse arvestuse aluste muutmist; kutselise kalapüügi korraldamisega seotud otsuste tegemist
elektrooniliselt;
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teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamist; püsiasustusega väikesaare püsielanike püügivõimaluse
kasutamise sätete täpsustamist; püügivõimaluste jaotamise sätete täpsustamist ning tegeliku praktikaga
kooskõlla viimist; esmakordselt kehtestatavaid püügivõimalusi käsitlevate sätete täpsustamist;
enampakkumisel osalejate ringi kitsendamist; püügivõimaluste kasutada andmise sätete muudatusi; kala
ümberarvestustegurite kehtestamise volitusnormi sätestamist.

2017 NOVEMBER

27.11.2017, osaliselt 03.01.2018 ja 23.02.2018 jõustub
Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I,
17.11.2017, 3.
xLaw rakendusesse on sisestatud muudetud seadusete ( KindlTS, FIS, KoPS, MsüS, TuMS, VÕS) § -de juurde
seletuskirja väljavõtted.

Muudatused seoses Solventsus II direktiiviga 2009/138/EÜ jõustuvad 27.11.2017 , kindlustusandjate ja
kindlustusvahendajate huvide konflikti kohta käivad sätted jõustuvad 03.01.2018 ja 23. veebruaril 2018. a
kindlustusturustuse direktiivist (EL) 2016/97 tulenevad sätted.
Loe seaduse eesmärgi kohta ja sisukokkuvõtet KindlTS ptk 1 juurest ( xLaw Kasutjapõhise funktsiooni
kasutajatele).

01.08.2017 (osaliselt jõustub 01.01.2018; osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2017)
Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.
RT I, 07.07.2017, 3
Muudatused: täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, krediidiasutuse avansilised maksed, tulumaks
dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, seotud isikutele antud laenud, töötajate majutuskulud ning eluja töökohavahelised transpordikulud, tulumaksusoodustusega nimekirja kandud MTÜ vabatahtlike
välislähetuste päevaraha, erisoodustused, optsioonide täiendav maksuvabastus, ettevõtte sõiduauto
maksustamine.
Sama seadusega muudeti ka Käibemaksuseadust (KMS) omatarbe ja sõiduautoga seoses.
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xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajad saavad tutvuda TuMS ja KMS muudetud § -de juures seletuskirja
vastavate § -de väljavõtetega.
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Vaata Maksu- ja Tolliameti selgitusi TuMS muudatuste kohta:
Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017
Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018

10.07.2017, osaliselt 01.01.2018 jõustub
Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus. RT I, 30.06.2017, 4
Seadusega sätestatakse KPSi muudatused, mis on vajalikud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr
1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise
tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005,
(EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr
1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr
2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50) (edaspidi nõukogu
määrus (EÜ) 1224/2009), artikli 92 lõike 6 rakendamiseks.
Seadust täpsustatakse Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsiste rikkumiste punktisüsteemi
rakendamise osas kalalaeva kaptenite suhtes.
Samuti täpsustatakse sätteid, mis seonduvad kalapüügi kaaspüügi tingimustega ja harrastuspüügivahendite
loeteluga KPSis. Harrastuskalapüügi andmete esitamata jätmise eest enam ei karistata. Seadusemuudatuse
eesmärk on vähendada karistatavate tegude arvu ja tõhustada uue sunnimeetmega harrastuskalapüügi
andmete esitamist.
KPS-is täiendatakse elektripüügivahendi kasutamise tõendi ja eripüügiloaga püügi dokumentide
menetlemist ja kontrolli käsitlevaid sätteid – edaspidi antakse eripüügiluba ja elektripüügivahendi
kasutamise tõend elektrooniliselt (01.01.2018 algul kehtima hakkav elektrooniline süsteem võimaldaks
ühtselt kõikidele lubadele läheneda, v.a juhul, kui soovitakse paberluba).
Loe sisukokkuvõtet KPS pt 1 juurest ning seletuskirja KPS ja KeTS § -de juurest ( xLaw Kasutajapõhise
funktsiooni kasutajatele)

06.07.2017 jõustus, osaliselt jõustub 01.10.2017, 01.05.2018 , 01.09.2018, 01.01.2019 ja 01.03.2019
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xLaw rakenduses on võimalik seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtetega tutvuda muudetud seaduste (EVKS, ErS,
FIS FELS, HasMS, KarS, IFS, KindlTS, KoPS, KAVS, KAS, KrMS, MsÜS, MTVS, MKS, PankS, REÕS, TuMS,
RSanS, TMS, RLS , SanS, VPTS, SMS , TFS, TuMS , VPTS, ÄS) vastavate § juures.
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Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus RT I, 26.06.2017, 1

