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21. aprillil toimub Eesti Erametsaliidu korraline volinike koosolek ja 25. juubeli tähistamine Tartus 

 

Lähtudes Eesti Erametsaliidu 07.02.2017 juhatuse koosoleku otsusest toimub korraline volinike koosolek 21. aprillil 

2017 Tartus kell 15.30-18.30. Volinike koosolekule eelneb Eesti Erametsaliidu 25.aastapäeva tähistamisele 

pühendatud vastuvõtt kell 13.00.  

 

Vastavalt 6.03.2017 EEML juhatuse otsusele valmistame ette ühingu lõpetamist puudutava põhikirja peatüki XII 

muudatuse, mille vajadus tuleneb toetuste taotlemise võimalustest erinevatest fondidest.  

 

Palun Teil teatada hiljemalt 20.03.2017 Eesti Erametsaliidu volinike koosolekul ühistut esindavate volinike nimed, 

kontaktid ja lisada esindusõigust tõendavad dokumendid Karin Aguraijujale e-posti aadressile: 

karin.aguraijuja@erametsaliit.ee.  

  

Metsaühistud, kellel volinikud üldkoosoleku poolt veel määramata ning kes plaanivad lähiajal üldkoosoleku 

korraldada, palume Teil ühistut esindavad volinikud ühingu üldkoosoleku otsusega määrata mitmeks aastaks ja 

arvestusega, et oleks ka ettenägematuteks juhtudeks volinikke määratud rohkem kui hetkevajadus (arvestades ühistu 

kasvu ja inimeste liikumisi).  

 

mailto:karin.aguraijua@erametsaliit.ee


 

 

Raamat “MEIE, EESTI METSAOMANIKUD” 

 

Aprillis ilmub EEML 25. aastapäeva tähistamise raames raamat „MEIE EESTI METSAOMANIKUD“. See on raamat 

taasiseseisvunud Eesti metsaomanikest. Kronoloogilises mõttes on raamat järjeks 2010. aastal ilmunud trükisele “Eesti 

Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu”. Raamatu tutvustus toimub 20.04.2017 

metsanduse visioonikonverentsil ja 21.04.2017 Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevale pühendatud EEML volinike 

koosolekule eelneval vastuvõtul Tartus. 

 

Eriliseks teeb raamatu see, et selles on esimest korda erametsaomanikuks olemist ja Eesti erametsandust lahti 

mõtestatud, muu hulgas on välja pakutud tänase erametsanduse periodiseering. 

 

Skeem on üks näide metsaomanikuks olemise mõtestamisest. 

 

 

 

19.12.2016 alustas Eesti Erametsaliidus projektijuhina tööd Tatjana Kuznetsova 

 

Alates 19.12.2016 alustas Eesti Erametsaliidus projektijuhina tööd 40% koormusega ja tähtajalise lepinguga Tatjana 

Kuznetsova. Tatjana omab kõrgharidust metsamajanduse erialal ja teadustööga tegelemise kogemust. Varasemalt 

töötas ta teadurina Eesti Maaülikoolis. Ta on juhtinud ja samuti olnud kaasatud mitmetes metsandusega ja keskkonnaga 

seotud projektides. Uuringu ja projekti teemadeks on olnud biomassi produktsioon metsaökosüsteemides; ammendatud 

põlevkivikarjääri puistangute, jääksoode ja freesturbaväljade rekultiveerimine. 

Projektijuhi koht Eesti Erametsaliidus on talle uueks ja huvitavaks väljakutseks.  

Tatjana kontaktandmed leiate SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/et/kontakt-2/tegevjuhtkond-2/


 

 

2016. aasta detsembrikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 6. detsembril Tallinnas. 

