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Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 

„Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks 

kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, 

salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja 

filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide 

finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel 

eesmärkidel tasu taotlemise kord“ muutmine 

 
Määrus kehtestatakse autoriõiguse seaduse § 27 lõigete 7 ja 14 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruses nr 14 „Audiovisuaalse teose ja teose 

helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, 

salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning 

koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel 

eesmärkidel tasu taotlemise kord” tehakse järgmised muudatused:  

 

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 

„Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise 

kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja 

nendelt kogutava tasu määrad ning kultuuri- ja teadusprojektide finantseerimiseks 

toetuse taotlemise kord“;  

 

2) määruse preambulis asendatakse sõnad „§ 27 lõike 14“ sõnadega „§ 27 lõigete 7 ja 14“; 

 

3) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „salvestusseadmete ja -kandjate loetelu“ sõnadega „ja 

nendelt kogutava tasu määrad“; 

 

4) paragrahvid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 2.  Tasu maksmise kord salvestusseadmete ja -kandjate tootmise, impordi ning teisest 

Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toomise korral 

 (1) Salvestusseadmete ja -kandjate tootja, importija ja isik, kes toob nimetatud seadmeid teisest 

Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, teavitavad kaks korda aastas kirjalikult või kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis tasu kogujat §-s 3 nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate 

kogusest, mis on toodetud Eestis või imporditud või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist toodud 



Eestisse eelmise kuue kuu jooksul. Kui tasu kogujaga ei ole kokku lepitud teisiti, edastab 

salvestusseadmete või -kandjate tootja, importija või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist 

Eestisse toov isik esimeses lauses nimetatud teavituse 20. juuliks jaanuarist kuni juunini kestva 

perioodi kohta ning 20. jaanuariks juulist kuni detsembrini kestva perioodi kohta.  

 (2) Tasu maksavad salvestusseadmete ja -kandjate tootja, importija ja isik, kes toob nimetatud 

seadmeid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, tasu koguja esitatud arve alusel. 

 

 § 3.  Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning tasu määr 

Tasu makstakse järgmiste salvestusseadmete ja -kandjate eest vastavalt järgmistele määradele: 

 

Salvestusseade või -kandja  Tasu määr 

(eurot tk kohta) 

Süle- või tahvelarvuti 3,5 

Lauaarvuti 3,5  

Nutitelefon, MP3/MP4-mängijaga telefon  3,5 

Salvestusfunktsiooniga teler 4 

Optilisele andmekandjale salvestav heli- või 

videosalvestusseade, v.a arvutiga integreeritud 

seadmed 

3 

Sisemäluga MP3/MP4-mängija 3 

Väline kõvaketas 3 

USB-mälupulk 0,5 

Mälukaart 0,5 

Optiline andmekandja – salvestuseta 0,03 

“; 

 

5) paragrahvi 4 pealkirja täiendatakse pärast sõna „finantseerimiseks“ sõnadega „toetuse 

saamise“; 

 

6) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses: 

„§ 5. Teavituse esitamine ja tasu maksmine perioodil 1. aprill 2021 kuni 30. juuni 2021  

Perioodi 1. aprill 2021 kuni 30. juuni 2021 kohta esitavad salvestusseadmete ja -kandjate tootja, 

importija ja isik, kes toob nimetatud seadmeid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, 

teavituse § 2 lõikes 1 nimetatud viisil 20. juuliks 2021. Tasu koguja esitab esimeses lauses 

nimetatud perioodi kohta arve vastavalt § 2 lõikele 2.“. 

 

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2021. a. 

 

 

 

 

Jüri Ratas    Raivo Aeg     Taimar Peterkop 

Peaminister   Justiitsminister   Riigisekretär 
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