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Euro kasutusele võtmise ettevalmistustest Eestis
Austatud linnapead ja vallavanemad
Euroopa Komisjon avaldas 12.05.2010. a lähenemisaruande ja tegi Euroopa Liidu
rahandusministritele ettepaneku kutsuda 2010. a juulis toimuval nõupidamisel Eesti euroala liikmeks.
Vabariigi Valitsuse 01.04.2010. a kabinetinõupidamise 2. päevakorrapunktina arutati eurole
üleminekuga seotud teemasid ja kiideti heaks dokument „Eesti eurole ülemineku plaani 8. versioon”1
(edaspidi europlaan). Europlaani elluviimisega seotud riiklikele institutsioonidele on ülesandeks teha
tehnilised ettevalmistused euroalaga liitumiseks ja saavutada tehniline valmisolek 01.07.2010. a.
Valmisolek puudutab ka hindade paralleelkuvamise kohustuslikku perioodi, mille alguskuupäevaks
on 01.07.2010. a.
Vastavalt eurole sujuva ülemineku tagamiseks vajalike tegevuste koordineerimiseks
moodustatud asjatundjate komisjoni 20.04.2010. a koosoleku otsusele tuleb hindade kahes
vääringus esitamisel avalikus sektoris lähtuda europlaanis sätestatud põhimõtetest ning
arvestada, et:
1) tarbijakaitseseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli
2004. a määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” laieneb kõikidele
kauplejatele ja teenuse osutajatele sõltumata nende õiguslikust- või omandivormist, sh ka
avalikule sektorile (juhul, kui kauba müüki või teenuse osutamist reguleeritakse
tarbijakaitseseaduses);
2) nimetatud määruse muudatust2 rakendatakse 1. juulist 2010. a ning eelnõu seletuskirjas ja
määruse alusel koostatud rakendamise juhendis3 selgitatakse täpsemalt määruse kohaldamisala,
sh avalikku sektorisse kuuluvate isikute ja asutuste osas (muuseumid, teatrid jms.);
3) avalik-õiguslike tasude puhul soovitame lähtuda sarnastest paralleelnäitamise reeglitest.
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Kahes vääringus hindade avaldamise periood kestab 01.07.2010–30.06.2011. a ning selle vältel
peab iga asutus tagama klientide informeerituse, luues optimaalseimal viisil võimaluse hindade
paralleelseks esitamiseks. Hindade kuvamine ei pea põhinema infotehnoloogilisel lahendusel kui
sellise lahenduse ettevalmistamine on ebamõistlikult kulukas või seab ohtu tehnilise valmisoleku
tähtaegse saavutamise.
Eurole ülemineku ettevalmistamiseks toimus 07.04.2010. a Rahandusministeeriumi
eestvedamisel kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liiduga,
Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Panga esindajatega. Kohtumisel arutati infosüsteemide
ettevalmistusega seotud küsimusi, eurole üleminekul Sotsiaalministeeriumi koostööd kohalike
omavalitsuse üksustega (edasipidi KOV) ning sularahakäitlejate koolituse korraldamisega
seonduvat.
Kohtumise tulemusena lepiti kokku, et Euroveebis luuakse eraldi KOV-dele suunatud euroveebi
rubriik4, milles on KOV-dele mõeldud informatsioon tehnilise valmisoleku saavutamiseks (sh
IT-süsteemide arendamiseks). Nimetatud juhiste alusel palume kõikidel KOV-del ja nende
haldusalas olevatel asutustel ja organisatsioonidel teostada vajalikud arendustegevused
infosüsteemides 2010. a jooksul.
Viidatud kohtumisel lepiti ka kokku, et Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit
koostöös maakondlike liitude ja KOV-dega määravad igas omavalitsusüksuses inimese, kes on
kursis eurole ülemineku küsimustega. Vajadusel viivad KOV esindajad läbi infotunde ning
oskavad anda igakülgset infot eurole ülemineku küsimustes (eurode vahetamine, riskid,
turvanõuded jne).
Euro kasutusele võtmisega seonduvate küsimuste
Rahandusministeeriumi või asjakohase töögrupiga5.
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Jagame meelsasti igakülgset lisainformatsiooni eurole üleminekut puudutavates küsimustes.
Vastavalt Teie soovidele oleme valmis maakondades läbi viima eurole ülemineku praktilist külge
tutvustavaid seminare.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tea Varrak
Kantsler
Sama:
1) Eesti Linnade Liit info@ell.ee
2) Eesti Maaomavalitsuste Liit info@emovl.ee
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Töögruppide kontaktisikud toodud europlaani lisas.