 

Koosoleku päevkord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist  

2. Toimunud kohtumised  

3. EEML 2017. aasta eelarve ja tegevused  

4. PEFC liikmemaksu arvestamise alused (Ants Erik, Karin Aguraijuja) 

5. Projekti „Rahvusvahelise koostöövõimekuse arendamine metsanduses“ ettevalmistamine ja esitamine KIK 2017. 

aasta I taotlusvooru (Karin Aguraijuja) 

6. Metsamajandajate konkurss ja kokkutulek, KIK projekti ettevalmistamine  

7. Metsaomanike koolitamise projekt  

8. Valmistumine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodiks: EEML ettepanekud 

Keskkonnaministeeriumile  

9. Ümarpuidu tarneahela digitaalse mõõtmise projektist ja ümarpuidu digitaalse tarneahela koostöömemorandumist 

(Ants Erik)  

10. Jahindusest  

11. Erametsajaht 2016 kokkuvõte  

12. Projektijuhi töökoormus  

13. Järgmised juhatuse koosolekud  

14. Muud küsimused  

1.  

2. Koosoleku protokolli leiate SIIT 

3.  

 

 

Käesoleva aasta jaanuarikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 10. jaanuaril Viljandis. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Koostööst Maaelu Edendamise Sihtasutusega 

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

3. Toimunud kohtumised 

4. FSC metsamajandamise standardi avalikustamise ja kooskõlastamise protsessist (Kadri-Aija Viik) 

5. EEML teenuse osutamise leping (Ants Erik) 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/12/eesti-erametsaliidu-juhatuse-koosoleku-protokoll-06-12-2016.pdf


6. PEFC liikmemaksu arvestamise alused (Ants Erik, Karin Aguraijuja) 

7. Projekti „Rahvusvahelise koostöövõimekuse arendamine metsanduses“ ettevalmistamine (Karin Aguraijuja) 

8. Metsaomanike koolitamine – KIK projekti ettevalmistamine (Karin Aguraijuja) 

9. EEML esindajad Eesti maaettevõtjate, jahinduse, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide ühises 

jahinduse töögrupis (Ando Eelmaa, Anti Rallmann, Andres Olesk) 

10. Keskühistu Eramets ettepanekust kohtuda EEML-iga arutamaks EEML-i liitumist Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoja metsanduse grupiga 

11. Osalemine 1.-3. veebruaril 2017 Vilniuses toimuval FSC erametsanduse sertifitseerimise edendamiseks toimuval 

kohtumisel  

12. Osalemine CEPF töögrupi koosolekul 23.-24. jaanuaril Brüsselis  

13. Osalemine Maaeluvõrgustiku koostöökoja 5. istungil 17.01.2017 10.30-15.30 Jänedal  

14. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks EEML kronoloogia II osa koostamine 13.00-13.30 (Viio Aitsam) 

15. EEML 2017. aasta eelarve, tegevused ja tegevussuunad 13.30-15.30 (2 tundi arutelu) 

16. Koostööst Eesti Orienteerumisliiduga 15.30-16.00 (Meelis Mälberg) 

17. Järgmised juhatuse koosolekud  

18. Muud küsimused  

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT. 

 

 

 

Veebruarikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 7. veebruaril Tallinnas. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist  

2. Toimunud kohtumised  

3. Kohtumine Keskühistuga Eramets - Koostööst Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja metsanduse grupiga  

4. EEML 2017. aasta eelarve, tegevused ja tegevussuunad, kommunikatsioon  

5. Teenuse osutamise leping  

6. Volinike kevadine koosolek ning Eesti Erametsaliidu 25.sünnipäev  

7. Keskkonnateenused  

8. Metsanduse visioonikonverents Tartus 20.04.2017  

9. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks EEML kronoloogia II osa koostamine 15.00-15.15 (Viio Aitsam) 

10. Maksumuudatuste mõju metsatulu maksustamisel  

11. EEML töögruppide tööjuhend  

12. EEML esindaja ühistegevuse pikaajalise programmi nõukogus  

http://www.erametsaliit.ee/documents/2017/01/10-01-2017-juhatuse-koosoleku-protokoll.pdf


13. EEML esindaja metsandushariduse sektoriüleses töögrupis  

14. Järgmised juhatuse koosolekud  

15. Muud küsimused  

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT. 

 

 

 

Märtsikuu juhatuse koosolek 

 

Juhatus kogunes 6. märtsil Pärnus. 

