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Hasartmänguseaduse, meediateenuste
seaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus
Vastu võetud 11.02.2015
§ 1. Hasartmänguseaduse muutmine
Hasartmänguseaduses tehakse järgmisedmuudatused:
1)paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teiselausega järgmises sõnastuses:
ˮDokumentide elektrooniliselekättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse §-s 54 sätestatut.ˮ;
2)paragrahvi 2 lõike 5 punkt 3 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
ˮ3) loterii, mille võidufondiväärtus on kuni 1000 eurot ja mida ei korraldata sagedamini kui kordnädalas.ˮ;
3)paragrahvi 9 lõike 3 sissejuhatav lauseosamuudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮHasartmängukorraldaja olulise osalusegaaktsionäride või osanike, rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamiseseaduse §-s 8 nimetatud tegelike kasusaajate (edaspidi tegelik kasusaaja)ega juhtorgani liikmete
hulka ei tohi kuuluda isik, kes vastab vähemalt ühelejärgmistest tingimustest:ˮ;
4)paragrahvi 19 lõike 1 punkt 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
ˮ1) tegevusloataotleja, selles olulist osalust omav isik, taotleja juhtorgani liige võitegelik kasusaaja ei vasta
käesolevas seaduses sätestatud tingimustele;ˮ;
5)paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:
ˮ(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1punktides 1, 2 ja 4 nimetatud korraldusluba antakse
üksneshasartmängukorraldajale, kelle elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem onnõuetekohaselt ühendatud
Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.ˮ;
6)paragrahvi 27 lõikes 5 asendatakse sõnaˮloaˮ sõnaga ˮnõusolekuˮ;
7)paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse sõnaˮtegevusloaˮ sõnaga ˮkorraldusloaˮ;
8) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 2asendatakse tekstiosa ˮ§ 29 punktides 1, 3 või 6ˮ tekstiosaga ˮ§29 lõike 1
punktides 1, 3 või 6ˮ;
9) paragrahvi 35 lõikes 2 asendataksetekstiosa ˮ§ 29 punktis 4ˮ tekstiosaga ˮ§ 29 lõike 1 punktis 4ˮ;
10)paragrahv 39 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
ˮ§39. Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri
(1) Hasartmängu mängimise piirangutega isikutenimekiri (edaspidi nimekiri) on andmekogu, mille asutab ja
sellepõhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(2) Nimekirja vastutav töötleja on Maksu- jaTolliamet.
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(3) Nimekirja kantakse isik tema kirjalikuavalduse alusel tähtajatult, kuid avalduses märgib isik tähtaja, mille
möödudesvõib ta teha uue avalduse enda nimekirjast kustutamiseks. Nimekirja kandmiseavalduses märgitud
tähtaega arvestatakse avalduse esitamise kuupäevast alatesning see ei tohi olla kuuest kuust lühem ega kolmest
aastast pikem.
(4) Avaldus esitatakse Maksu- ja Tolliametile võiõnnemängu, toto või klassikalise loterii korraldajale, kes
edastab selleviivitamata Maksu- ja Tolliametile. Avaldusele lisatakse avalduse esitajaisikut tõendava dokumendi
koopia.
(5) Nimekirja kantakse isiku kohta järgmisedandmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumise korralsünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
3) avalduse esitamise kuupäev;
4) tähtaeg, mille möödumisel saab isik esitadaavalduse oma andmete nimekirjast kustutamiseks;
5) kas isik soovib piirata õnnemängu mängimist;
6) kas isik soovib piirata toto mängimist;
7) kas isik soovib piirata klassikalise loteriimängimist.
(6) Nimekirja kantud andmetega võivad tutvudajärelevalve teostaja, hasartmängukorraldaja töötaja, kellele
see ontööülesannete täitmiseks vajalik, ja isik enda kohta käivate andmete osas.Hasartmängu korraldajal on
keelatud nimekirja kantud andmeid töödeldatarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja neid üle anda
kolmandaleisikule.
(7) Isiku avaldust nimekirja kandmiseks võinimekirjast kustutamiseks ei saa tagasi võtta ja sellel ei ole
tagasiulatuvatjõudu.
(8) Õnnemängu, toto ja klassikalise loteriikorraldajad peavad kehtestama meetmed, mis tagavad, et nimekirja
kantud isikulei võimaldata mängida nende korraldatavaid hasartmänge, mille mängimisele onisik nimekirja
kandmisel piirangu seadnud.
