Rahanduskomisjoni tegevuse ülevaade
VIII istungjärk (08.09.2014 – 19.12.2014)
Koosseis:
Esimees - Rannar Vassiljev
Aseesimees - Sven Sester
Liikmed - Mihhail Stalnuhhin, Inara Luigas, Aivar Sõerd, Kadri Simson, Peeter Laurson,
Remo Holsmer, Tarmo Mänd, Karel Rüütli, Helir-Valdor Seeder
1) istungite arv - 25, sealhulgas:
a) korralised istungid
b) erakorralised istungid
c) avalikud istungid
d) ühisistungid teiste komisjonidega
2 ühisistungit
16.09.2014 - Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung. Arutelu teemal: olukorrast
raudteesektoris.
10.11.2014 – Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja
rahanduskomisjoni ühisistung teemal: Euroopa Kontrollikoja 2013.aasta aruande tutvustus
ning arutelu.
a) väljasõiduistungid
1 väljasõiduistung
18.11.2014 Kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega
2) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks:
a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv - 6 seaduseelnõu
b) eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul,
arv - 16 seaduseelnõu, sealjulgas 2 otsuse eelnõu
c) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv - 14 seaduseelnõu
d) vastuvõetud seadused ja otsused – 8
16 seaduseelnõu
1. 710 SE Eesti Vabariigi ja Maroko Kuningriigi vahelise tulumaksudega
topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu
ratifitseerimise seadu (vastu võetud 15.10.2014)
2. 715 OE Riigikogu otsus "Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine
(vastu võetud 03.12.2014)
3. 725 SE Riigieelarve seadus (vastu võetud 10.12.2014)
4. 733 SE Tulumaksuseaduse muutmise seadus (25.09.2014)
5. 734 OE Riigikogu otsus "Euroopa stabiilsusmehhanismi pankade
otserekapitaliseerimise vahendi loomiseks volituste andmine"(vastu võetud
12.11.2014)
6. 746 SE 2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (vastu võetud 03.12.2014)
7. 755 SE Tulumaksuseaduse § 48 muutmise seadus (23.10.2014)
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8. 766 SE Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-,
kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise
seaduse muutmise seaduse muutmise seadus (03.11.2014)
9. 784 SE Tulumaksuseaduse § 26 muutmise seadus (19.11.2014)
10. 793 SE Käibemaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud
18.12.2014)
11. 794 SE Maksualase teabevahetuse seadus (vastu võetud 18.12.2014)
12. 795 SE Krediidiandjate ja –vahendajate seadus (01.12.2014)
13. 796 SE Kindlustustegevuse seadus (01.12.2014)
14. 819 SE Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise tulu- ja
kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise
tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus
(08.12.2014)
15. 821 SE Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus (15.12.2014)
16. 826 SE Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 491 muutmise seadus
(16.12.2014)
e) tagasilükatud eelnõud
2 seaduseelnõu:
684 SE Eesti Panga seaduse muutmise seadus (RAHK ettepanekul tagasi lükatud 17.09.2014)
733 SE Tulumaksuseaduse muutmise seadus (RAHK ettepanekul tagasi lükatud 11.12.2014)
3) ELAK-ile antud arvamused
1 arvamus
1-2/14-249/6 - Eesti seisukohad aktsionäride õiguste ja ühingujuhtimise regulatsiooni
muutmise kohta Euroopa Liidus COM(2014) 213
4) muud sisulised päevakorrapunktid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega (sh
arvamused teistele komisjonidele eelnõude kohta, arvamused ametiisikute
kandidaatide kohta, kuulamised jms)
15.09.2014 – Kohtumine eelarve nõukogu esindajatega
23.09.2014 – Kohtumine Rahandusministeeriumi esindajaga
13.11.2014 – Kohtumine kohalike omavalitsuste liitude esindajatega
17.11.2014 – Kohtumine Välisministeeriumi esindajatega
18.11.2014 - Kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega
5) komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
24.-25.11.2014 – Rahanduskomisjoni töövisiit Soome Vabariiki
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