 

Koosoleku päevakord oli järgmine: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist  

2. Toimunud kohtumised  

3. EEML 2017. aasta eelarve, tegevused ja tegevussuunad, kommunikatsioon 

4. Volinike kevadine koosolek ning Eesti Erametsaliidu 25. sünnipäev 

5. Keskkonnateenused (Ando Eelmaa) 

6. Maamaksuvabastus piirangutega aladel 

7. EEML liikmete poolne jahiseaduse rakendumise hindamise küsitlus 

8. Eesti Erametsaliidu 25. aastapäevaks EEML kronoloogia II osa koostamine ja trükkimine 

9. Ettepanekud füüsilisele isikule kasvava metsa müügi, raieõiguse müügi ning metsamaterjali müügi pealt 

tulumaksusoodustuste kehtestamiseks ja maksumuudatuste mõju metsatulu maksustamisel 

10. EEML esindaja määramine elektroonilise veoselehe ELVIS2 arendusprojekti juhtkomisjonis 

11. Kultiveerimismaterjali töörühma lõpp-protokolli kokkuvõte 

12. Järgmised juhatuse koosolekud 

13. Muud küsimused 

 

Koosoleku protokolli leiate SIIT 

 

 

 

EEML töögruppide tööjuhend 

Koostamisel on EEML töögruppide tööjuhend. Vastavalt Eesti Erametsaliidu 7.02.2017 juhatuse koosoleku otsusele 

on töögrupi tööjuhendi valmimise eestvedajaks Vändra Metsaühingu juht Kadri Kukk. EEML töögruppide 

tööjuhendi valmimisajaks on 21.04.2017.  

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/02/07-02-2017-juhatuse-koosoleku-protokoll.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/03/juhatuse-08-03-2017-koosoleku-protokoll.pdf


 

 

Juhend tasu saamiseks maaomanikele, kelle maaomand jääb RMK jahipiirkonda 

 

Seoses vana juhendi aegunud sisuga, uuendas EEML juhendit RMK hallatavates jahipiirkondades eramaa jahindusliku 

kasutamise eest tasu saamiseks. Juhised tasu saamiseks leiate SIIT. 

 

 

 

Algatatud on uue Eesti FSC metsamajandamise standardi esimese eelnõu avalikustamine, mis kestab kuni 25. 

märtsini 

 

Eesti FSC koos standardi töörühmaga (Eesti Erametsaliidu esindaja Eesti FSC standardi töörühmas on Ray 

Raiesmaa) on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi esimese eelnõu (1-0) ning ootab sellele kõigi 

huvirühmade kommentaare. Eesti FSC metsamajandamise standardi esimene eelnõu (1-0) töötati välja perioodil 

juuni 2016 kuni jaanuar 2017. Koostamisprotsessi käigus kohandati FSC rahvusvaheline raamistik vastavaks Eesti 

oludele, järgides FSC põhimõtteid ja nõudmisi ning võttes samas arvesse kohalikke ökoloogilisi-, sotsiaalseid ning 

majanduslikke tingimusi. 

 

Standardi eelnõu saab alla laadida pdf formaadis lehe https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-

sertifitseerimine/metsamajandamine/standardikoostamine/standardi-avalikustamine paremal servas olevast 

kastikesest. 

 

Kogusime  3. märtsiks ka Eesti Erametsaliidu liikmete tagasiside ja kommentaarid ning FSC kaasamiskoosolekul, 

mis toimus 6. märtsil Tartus ja mille aeg langes kokku EEML juhatuse koosoleku toimumise ajaga Pärnus, esindas 

EEML-i Ray Raiesmaa. EEML poolt tõstatatud küsimuste hulgas olid metsakuivendus ja põllumaale isutatud metsa 

sertifitseerimise võimalused. 

 

 

 

Rahvusvahelise koostöövõimekuse edendamise projekt 

 

Eesti Erametsaliit plaanis esitada 2017.a I KIK-i vooru “Rahvusvahelise koostöövõimekuse edendamise” projekti. 

Projekt planeeriti esitada Metsanduse programmi alt, kuid see avati vaid jahiseaduse § 45 alusel reservfondist 

makstud uluki tekitatud kahju osaliseks kompenseerimiseks. Kuna Rahvusvahelise koostöövõimekuse projekt ühegi 

teise KIK-i programmi alla ei sobinud, siis jäi see esitamata.  

