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Eesti Erametsaliidu ettepanek Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 metsaala arengu ja
metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmiseks

Maaelu arengukava meetme „metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise
investeeringutoetuse“ kohaselt on lähikümnendil hooldusraie aastane vajadus erametsades
järgneva viie aasta jooksul kuni 30 000 ha aastas.
Eelmisel MAK 2007-2013 finantsperioodil on hooldusraie tegemiseks taotletud toetust
alljärgnevalt:
2012.a. 8 066 hektaril
2013.a. 7 659 hektaril.
2015.a. 10 457 hektaril (Taotluste maht oli varasemast suurem, kuna 2014 taotlusvooru ei olnud)
2016. a. 9 120 hektaril.
2016.a. hooldusraie toetuse taotluste rahaline maht on ligemale 1,3 miljonit eurot. Arvestades, et
ca 0,2 miljoni euro ulatuses on taotletud toetust muudele metsakasvatuslikele tegevustele
(kahjustatud metsa taastamine, laasimine jms.) ning et kogu meetme aastaseks eelarveks on 2
miljonit eurot, võiks hooldusraiete toetuste taotluste maht olla 0,5 miljoni euro võrra suurem.
Seega jääb praegune hooldusraie toetuse taotlemise aastane maht kolmekordselt alla
Maaelu 2014-2020 arengukavas seatud eesmärkidele.
Toetuse suurus on vähenenud
Alates 01.01.2015 ei kehti maksuvabastus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse alusel makstav toetuste suhtes ehk hooldusraie tegemiseks toetuseks
füüsilisele isikule tehtavalt väljamakselt tuleb kinni pidada tulumaks (TMS § 19 lg 4 p 3).
Eelmisel finantsperioodil (2007 – 2013) oli hooldusraie toetuse suurus 160 eur/ha.
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Sel finantsperioodil on toetusmäärast 140 eur/ha maha arvestatud tulumaks summas 28 eurot,
mis teeb toetuse tegelikuks suuruseks 112 eurot/ha kohta. Seega on toetuse suurus vähenenud
nii toetussumma kärpimise kui maksukoormuse tõstmise kaudu.
Võrreldes teiste Balti riikide rakendab Eesti oluliselt väiksemat toetuse määra
Lätis on arvestatud hooldusraie tegemise hektarikuluks 440 eurot. Juhul, kui hooldusraiet tehakse
segapuistus makstakse toetust 70% arvestatud kuludest, teistes metsades 60%. Ehk toetus on 308
või 264 eur/ha. 2016. aasta taotlusvooru laekus taotlusi 9,9 miljoni euro ulatuses (eelarve 5
miljonit eurot).
Leedus on hooldusraiel toetuse suurus 197 eur/ha.
Toetuse suurendamine aitab kaasa MAK 2014-2020 eesmärkide täitmisele
Tuginedes metsaühistute ja metsaomanike tagasisidele peame väga oluliseks hooldusraie tööd
tulevikumetsa kasvatamisel. EEML liikmete kalkulatsioonid näitavad, et tööde tegelik
maksumus on 370-400 eurot, millest peetakse kinni seadusjärgne tulumaks.
Eesti Erametsaliit peab ääretult vajalikuks ja mõistlikuks toetuse maksimaalse määra suuruse
suurendamist. Atraktiivne toetuse määr tagab metsaomanike aktiivsuse. Teeme ettepaneku
muuta maaeluministri määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise
investeeringutoetus“ § 11 lg 3 p 1 ning kehtestada hooldusraiete toetuse maksimaalseks
suuruseks (enne tulumaksustamist) 200 eurot/ha.
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