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• Kontrollimääruse põhimõtted: 
• Piisavad rahalised vahendid järelevalve tagamiseks 
• Lõivud ja tasud, et vähendada ametliku kontrolli 

süsteemi sõltuvust avaliku sektori rahalistest vahenditest 
• Kuludesse arvestatakse asjaomased ametlikust 

kontrollist tulenevad kulud

Tulenevalt komponentide lisandumisest tunnitasu tõuseb aga 
arvestamise metoodika muutub täpsemaks!
Link: Määrus 625/2017 (kulukomponendid on art 81) 





• Kohustuslik tasu söödaettevõtete tegevusloa puhul, lisaks 
kogusepõhised tasud loomsete saaduste ja loomade kontrollimise 
eest, Kontrollimääruses toodud summades. 

• Muude toimingute eest siseriiklikke tasusid võimalik lisaks koguda. 
Hetkel kehtib toidus tunnitasu ja söötade puhul kogusepõhine 
riigilõiv.  

• Tasu ei tule maksta juhul, kui kontroll toimus vihje peale, aga kõik oli 
korras.



• Lisanduvad laborianalüüside kulud tõstavad tasumäära arvestuslikult 
umbes 40-50%. Uutel alustel arvestatud määraks kokku umbes 20-25
eurot tund. 

• Täpsem määr selgub igal aastal vahetult enne tunnitasu kehtestamist, 
tunnitasu suurus põhineb eelmise kalendriaasta tegelikel kuludel.

• Toidu- ja veterinaarjärelevalve tunnitasu laekumise edasine 
prognoos on umbes 480 000 eurot aastas, millest omakorda ligi-
kaudu 150 000 moodustavad laborikulud.



• Järelevalve rahastamine viiakse ühtsetele alustele. 100% söödakontrolli 
enam piiril ei toimu, riskipõhiselt tehtava järelevalve eest on 
otstarbekam tunnitasu põhiselt koguda. 

• Kehtiv ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse
järelevalvetoimingute eest võetava tunnipõhise järelevalvetasuga. 

• Esmatootmisega seotud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu ei 
koguta. 

• Tasu suurus selgub pärast järelevalvetoimingu tegemist ning maksta 
tuleb vaid juhul, kui toiminguid tehti.  

• Kontrollimäärus kohustab võtma järelevalvetasu sööda käitlemis-
ettevõttele tegevusloa andmiseks. 



• Sööda käitlejatest kontrolliti aasta jooksul umbes 360 ettevõtet, keskmise 
ettevõtte üheks kontrollimiseks kulub 1,5-2 tundi. 

• Järelevalvetasu maksavad neist umbes 200 ettevõtet 

• Enamik ettevõtteid  hakkavad järelevalvetoimingute eest maksma vähem kui 
varasema riigilõivu puhul. Nt madala riskiga ettevõtte puhul on uus keskmine 
kulu kolme aasta lõikes umbes kolm korda madalam kui seni, kui tuli maksta 
igal aastal 64 eurot riigilõivu (3 aasta jooksul 60€ vs 192€).  

• Söödajärelevalveks vajalike vahendite kulud kaetakse praegu riigieelarvest 
eraldatud vahendite arvelt olenemata sellest, kui palju raha laekus raha 
riigilõivuna. Riigilõivu laekus 2017. a ligikaudu 80 000 eurot. 

• Järelevalve tunnitasu laekumiste prognoos 2020. a on ligikaudu 45 000 eurot. 
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