 

Hetkel on veel lahtine kas ja millised on võimalused rahvusvahelise koostöö ja metsapoliitika edendamiseks. 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2017/02/juhis-tasu-saamiseks-maaomanikele-kelle-maaomand-jaab-rmk-jahipiirkonda.pdf
https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertifitseerimine/metsamajandamine/standardikoostamine/standardi-avalikustamine
https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertifitseerimine/metsamajandamine/standardikoostamine/standardi-avalikustamine


 

 

Eesti Erametsaliit esitas 27.02.2017 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse 

programmi taotlusvooru projekti „Metsa väärtused“ toetuse saamiseks  

Eesti Erametsaliit esitas 27.02.2017 KIK-i Keskkonnateadlikkuse programmi projekti teavituskampaania 

korraldamiseks. Projekti „Metsa väärtused“ eesmärgiks on läbi teavituskampaania tõsta inimeste teadlikkust metsa 

sotsiaalsete, kultuuriliste, ökoloogiliste ning majanduslike hüvede hoidmisest ja säilitamisest. Teavituskampaania on 

suunatud nii metsaomanike teadlikkuse tõstmiseks, kui ka ühiskonnale, et tutvustada metsaväärtusi, metsaeluringi ja 

metsade majandamise positiivseid külgi. 

Projekti tegevusteks said õppepäevade korraldamine koostöös metsaühistutega, artiklite sari õppepäevadel 

kajastatavate teemade osas, lühifilmid metsamajandamise headest tavadest, Metsamajandajate konkursi ning 

kokkutuleku korraldamine. 

Metsamajandajate kokkutuleku plaanime sel aastal korraldada laiemale ringkonnale. Üritus on mõeldud kõigile 

metsasõpradele. Ürituse uue konseptsiooni raames oleme planeerinud ka ürituse nime muuta. Toimumisajaks on 

12.08.2017 ning toimumiskohaks Ruunawere Postimõis Hotell kompleks, kus plaanime korraldada tegevusi terveks 

päevaks. Tegemist on kogupere üritusega. Lisaks kohapeal toimuvatele metsamajandust tutvustavatele tegevustele 

(metsamasinad, -tarvikud, -tarkvarad ning firmade poolt korraldatavad workshopid) on planeeritud korraldada ürituse 

raames huvilistele matku loodusesse (rabamatk ja pärandkultuuriobjektide matk). Toimub ka traditsiooniline eelmise 

aasta metsamajandajate konkursi võitja metsa külastamine. Kuna sel ajal toimuvad ka Varbola puupäevad, siis 

võimalik ka ürituse raames ka Varbola puupäevi külastada. Palju põnevat lastele. Loodame antud ürituse uues võtmes 

korraldada nii KIK-i kui sponsorite abile.  

Metsamajandajate konkurss on plaanis välja kuulutada 01.06.2017. Kuna metsamajandamise konkursi eesmärgiks on 

leida parim metsamajandaja ning anda välja eriauhinnad vastavalt metsa kasutamise nelja (sotsiaalsete, kultuuriliste, 

ökoloogiliste ning majanduslik) aspekti silmaspidades, siis on vajalik välja töötada vastavalt sellele ka kriteeriumid 

võitjate valimiseks. Sellega seoses ootame Teie abi ja ettepanekuid kriteeriumite väljatöötamisel. Kõik mõtted palume 

saata e-maili aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee.  

 

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee


 

 

Jahimehed kohtusid Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonidega 

 

16. veebruaril kohtusid Eesti Jahimeeste Seltsis Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide 

esindajad jahimeestega. Tegemist oli juba teise kohtumisega ja seekord saadi kokku väiksemas koosseisus: 

põllumeeste poolt kolm, metsameeste poolt kolm ja jahimeeste poolt kolm esindajat. Arutati neljal teemal: Sigade 

Aafrika katku tõrje meetmed, Jahiseaduse võimalik muutmine, IT süsteemide arendamine kahjude registreerimiseks 

ja jahilubade väljaandmiseks ning jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise korra arutelu. 