ExtendLaw
Seoses reguleerimisulatuse laienemisega muudeti EVKS pealkirja, uus pealkiri on „Väärtpaberite registri
pidamise seadus“ .Seaduse peamine eesmärk on viia Eesti väärtpaberi- ja ühinguõiguse regulatsioon
kooskõlla väärtpaberite keskdepositooriumite tegevust reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja
väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning
määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.08.2014, lk 1–72) (CSDR-määrus).
Ülejäänud muudatused on seotud pensioniregistri pidamisega, teise ja kolmanda pensionisamba registri
ühendamisega, nn linkide kaudu hoitavate välisriigi väärtpaberite tunnustamisega Eestis, emitentidele
kontohalduri vahenduseta väärtpaberikonto avamise võimaluse loomisega ning väärtpaberite avaliku
pakkumise
prospektivaba
künnise
muutmisega.
Seaduse

peamisteks

eesmärkideks

on:

·
börsiemitentidele võimaluse andmine valida üle-euroopaliselt keskdepositooriumi, millega kaasneb
aktsiate
keskregistrist
senisel
kujul
loobumine;
·
pensioniregistri ja teiste väärtpaberite registri eraldamine koos pensioniregistri pidajale seatud
nõuetega;
·

kolmanda

pensionisamba

osakute

viimine

väärtpaberikontolt

pensionikontole.

Vastavate muudatustega soovitakse suurendada keskdepositooriumite vahelist konkurentsi, mille
tulemusena võivad ka börsiemitentide tasutavad registripidamise kulud alaneda. Loe sisukokkuvõtet EVKS
pt 1 juurest ja vaata seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste vastavate § juurest. ( xLaw
Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele)

04.06.2017, osaliselt 01.07.2017 ja 01.01.2018 jõustub
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadus RT I, 25.05.2017, 1
xLaw rakendusese on sisestatud seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (KeÜS, KeTS, KeSS, THS) § -de
juurde

Muudatuste põhieesmärk on tagada andmekogu efektiivne ja eesmärgipärane kasutamine, tehakse loodava
keskkonnalubade haldus- ja iseteeninduskeskkonna I etapi rakendamiseks vajalikud muudatused
asjassepuutuvates seadustes.
KeÜSi lisatakse alus uue andmekogu asutamiseks keskkonnakomplekslubadega (edaspidi kompleksluba)
seotud andmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Andmekogu nimetus on keskkonnaotsuste infosüsteem ja
põhimääruse eelnõu kohaselt kavandatav ametlik lühinimetus KOTKAS (riigi infosüsteemi kuuluv
andmekogu, mille eesmärk on lihtsustada komplekslubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret,
aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist (sh keskkonnatasude deklareerimine), samuti
kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.)
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Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus. RT I, 01.03.2017,
2

5

11.03.2017, osaliselt 10.10.2017 ja 01.01.2018 jõustub

ExtendLaw
xLaw rakendusesse on kantud MTööS ja TÜÜKS § -de juurde seletuskirja väljavõtted.
Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu
direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega ning ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO)
ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja
korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris.
Direktiivi (EL) 2015/1794 eesmärk on tagada merelaevade töötajatele samad tööalased õigused nagu on
teistel töötajatel.
Eesti õiguse direktiiviga (EL) 2015/1794 kooskõlla viimisel kaotatakse kaubanduslikuks meresõiduks
kasutatavate laevade laevapere liikmete osas TÜÜKS-is kehtestatud erisus. Lisaks täpsustatakse laevapere
liikmete kaasamisüritustel osalemise korda.
MTööS-i lisatakse sätted laeva lipuriigi pädeva asutuse teavitamise kohta kollektiivse koondamise puhul
ning laeva üleminekut käsitlevad sätted ettevõtte ülemineku kontekstis.
Direktiiviga (EL) 2015/1794 seotud muudatused jõustuvad 10.10.2017.
Direktiivi 2014/112/EL ülevõtmisel täiendatakse MTööSi siseveetranspordivahendil töötavate isikute
töötingimusi reguleeriva peatükiga, milles käsitletakse töö tegemise aja piirangut, igapäevast ja –nädalast
puhkeaega, töö- ja puhkeaja korraldust ning arvestust, öötööd.
MTööS-sse lisatakse 5.1. peatükk, milles reguleeritakse nii MTööS kui TLS alusel töötavate
siseveetranspordi sektori töötajate töötingimused.
Direktiiviga 2014/112/EL seotud muudatused jõustuvad 11.03.2017
Meretöö seaduse muudatustega antakse seni Sotsiaalministeeriumi kohustuseks olnud meditsiinilise
kaugkonsultatsiooni teenuse tasuta osutamiseks sõlmitava halduslepingu sõlmimise kohustus alates 1.
jaanuarist 2018. a üle Terviseametile.

01.01.2017 jõustus ( osaliselt 31.12.2016 , 01.07.2017, osaliselt 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 ja
01.01.2022 )
Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RT I, 24.12.2016, 1 Muudatused seoses maksuvaba tuluga, erisoodustused, tervise edendamise maksusoodustused.
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Vaata seletuskirja väljavõtet TuMS muudetud § -de juurest (xLaw kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele).
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