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Rahanduskomisjoni tegevuse ülevaade 

VII istungjärk (13.01.2014 – 25.08.2014) 

1) koosseis ja koosseisumuudatused 

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 

 

Koosseisumuudatused: 

27.03.2014 - Karel Rüütli ja Helir-Valdor Seeder asusid rahanduskomisjoni liikme kohale. 

08.04.2014 - komisjoni esimeheks kinnitati Rannar Vassiljev, aseesimeheks Sven Sester. 

 

2) istungite arv - 44, sealhulgas: 

a) korralised istungid 

b) erakorralised istungid  

c) avalikud istungid  

1 avalik istung 

05.06.2014 - Rahanduskomisjoni istungi raames toimuv Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud 

„Aktsiisikaubad ja salaturg“ 

d) ühisistungid teiste komisjonidega  

2 ühisistungit  

25.02.2014 - Kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung. Parlamentaarne kuulamine 

teemal spordi rahastamine. 

16.09.2014 - Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung. Arutelu teemal: olukorrast 

raudteesektoris. 

e) väljasõit ilma istungivormi kasutamata  

1 väljasõidu istungit 

22.04.2014 Kohtumine Maksu- ja Tolliametiga 

f) väljasõiduistungid  

2 väljasõidu istungit  

15.05.2014 Kohtumine Pangaliidu esindajatega 

06.05.2014 Kohtumine Eesti Panga esindajatega 

3) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks: 

a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv (siin ja edaspidi 

seadused ja otsused eraldi) 

b) eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, 

arv - 20 seaduseelnõu, 3 otsuse eelnõu 

c) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv - 7 seaduseelnõu 
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d) vastuvõetud seadused ja otsused – 23 

20 seaduseelnõu, 3 otsuse eelnõu 

1. 507 SE Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (vastu võetud 21.01.2014) 

2. 506 SE  Käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 29.01.2014) 

3. 513 SE Riigieelarve seadus (vastu võetud 19.02.2014) 

4. 593 OE Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ (vastu võetud 

25.02.2014) 

5. 491 SE Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse 

muutmise seadus (vastu võetud 27.02.2014) 

6. 575 SE  Maksukorralduse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.03.2014) 

7. 589 SE  Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus 

(vastu võetud 26.03.2014) 

8. 624 OE Riigikogu otsus "Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme 

nimetamine" (vastu võetud 08.04.2014) 

9. 559 SE  Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (vastu võetud 16.04.2014) 

10. 585 SE „Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 

vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–

2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta 

nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seadus (vastu võetud 

16.04.2014) 

11. 671 OE Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga 

kontrollkomiteesse" (vastu võetud 20.05.2014) 

12. 626 SE Käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 21.05.2014) 

13. 622 SE Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seadus (vastu võetud 04.06.2014) 

14. 558 SE  Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava 

maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse 

muutmise seaduse muutmise seadus (vastu võetud 11.06.2014) 

15. 637 SE  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (vastu 

võetud 11.06.2014) 

16. 673 SE  Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise 

rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe 

ratifitseerimise seadus (vastu võetud 12.06.2014) 

17. 653 SE  Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 

(vastu võetud 18.06.2014) 

18. 643 SE  Tulumaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 18.06.2014) 

19. 685 SE Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise 

ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse 

muutmise seadus (vastu võetud 30.06.2014) 

20. 644 SE Käibemaksuseaduse muutmise seadus (01.07.2014) 

21. 680 SE Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus (01.07.2014) 

22. 682 SE Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- 

ja elektriaktsiisi seaduse  muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse 

muutmise seadus (01.07.2014) 

23. 683 SE Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse 

muutmise seadus (01.07.2014) 
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Lisaks erakorralistel istungjärkudel (5 seaduseelnõu): 

1. 685 SE Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise 

ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse 

muutmise seadus (vastu võetud 30.06.2014) 

2. 644 SE Käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 01.07.2014) 

3. 680 SE  Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu 

võetud 01.07.2014) 

4. 682 SE  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, 

kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse  muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise 

seaduse muutmise seadus (vastu võetud 01.07.2014) 

5. 683 SE  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse 

muutmise seadus (vastu võetud 01.07.2014) 

 

e) tagasilükatud eelnõud  

 