 

Kohtumine oli konstruktiivne ja lahendustele suunatud. Otsustati üheskoos välja töötada maa jahindusliku kasutuse 

tüüpleping, mida saaks soovitada nii maaomanike kui ka jahimeeste esindusorganisatsioonide poolt. Mõlemapoolset 

huvi pakkus kaasaegsete IT süsteemide loomine ja ka selle teemaga otsustati jätkata. Järgmine kokkusaamine toimub 

juba märtsikuus. 

 

 

 

Metsanduse visioonikonverents 

 

Metsanduse Visioonikonverents toimub 20. aprillil 2017 Tartus, Kvartali konverentsikeskuses (Riia 2) 

 

Metsanduse visioonikonverents toob kokku metsarahva, et ühiselt järgmisteks aastakümneteks sihte seada. 

Konverentsil võetakse fookusesse haridus, säästev metsandus, tööstus ja innovatsioon ja küsitakse – kuhu oleme neis 

valdkondades jõudnud aastaks 2037? 

 

Tule kuula, mida arvavad oma valdkonna spetsialistid ja aita seada paika järgmise 20 aasta sihid. Sõna saavad ka 

osalejad - laudkondades toimuvad arutelud, kus otsitakse lahendusi ettekannetes tekkinud küsimustele. 

 

Päeva modereerib Urmas Vaino. 

 

Konverentsi koduleht: http://www.metsaselts.ee/visioonikonverents  

 

Konverentsile registreerimine on avatud: http://www.metsaselts.ee/2017-registreerimine 

 

Konverentsile järgneb metsanduse vilistlaste kokkutulek Vilde lokaalis.  

 

http://www.metsaselts.ee/visioonikonverents
http://www.metsaselts.ee/2017-registreerimine
http://www.vilde.ee/


 

 

Talumistasud muutuvad pisut õiglasemaks, kuid siiski on veel kaugel sellest, et metsamaal kataks saamata 

jäänud tulu  

 

28.02.2017 Justiitsministeerium saatis valitsuse istungile eelnõu, millega nähakse ette selged koefitsiendid 

talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine. Vabariigi 

Valitsuse eelnõude infosüsteemi lisatud info kohta saab lugeda täpsemalt SIIT. 

 

Eesti Erametsaliit esitas Justiitsministeeriumile 30.05.2016 arvamuse tehnovõrkude talumistasu eelnõu väljatöötamise 

kavatsuse kohta (loe täpsemalt SIIT ) ja 15.11.2016 arvamuse tehnovõrkude talumistasu eelnõu kohta (loe täpsemalt 

SIIT).  

 

15.11.2016 avaldatud arvamuses tehnovõrkude talumistasu eelnõu kohta Eesti Erametsaliit tõi välja, et metsamaa 

suhtes on asjaõigusseaduse rakendamise seaduse eelnõu mittevastavuses ning kõikide maakategooriate saamatajäävat 

tulu ei saa arvestada ühtemoodi. Et saamata jääva tulu arvutamise tulemused metsamaa kohta saaks olema enam-vähem 

vastavuses tegelikkusega, on mitmeid variante, millest kolm on esitatud alljärgnevalt:  

1. Metsamaa puhul peaks saamata jääva tulu arvutamisel maksustamishinnast olema 5% asemel vähemalt 60%. 

2. Saamata jääva tulu kompenseerimist kasutatakse Eestis Natura 2000 aladele toetuse näol. Maaeluministri määruse 

22.04.2015 nr 39 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus“ paragrahv 3 lõige 1 järgi on Natura 2000 

sihtkaitsevööndis 110 € hektari kohta.  

3. Kasutada Eesti Maaülikooli uurimuses “Erametsade majandamise 2012.a kattetulu arvutamine ja analüüs“ arvutatud 

kattekulu, mis 138 eurot metsamaa hektari kohta. 

