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Eesti Erametsaliidu ettepanekud keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84
„Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse
või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” muutmiseks

Lugupeetud Marko Pomerants

Metsaseadus (edaspidi MS) § 37 kohaselt on reguleeritud raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise, metsa
raieks andmise ja metsamaterjali vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustus ning metsamaterjali vedu.
MS-i § 37 lg 11 kohaselt kehtestab metsamaterjali veoeeskirja ja metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise
aktile ning veoselehele esitatavad nõuded valdkonna eest vastutav minister määrusega.
Keskkonnaminister on 21. detsembri 2006. aasta määrusega nr 84 reguleerinud metsamaterjali üleandmise
selle võõrandamisel, metsamaterjali üleandmise töötlemiseks või ladustamiseks, metsamaterjali ning kasvava
metsa ostust ja müügist teatamise ja metsamaterjali veo avalikult kasutatavatel teedel.
1) Eesti Erametsaliidu hinnangul ei loo keskkonnaministri 21. detsembri 2006. aasta määruse nr 84 alusel
metsaomanikele kehtestatud kohustus (esitada metsamaterjali müügiteatis kvartalile järgneva kuu 10.
kuupäevaks) arvestatavat lisaväärtust turu korrastamise ja maksude laekumise eesmärgil. Samas suurendab see
nii erasektori kui riigisektori koormust. Oleks konstruktiivne, kui Eesti Maksu- ja Tolliamet (edaspidi EMTA)
analüüsiks objektiivselt kogutava info lisaväärtust ja halduskoormust, ning võrdleks seda üldlevinud
tavapraktikaga, kus tulude deklareerimine toimub kord aastas.
2) täiendav halduskoormus metsaomanikele ja metsandusettevõtetele vähendab paratamatult Eestis toodetava
puidu ja puidutoodete konkurentsivõimet. Seda enam, kui analoogne aruandlussüsteem pole "koormaks" meie
naaberriikide ettevõtetele.
3) Administratiivse koormuse ja lisanduva bürokraatia aspekte on metsanduses analüüsinud ka CEPF
oma 2015 aasta raportis "Survey among private forest owners on the European Union Timber Regulation

MTÜ Eesti Erametsaliit
Mustamäe tee 50
10621 Tallinn
erametsaliit@erametsaliit.ee
www.erametsaliit.ee

(EUTR) implementation" ja jõutud tõdemusele, et erametsaomanike käsitlemine tavalise turuoperaatorina on
valdavalt problemaatiline ja regulatsiooniga kaasnevad puiduturule vähest lisaväärtust loovad
administratiivsed kulud. Eelnimetatud uuring on koostatud puiduregulatsiooni 995/2010 ülevaatamise
kontekstis, mille avalik konsultatsioon algab 05.07.2015. Eesti Erametsaliit peab vajalikuks, et nimetatud
protsessi raames vaadatakse laiemalt läbi ka Eesti regulatsioonid ja lihtsustatakse neid kus võimalik
(teadmispõhiselt riske hinnates).
Tuginedes eeltoodud argumentidele teeb Eesti Erametsaliit ettepaneku „Metsamaterjali veoeeskiri,
metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta
Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” määruse muutmiseks alljärgnevalt:
1) Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. aasta määruse nr 84 § 3 muudetakse kehtetuks.
2) Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. aasta määruse nr 84 § 4 lõige 2 sõnastust muudetakse ja see
sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab metsamaterjali vedajal, kui ta veab
metsamaterjali väljaspool selle omaniku kinnistut avalikult kasutataval teel „Teeseaduse” § 4 lõike 1
tähenduses, olema kaasas või vormistatud elektrooniliselt metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust
tõendav veoseleht;
3) § Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. aasta määruse nr 84 § 5 lõige 41 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
„(41) Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav ja vajaduse korral välja trükitav metsamaterjali
omanikule, saajale ja vedajale.
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