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Hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja 

reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (747 SE) 

 

Austatud härra Aas 

  

Alljärgnevalt esitame Rahandusministeeriumi ettepanekud hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja 

reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) täiendamiseks. 

 Rahandusministeerium teeb eelnõu täiendamiseks ettepaneku:  

1) täiendada eelnõu § 1 punktiga 1, muutes vastavalt järgmiste sätete numeratsiooni ja 

sõnastada see järgmiselt:  

„1) paragrahvi 1 lõikele 3 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses: 

„Dokumentide elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse  paragrahvis 54 

sätestatut.“;“ 

Selgitus: Muudatus võimaldab maksuametil suhelda hasartmängukorraldajatega e-maksuameti keskkonna 

vahendusel. Praegu üldseadusena rakenduv haldusmenetluse seadus võimaldab dokumendi elektroonilist 

kättetoimetamist üksnes selle saatmisega e-posti aadressile. 

2) täiendada eelnõu § 1 punktiga 2, muutes vastavalt järgmiste sätete numeratsiooni ja 

sõnastada see järgmiselt: 

„2) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) loterii, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot ja mida ei korraldata sagedamini, kui kord 

nädalas.“;“ 

Selgitus: Paragrahvi 2 lõige 5 loetleb hasartmängud, millele hasartmänguseaduse nõudeid ei kohaldata. 

Punktis 3 on nimetatud loterii, mille võidufond on väärtusega kuni 1000 eurot. Erandi eemärgiks on 

võimaldada ühekordseid loosimisi meelelahutuslikel või heategevatel üritustel (laadad, pulmad, 

kontserdid vms). Seaduse seletuskirja kohaselt: „Punkt 3 sätestab, et hasartmänguks ei loeta loteriid, mille 

võidufond on väärtusega kuni 1000 eurot. Selliste loteriide näol on tegemist väikese riskiga 

meelelahutuslikku tüüpi hasartmängudega, kuna loterii tulemusel välja andmisele kuuluvad auhinnad ei 

tohi kokku olla suurema väärtusega kui 1000 eurot. Näiteks on siin heategevusliku või meelelahutusliku 

iseloomuga „rahakogumise-“ või toetusloteriid teatrietendustel, laatadel või pulmades.“ Seadus ei piira 

aga taoliste loteriide korraldamise sagedust, võimaldades põhimõtteliselt välja loosida ükskõik kui mitu 

võidufondi päevas, millise võimaluse kasutamine muudab taolise „loterii“ sisuliselt eristamatuks 

tavalisest õnnemängust ja muudab ühe võidufondi suurusele seatud piirangu suuresti sisutühjaks. 

Muudatus tehakse seega erandi algse eesmärgi säilitamiseks. 

3) täiendada eelnõu § 1 punktiga 20, muutes vastavalt järgmiste sätete numeratsiooni ja 

sõnastada see järgmiselt:  
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„20) paragrahvi 67 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: 

„§ 67.  Riikliku järelevalve erimeetmed 
Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada 

korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 45, 48, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalve 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.“;“ 

Selgitus: Muudatusega lisatakse erimeetmete hulka, mida Maksu- ja Tolliamet riikliku järelevalve 

teostamisel kasutada võib, „valduse läbivaatus“ (korrakaitseseaduse § 51). Erimeede on vajalik 

hasartmänguseaduse 3. peatüki nõuete täitmise kontrollimiseks ning võimaldab „valdaja nõusolekuta 

isiku valduses oleva piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi läbi vaadata, sealhulgas vaadata 

läbi seal asuva asja ning avada uksi, väravaid või kõrvaldada muid takistusi“.  

4) täiendada eelnõu § 1 punktiga 21, muutes vastavalt järgmiste sätete numeratsiooni ja 

sõnastada see järgmiselt:  
„21) paragrahvi 671 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja järgimise kontrollimiseks on järelevalvet 

läbiviival ametnikul õigus siseneda mängukohta ennast eelnevalt järelevalveametnikuna 

identifitseerimata.“;“ 

Selgitus: Muudatus on vajalik, et enesevälistusnimekirja järgimist hasartmängukorraldajate poolt 

tõhusamalt kontrollida. Kontrolltoimingu olemuse tõttu pole selle tulemuslik teostamine võimalik, kui 

kontrollija ennast eelnevalt ametitõendiga esitleb. Nimekirja põhimäärusesse lisatakse ka sätted, mille 

alusel saab vastutav töötleja oma ametnikke kontrolli teostamise eesmärgil nimekirja lisada ning hiljem 

sealt kustutada.  

5) täiendada eelnõu § 1 punktiga 22, muutes vastavalt järgmiste sätete numeratsiooni ja 

sõnastada see järgmiselt: 

 „22) paragrahv 78 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 78.  Hasartmängukorraldaja poolt andmete esitamata jätmine või valeandmete esitamine 

 (1) Hasartmängukorraldaja poolt Maksu- ja Tolliametile elektroonilises arvestus- ja kontrollsüsteemis 

valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise, samuti hasartmängukorraldaja raamatupidamisele 

käesolevas seaduses esitatud nõuete rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – 

karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.“.“ 

Selgitus: Kuivõrd hasartmängukorraldaja kvartaalne aruandlus asendub lõplikult aruandlusega 

elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi kaudu, on vajalik selle muudatuse peegeldamine ka vastava 

sanktsiooni sõnastuses. 

6) muuta eelnõu § 4 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

 „(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 6 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.“. 

Selgitus: Paragrahvi 2 lõike 5 punkti 3 muudatuse jõustumine lükatakse edasi, et jätta isikutele, kes on 

taolisi loteriisid korraldama asunud, mõistlik aeg muudatusega kohanemiseks. 

 

Lugupidamisega  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Maris Lauri 

Minister 

 

 

 