 

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et õiglane hüvitis maaomanikule sisaldab tehnovõrkude aluse maa maamaksu 

kompenseerimist ja tehnovõrkude alusel metsamaal saamata jäänud tulu kompenseerimist, mis 2014. aastal Eesti 

Maaülikooli uurimuse kohaselt on 138 eurot metsamaa hektari kohta. Eesti Erametsaliidu ettepanek on võtta 

metsamaal saamata jäänud tulu kompenseerimisel talumistasude arvutamise aluseks metsade majandamise 3-5 aastase 

perioodi keskmine kattetulu (€/ha/aastas). 

 

Tänases eelnõus kahjuks meie ettepanekutega metsamaal saamata jääva tulu osas väga ei arvestatud, nimelt metsamaa 

puhul peaks saamata jääva tulu arvutamisel maksustamishinnast eelnõus praegu plaanitud 7,5% asemel olema 

vähemalt 60%. 

 

https://eelnoud.valitsus.ee/main#EGIpTOq0
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/05/arvamus-tehnovorkude-talumistasu-eelnou-valjatootamise-kavatsuse-kohta.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/11/eeml-arvamus-tehnovorkude-talumistasu-seaduse-eelnou-kohta.pdf


 

Metsaseaduse muudatused 

 

Eesti Erametsaliit osales 20.03.2017 Riigikogu Keskkonnakomisjoni istungil, kus arutati metsaseaduse 

muudatusettepanekuid. Istungil arutati ka siseriiklike toetuste määruse põhimõtteid. Keskkonnakomisjoni istungil 

osalesid EEML esindajatena EEML juhatuse liige Kadri-Aija Viik ja EEML-i liikmesorganisatsiooni Palamuse 

Metsaseltsi juhatuse esimees ja EEML esindaja konsulentide kutsekomisjonis Ain Malm. Ühisarutelu tulemusel jõuti 

konsensusele ja võeti vastu otsus kaotada ebakindlus metsaseaduse muutmises seaduse eelnõu punkti 4 

keskkonnaministeeriumi poolt kavandatud muudatuse osas, kus plaaniti parandada metsaseaduse § 10 lg 1 sõnastust 

nii, et oleks seal asendatud sõna „toetab“ sõnaga „võib toetada“. Kõik osapooled olid 20.03.2017 Riigikogu 

Keskkonnakomisjonis nõus, et sõnastus  „toetada erametsandust“ on selgem ja konkreetsem. Oleme sellise ettepaneku 

EEML poolt varem juba metsaseadusesse teinud. Sügisel kooskõlastusringil olnud metsaseaduse muutmise seaduse 

eelnõule 20.10.2016 Eesti Erametsaliidu poolt esitatud täiendustega saab tutvuda SIIT. 

 

Eesti Vabariigi Valitsus on metsaseaduse muudatused 23.02.2017 heaks kiitnud. Loe täpsemalt SIIT. 

Metsaseaduse muutmise seaduse eelnõuga on võimalik tutvuda SIIT. 

 

Riigikogu Keskkonnakomisjon ootab huvigruppide ettepanekuid metsaseaduse muutmiseks 5. aprilliks. 

 

 

 
Eesti Erametsaliit tegi Maksu-ja Tolliametile järelepärimise metsatulu maksustamise osas 

 

Seoses alates 2018. aastast kehtima hakkavate maksumuudatustega tegi Eesti Erametsaliit Maksu- ja Tolliametile 

järelepärimise metsatulu maksustamise osas.  

 

Vastuvõetud seadus otseselt metsatulu maksustamise reegleid ei muutnud. Küll aga vastuvõetud seadusega muudeti 

üldist maksude arvestust tuludeklaratsiooni alusel. Tuludeklaratsioonil kajastatakse ka metsatulud. Kõige suurem 

muudatus, mis kaasneb 2017.a tuludeklaratsiooniga ning mis esitatakse 2018.a 31. märtsiks, on see, et abikaasad ei 

saa enam esitada ühist tuludeklaratsiooni. See tähendab, et näiteks töötav abikaasa ei saa oma maksustatavate tulude 

vähendamiseks kasutada mittetöötava abikaasa maksuvaba tulu osa. Küll jääb alles teatud mahaarvamiste, nagu 

eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja alates teisest lapsest lubatud täiendava maksuvabastuse (1848 €) 

abikaasaga jagamise võimalus, kui maksustamisperioodil kehtis abikaasade varasuhtena varaühisus. Tulust 

mahaarvatavatele eluasemelaenu intressidele hakkab kehtima eraldi piirmäär 300 eurot üldise mahaarvamiste 

piirmäära (1200 eurot) sees. 2017.a on füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu 2160 € aastas ning pensioni maksuvaba 

tulu on 2832 €. 

