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Erametsaomanike koolitused 

 

Alates 2015. aastast korraldab ja koordineerib Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavaid erametsaomanike koolitusi 

Erametsaliit koostöös kohalike metsaühistutega. Kaheaastane projekt teenib korraga kahte eesmärki: metsaomanike harimine ja 

ühistegevuse edendamine. Koolitustel saavad omanikud end harida endale olulistel metsakasvatuslikel ja looduskaitselistel 

teemadel, samuti saavad õppepäevadel kindlasti vastuse mitmed jahimajandust, maksundust ja õigusloomet puudutavad küsimused.  

 

Esimene koolitus toimus 5.veebruaril Valgas. Tutvu koolitusplaaniga SIIN 

Täname kõiki metsaühistuid, kes andsid oma sisendi koolituste korraldamiseks. Loodame, et meie koostöö on edukas EEML-ile, 

metsaühistutele ja erametsaomanikele.  

 

Koolituste ettekanded leiate SIIT 

 

 

 

Selle aasta esimene juhatuse koosolek Tallinnas 

 

Juhatus kogunes 16. jaanuaril Tallinnas. Koosolekul vaadati üle vahepeal toimunud kohtumised ning arutati päevakorralisi 

küsimusi. 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehel liikmete keskkonnas 
 

 

 

Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015 

 

30.01.2015 valmis Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015, mis aitab metsaomanikul orienteeruda valimismaastikul arvestades 

tema huvide esindatust erakondade valimisplatvormides. 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/koolitused/
http://www.erametsaliit.ee/et/koolituste-ettekanded/
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/


Valimiskompass on ülevaade, kuidas on kajastatud erakondade 2015. aasta Riigikogu valimisprogrammides Eesti Erametsaliidu 

ettepanekud Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse arendamiseks aastatel 2015-2018.  

 

Eesti Erametsaliidu valmiskompassiga saab tutvuda SIIN 

 

 

EEML infokirjad  

 

Eesti Erametsaliidu kodulehel on alates jaanuari teisest poolest loetavad kõik eelnevad infokirjad. Edaspidi saadame infokirju lisaks 

avatud kirjana ka manusena pdf failina, et kõigil soovijatel oleks seda mugav lugeda ning edasi saata. Infokirju saate lugeda SIIT 

 

 

EEML kodulehe muudatused 

 

EEML kodulehe muudatustega soovisime muuta kodulehte kasutajasõbralikumaks. Muudatusteks on menüüde Liikmetele ja 

Metsaomanikule lisandumine, et EEML liikmed ning metsaomanikud leiaks neile vajaliku info hõlpsamini üles. Uuendatud on ka 

EEML tegevuste menüüd, kuhu on lisandunud huvide kaitse alamenüü, kus leiate info EEML huvikaitsetegevuse kohta ning mille 

alt avanevad ka EEML koostatud kirjad ja ettepanekud ning EEML 2015 aasta valimiskompass. 

 

Metsaomanike jaoks lisasime EEML kodulehele infomaterjalid metsamajanduse kohta ning erinevate lepingute näidised. Samuti 

leiab Metsaomanikule alamenüü alt erametsaomanike koolituste info. 

 

EEML koduleht on pidevas muutumises ning loodame, et koostöös teiega saame selle veelgi kasutajasõbralikumaks muuta. 

Kui Teil on tähelepanekuid või ettepanekuid EEML kodulehe muutmise osas siis palun edastage need projektijuht Kristel 

Arukasele kristel.arukask@erametsaliit.ee   

 

 

Maamess 2015 ja kevadine üldkoosolek 

 

16.-18. aprillil osaleb EEML Tartus Maamessil. Nagu traditsiooniks on saanud toimub Maamessiga samal ajal EEML üldkoosolek 

ja Erametsapäev. Üldkoosoleku ning Erametsapäeva aja ja koha täpsustame lähiajal. 

 

Maamessile ootame EEML boksi osalema kõiki EEML liikmeid oma ühistut tutvustama. Maamessiks valmib uus EEML liikmeid 

ja nende poolt pakutavaid teenuseid tutvustav infovoldik. Täpsema Maamessi info saadame teile märtsis.  

http://www.erametsaliit.ee/et/valimiskompass/
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/infokirjad/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

Looduskaitseliste piirangute kompenseerimine 

 

Oleme saanud Keskkonnaministrilt vastuseks EEML-i pöördumisele seoses looduskaitseliste piirangute kompenseerimisega 

erametsaomanikele väljaspool Natura 2000 alasid, selgituse, et riigil sisuliselt looduskaitseliste piirangute õiglaseks 

kompenseerimiseks väljaspool Natura 2000 kaitstavaid alasid, raha ei ole. Sellest hoolimata riik jätkab tavapärast praktikat, kus 

looduskaitselisi piiranguid eraomandile seatakse, aga omanikele kohest ja õiglast hüvitist ei pakuta.  

 

Põllumajandusminister nendib, et maaomanikud, kelle kinnistud asuvad Natura 2000 aladel ja kes on toetusõiguslikud 

põllumajandusministri 11.03.2010. a määruse nr 26 “Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” või põllumajandusministri 17.03.2010. a määruse nr 32 “Natura 2000 alal 

asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel, 

peaksid olema koheldud võrdselt nende maaomanikega, kes omavad samuti looduskaitseliste kitsendustega metsa- või 

põllumajandusmaad, kuid kelle kinnistud ei asu Natura 2000 aladel. 