3 seaduseelnõu: 

533 SE  Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seadus (tagasi lükatud 

28.01.2014) 

548 SE  Tulumaksuseaduse § 4 muutmise seadus (tagasi lükatud 18.02.2014) 

630 SE  Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seadus (tagasi lükatud 03.06.2014) 

f) tagasivõetud eelnõud  

1 otsuse eelnõu 

594 OE Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (tagasi võetud 

08.04.2014) 

g) komisjoni enda algatatud ja esitatud eelnõud  

2 otsuse eelnõu 

671 OE Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga 

kontrollkomiteesse"  (esitatud 12.05.2014)  

624 OE Riigikogu otsus "Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme 

nimetamine" (esitatud 17.03.2014)  

4) ELAK-ile antud arvamused  

5 arvamust 

1-2/14-214/11 - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 

tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) - 

COM(2014) 167, SWD(2014) 102, SWD(2014) 103,SWD(2014) 104 

1-2/14-305/2 - Eesti seisukohad pankade struktuurse reformi kohta COM(2014) 40, 

COM(2014) 43 

1-2/13-689/10 - Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 

2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise 

maksustamissüsteemi kohta COM(2013) 814 
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1-2/13-438/10 - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 

makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ 

muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜkehtetuks tunnistamise kohta COM(2013) 547 

Eesti seisukohad aktsionäride õiguste ja ühingujuhtimise regulatsiooni muutmise kohta 

Euroopa Liidus COM(2014) 213 (1-2/14-249/6) 

5) muud sisulised päevakorrapunktid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega (sh 

arvamused teistele komisjonidele eelnõude kohta, arvamused ametiisikute 

kandidaatide kohta, kuulamised jms) 

27.01.2014 -  Ministeeriumide ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate 

probleemide lahendamisest 

10.02.2014 - Ülevaade stabiliseerimisreservist seisuga 31. 12.2013 ja riigi teistest reservidest. 

10.03.2014 -  Rahandusministeeriumi ülevaade 2014. aastal ettevalmistatavatest eelnõudest 

ja olulistest teemadest. Osaleb kantsler Veiko Tali. 

18.03.2014 - Rahandusministeeriumi ülevaade finantsraamistikust 2014 – 2020 ja euroraha 

kasutamise strateegiast. 

25.03.2014 - Kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega 

07.04.2014 - Ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate probleemide 

lahendamisest 

14.04.2014 -  Rahandusministeeriumi ülevaade 2014. aasta kevadisest majandusprognoosist 

ja riigi eelarvestrateegiast. 

22.04.2014 - Kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega 

24.04.2014 - Parlamentaarne kuulamine. Kohtumine omavalitsusliitude esindajatega. Arutelu 

vabariigi valitsuse algatatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE) 

raames. 

05.05.2014 - Arvamuse andmine maaelukomisjonile ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE ) kohta. 

05.05.2014 - Arvamuse andmine kultuurikomisjonile tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE) 

kohta. 

06.05.2014 - Kohtumine Eesti Panga esindajatega. Ülevaade majanduse olukorrast. 

12.05.2014 - Ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014 

13.05.2014 - Kohtumine Töötukassa esindajatega 

15.05.2014 - Kohtumine Pangaliidu esindajatega 

19.05.2014 - Ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014. 

Arutelu jätkumine. 

19.05.2014 - Kohtumine Haigekassa esindajatega 

20.05.2014 - Ülevaade Finantsinspektsiooni aastaaruandest 

22.05.2015 - Kohtumine ettevõtlusorganisatsioonidega  

02.06.2014 - Ülevaade Eesti Panga 2013. aasta aruandest 
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05.06.2014 - Kohtumine Maksu- ja Tolliameti ning Maksumaksjate Liiduga teemal: 

Aktsiisikaubad ja salaturg“ 

16.06.2014 - Arvamus kohalike maksude seadusega kehtestatud reklaamimaksu 

põhiseaduspärasusest 

25.08.2014 Arutelu teemal: stipendiumide maksustamine 

6) komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused) 

20.01.2014 - Kohtumine Taani Parlamendi rahanduskomisjoniga. 

11.03.2014 - Rahanduskomisjoni kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 

delegatsiooniga.  