 

SA Erametsakeskus korraldas 07.03.2017 ka õppepäeva füüsilisest ja juriidilisest isiku metsaomaniku maksustamise 

teemal. Õppepäeva ettekannete materjalid on üles laetud Erametsakeskuse kodulehele 

http://www.maainfo.ee/index.php?page=3659
http://www.erametsaliit.ee/et/documents/2016/10/eesti-erametsaliidu-ettepanekud-metsaseaduse-muutmise-seaduse-eelnou-osas.pdf
http://www.envir.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-metsaseaduse-muudatused-heaks
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/06661db2-4174-46ad-9552-6b17e1ba2fd7/Metsaseaduse%20ja%20looduskaitseseaduse%20muutmise%20seadus


http://www.eramets.ee/info/ettekanded/. 

 

 

 

Eestis on kehtestatud veokitele madalam täismassipiirang kui meie majanduslikel konkurentidel Soomes, 

Rootsis ja Lätis, mis tähendab transpordikulude ebaproportsionaalselt suurt osakaalu puiduhinnas 

 

Riigikogu Keskkonnakomisjon on 2012. aasta detsembris koostanud raporti raskeveokite täismassipiirangute mõju 

metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile ning tuvastanud seal probleemid: Eestis on kehtestatud veokitele 

madalam täismassipiirang kui meie majanduslikel konkurentidel Soomes, Rootsis ja Lätis, mis tähendab 

transpordikulude ebaproportsionaalselt suurt osakaalu puiduhinnas, mille maksab kinni ka metsaomanik. Sellest 

tingitud suur vedude arv tähendab nii suuremat välisõhusaastet kui mürareostust. Vedajatel on raske investeerida 

nüüdisaegsetesse metsaveosõidukitesse, kui nende kasutegurit ei saa rakendada. Vananeva autopargi olemasolu ja 

võimalike liiklusreeglite rikkumisega kaasneb suur liiklusoht. 26.01.2017 kohtumisel pidasime nõu ümarpalgiveo 

digitaalse tarneahela juurutamise ja valdkonnaülese koostöömemorandumi projekti täiendamise küsimustes, vastavalt 

Maanteeameti poolt saadud tagasisidele. Eesti Autoettevõtete Liit andis ülevaate autorongidest ja nende kandevõimest 

ning rääkisime veokite täismassipiirangute mõjust Eesti majandusele ja keskkonnale ning võimalustest selle teema 

tutvustamiseks Riigikogu Keskkonna- ja majanduskomisjonis. Eesmärk teha selgitustööd, milliste veovahendite 

kasutamisega soovime liikuda täismassipiirangute leevendamise suunas. Eesmärk, et peale Maanteeameti poolt 52 

tonniga ümarpuidu veo täismassipiirangu mõju analüüsi koostamist alustataks diskussiooni täismassipiirangu 

tõstmiseks 60 tonnini.  

Sama teemat käidi 15.02.2017 tutvustamas ka Riigikogus. 

 

 
Järgmine Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek toimub 3. aprillil Tallinnas.  

Lisainfo ja registreerumine Karin Aguraijuja karin.aguraijuja@erametsaliit.ee 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

 
EEML Facebookis 

 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

http://www.eramets.ee/info/ettekanded/
https://www.riigikogu.ee/v/failide_arhiiv/Riigikogu/Keskkonnakomisjon/Taismassipiirangute_raport.pdf
https://www.riigikogu.ee/v/failide_arhiiv/Riigikogu/Keskkonnakomisjon/Taismassipiirangute_raport.pdf
mailto:karin.aguraijuja@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos/?tab=album&album_id=1226533834046437


Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 
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