 

EEML-i pöördumistega Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi poole ning pöördumistele laekunud vastustega 

saab tutvuda SIIN  

 

Peame olukorda, kus riigi poolt looduskaitselisi piiranguid eraomandile seatakse, aga omanikele kohest ja õiglast hüvitist ei 

pakuta põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätkame selles osas dialoogi nii valitsuse kui õiguskantsleriga. 
 

 

 

Õiguskantsler hindas 2014. aastal maaomanike poolt taotletud Natura 2000 erametsamaa toetuse tulumaksuga 

maksustamise vastavust põhiseadusele 

Palun sul tutvuda õiguskantsleri ja rahandusministri vastusega EEML-i pöördumisele seoses toetuste tulumaksutamisega.  

Dokumentidega saab tutvuda SIIN  

 

Õiguskantsler ei tuvastanud, et alates 01.01.2015 kehtiv Natura 2000 erametsamaa toetuse tulumaksuga maksustamise kord oleks 

vastuolus põhiseadusega. Täpsemalt, et TuMS § 41 lg 13 koostoimes § 19 lg 4 p 3 oleks vastuolus põhiseaduse §-ga 12.  

 

Kuivõrd maksusoodustuste andmine on tugevalt seotud seadusandja poliitiliste eesmärkide ja prioriteetidega, siis põhiseadusest 

tulenevalt riik võib, kuid ei pea võimaldama inimestele maksusoodustusi. Sellest tulenevalt ei ole õiguskantsleri hinnangul 

seadusandjale võimalik põhiseaduslikult ette heita, et ta otsustas kaotada alates 01.01.2015 maksuvabastuse Natura 2000 

erametsamaa toetustele ning mitte kehtestada seejuures üleminekuregulatsiooni nende Natura 2000 erametsamaa toetuste osas, 

mida inimesed taotlesid 2014. aasta kevadel, mille osas tegi EMK otsused 2014. aasta detsembris, kuid mille väljamaksmine 

http://www.erametsaliit.ee/et/ettepanekud-ja-poordumised/
http://www.erametsaliit.ee/et/ettepanekud-ja-poordumised/


toimub 2015. aastal.  

 

Samas õiguskantsler tõdes, et hea halduse tavaga oleks enam kooskõlas olnud olukord, kus tulumaksuseaduses oleks sisaldunud 

rakendussätted, mille järgi ei peetaks tulumaksu kinni neilt toetustelt, mis makstakse välja 2015. aastal, kuid mille osas sihtasutus 

Erametsakeskus langetas otsuse 2014. aastal. 

Õiguskantsler möönas, et tulumaksuseaduse muutmisel oleks seadusandja võinud arvestada 2014. aasta kevadel Natura 2000 

erametsamaa toetusi taotlenud inimeste olukorraga ning kehtestada selliseks puhuks rakendussätted, mis võimaldaksid sujuvamat 

üleminekut uuele toetuste maksustamise korrale. Kahjuks otsustas seadusandja seda mitte teha.  

 

Õiguskantsleri hinnagul nõuab põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise printsiip, et ühtemoodi koheldaks vaid sarnases 

olukorras olevaid isikuid, kuid füüsiline isik ei ole tema hinnangul sarnases olukorras ettevõtlusega tegeleva füüsilise isikuga, 

mistõttu ettevõtlusega mittetegelevat füüsilist isikut ei saa maksustamisel pidada FIE-ga sarnases olukorras olevaks, kuna FIE-le ja 

ettevõtlusega mittetegelevale füüsilisele isikule kohalduv maksuregulatsioon on tehniliselt erinev, mis omakorda on tingitud FIE ja 

ettevõtlusega mittetegeleva füüsilise isiku olemuslikest erinevustest.  

 

Rahandusminister on 30.12.2014 vastuses Eesti Erametsaliidu 8.12.2014 pöördumisele täpsustanud, et tugineb Euroopa Liidu 

ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt 

füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt, mille taotlused on esitatud enne 1.01.2015, tulumaksuga maksustamisel alates 2015. a. 

1. jaanuarist kehtiva tulumaksuseaduse § 19 lõike 4 punkt 3 ja § 41 punkt 13 ning et tulumaksuga maksustamine põhineb 

kassapõhisuse põhimõttel, mille kohaselt tulu maksustatakse vastavalt selle laekumise ajale, olenemata sellest, millal 

maksumaksjal tekkis tulu saamise ootus või õigus.  

 

Küsisime rahandusministrilt, millistele õiguslikele alustele tuginedes peetakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seaduse alusel PRIA poolt füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt tulumaks kinni 2015. aasta alguses koos toetuse 

väljamaksmisega, erinevalt füüsilisest isikust ettevõtjast, kes maksab tulumaksu hiljemalt 1.10.2015. Selle küsimuse osas on 

rahandusminister seisukohal, et ettevõtjana registreerimata maksumaksja ja füüsilisest isikust ettevõtja ei ole võrreldavas 

olukorras, kuna nende tegutsemis- ja tulu maksustamise põhimõtted erinevad olulisel määral. 

 

Õiguskantsleri hinnangul on maksusoodustuste andmine tugevalt seotud seadusandja poliitiliste eesmärkide ja 

prioriteetidega. Seega metsaomanike huvide kaitsel tuleb järjepidevalt pidada dialoogi ka poliitikutega, et tagada 

metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. 

 

 



 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
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