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21. aprillil 2021 võeti vastu Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 190 SE.
Pakendiettevõtjaid kõige enam puudutavad punktid:





tõsteti pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslikku piirmäära, et suunata ressurssi
just nendele pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule suurema osa pakendimassist ning
ühtlasi vähendada väikeste pakendiettevõtjate ressursikulu. Siiani pidid audiitorkontrolli
läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on
piirmäär 20 tonni aastas;
kõigile piirmäära ületavatele pakendiettevõtjatele tuli juurde kohustus tellida oma
audiitorilt koos pakendiaruande audiitorkontrolliga ka enda finantsvõimekuse hindamine
piiratud kindlust andva töövõtuna;
iga-aastasest audiitorkontrollist vabastati intervallipõhiselt piirmäära (20 tonni) ületavad
pakendiettevõtjad, kui nende eelmine pakendiauditi audiitoraruanne oli
modifitseerimata. Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad
edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. Intervallipõhine vabastus
hakkab kehtima järgmisest aastast. Seega aluseks võetakse nüüd, sel aastal, audiitorite
poolt auditeeritud 2020. aasta pakendiaruanded. Need pakendiettevõtjad, kes saavad
sel aastal audiitorilt modifitseerimata otsuse, peavad kohustuslikus korras järgmise
audiitorkontrolli tellima oma 2024. aasta aruandele;



täpsustati vastutussätete sõnastusi ja tõsteti maksimaalseid võimalikke
karistusmäärasid juriidilistele isikutele. Senise 32 000 euro asemel on edaspidi
maksimaalne karistusmäär 400 000 eurot.

Millise perioodi aruannetele uued nõuded kehtima hakkavad, selle kohta saadab
Keskkonnaministeerium mai alguseks eraldi teavituse nii ettevõtjatele kui ka Audiitorkogule, kuid
Keskkonnaministeeriumi seisukoht on järgmine:
Finantsvõimekuse hindamise nõue hakkab kehtima ka 2020. aasta aruannete kohta.
Pakendiettevõtjatel, kel on audiitorkontroll 2020. aasta pakendiaruande kohta tänaseks tehtud
ületades 20 tonni, tuleb finantsvõimekuse hinnang veel lisaks tellida. Samuti tuleb kõigil teistel
piirmäära (20 tonni) ületavatel pakendiettevõtjatel tellida koos 2020. aasta pakendiaruande
audiitorkontrolliga ka enda finantsvõimekuse hindamine piiratud kindlust andva töövõtuna.
Uus pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslik piirmäär (alates 20 tonni) hakkab kehtima ka
2020. aasta aruannete kohta. Pakendiettevõtjad, kes lasid turule pakendeid 2020. aastal alla 20
tonni ja on auditi siiski juba tellinud või soovisid seda teha, võivad (kuigi kohustus puudub)
audiitori kokkuvõtte aruandega siiski kaasa panna, nii nagu seda on varasemalt tehtud.
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This newsletter represents an informational service and its contents are
not binding and are intended for merely informational purposes. It does
not represent either a legal, fiscal or business management consultancy,
nor can it substitute a personalized customer consultation.
In drafting the newsletter and the information contained herein, Rödl &
Partner has undertaken to use the utmost care; however, Rödl & Partner
does not assume any responsibility for the accuracy, currency and
completeness of said information. Moreover, said information does not
refer to any precise circumstances, specific individuals or legal entities;
therefore, in the event of specific cases, professional advice should
always be requested. Rödl & Partner is not responsible for any decisions
that the reader may take on the basis of this newsletter. Our associates
remain at your disposal.
Any modification, reproduction, distribution or publication of the entire
content or of any of its parts, whether online or offline, requires the prior
written authorization of Rödl & Partner.
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