(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatudavaldust, selle lisa ja logifaile säilitab Maksu- ja Tolliamet ühe aasta
isikunimekirjast kustutamisest arvates.ˮ;
11)paragrahvi 40 lõike 2 sissejuhatav lauseosamuudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮEnne õnnemänguturniiri korraldamist, välja arvatudjuhul, kui õnnemänguturniiri korraldatakse ringmängu või
kaughasartmänguna,peab korraldaja Maksu- ja Tolliametile esitama kirjalikult taasesitatavasvormis teate, milles
on märgitud:ˮ;
12) paragrahvi 46 lõikes 3 asendataksetekstiosa ˮ§ 44 lõike 1 punktis 3ˮ tekstiosaga ˮ§ 44 lõike 2punktis 3ˮ;
13)paragrahvi 48 lõiget 1 täiendatakse pärastsõna ˮmajandustegevusteateˮ sõnadega ˮMaksu- jaTolliametileˮ;
14)paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõnaˮõnnemänguˮ sõnaga ˮhasartmänguˮ;
15)paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
ˮ(5) Käesolevas jaotises sätestatutkohaldatakse ka toto korraldamisele, kui toto panus võetakse mängijatelt
vastuja võidud makstakse välja sidevahendi abil.”;
16)paragrahvi 55 lõiked 1 ja 2 muudetaksening sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(1) Hasartmängukorraldaja peab enne mängijaesmakordselt mängima lubamist tähelepanu ärataval moel
pakkuma võimalustmäärata ülempiir summale, mida mängija on ühe nädala või ühe kuu jooksul valmisselle
korraldaja juures hasartmängu mängimise tulemusel kaotama. Korraldajal onkeelatud võtta vastu panuseid, mis
võivad mängija kaotust suurendada ülemängija määratud ülempiiri.
(2) Ülempiir on mängija poolt vabalt valitav jamängija peab saama seda tõsta ja langetada.
Hasartmängukorraldaja ei tohiülempiiri tõsta, kui mängija pole vastavat soovi selle esitamisest vähemalt 48tunni
möödumisel kinnitanud. Hasartmängukorraldaja peab ülempiiri langetama kohe,kui mängija on sellise soovi
esitanud.”;
17)paragrahvi 55 lõige 3 tunnistataksekehtetuks;
18)paragrahvi 57 lõiked 1 ja 2 tunnistataksekehtetuks;
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19)paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
ˮ(1) Elektrooniline arvestus- jakontrollsüsteem on elektrooniline sidevõrk, mis ühendab
hasartmängukorraldajaõnnemängu automaate või täiendavaid õnnemänge või kaughasartmängu või
totokorraldamiseks kasutatavat mänguinventari. Hasartmängukorraldaja peab tagamavõimaluse elektroonilise
arvestus- ja kontrollsüsteemi ühendamiseks Maksu- ja Tolliametiinfosüsteemiga, et võimaldada ligipääs
käesoleva paragrahvi kohaseltnõutavatele andmetele. Mängulaud peab olema ühendatud elektroonilise arvestusja kontrollsüsteemiga, kui mängulauas teostatakse arveldusi või mängukorraldatakse täielikult või osaliselt
elektrooniliste vahenditega.”;
20)paragrahvi 58 lõike 10 esimene lausetunnistatakse kehtetuks;
21) paragrahvi 58 lõike 10 punktid 1 ja 2muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
ˮ1) andmete loetelu, mis tulebelektroonilises arvestus- ja kontrollsüsteemis registreerida igamänguautomaadi,
mängulaua, mänguautomaadil või mängulaual mängimist võimaldavatarkvara, kaughasartmängu, täiendava
õnnemängu, õnnemänguturniiri ja totokohta;
2) elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemigaühendamata mängulaua ning õnnemänguturniiri, täiendava
õnnemängu ja toto kohtaelektroonilisse arvestus- ja kontrollsüsteemi andmete sisestamisekorra;”;
22)paragrahvid 59–64 tunnistataksekehtetuks;
23)paragrahv 67 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
ˮ§ 67.Riikliku järelevalve erimeetmed
Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas seadusessätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada
korrakaitseseaduse §-des30, 31, 32, 45, 48, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalveerimeetmeid
korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.ˮ;
24) paragrahvi 691lõikest 3jäetakse välja tekstiosa ˮkäesoleva seaduse § 69 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud
andmed ningˮ;
25)paragrahv 86 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
ˮ§ 86. Mängijate kaitseks kehtestatud meetmete järgimatajätmine
(1) Hasartmängukorraldaja poolt käesoleva seaduse§-s 39 või 55 sätestatud nõuete rikkumise eest –
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