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Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 5 lõike 2 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik
maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes
kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (edaspidi sotsiaalmaksu
miinimumkohustus);
5) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö-
või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest lepingu
teine pool maksab või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel
ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses;”;

2)paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 8. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu alusel töö- ja
teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse kestus

(1) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest, kui isiku eest on sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel
sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Haigekassa teeb kande Maksu- ja
Tolliametist isiku eest sotsiaalmaksu deklareerimise kohta andmete saamise päevale järgneval päeval.

(2) Maksu- ja Tolliamet esitab haigekassale viivitamata andmed isikute kohta, kelle eest on ühes kuus
sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

(3) Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub järgmisel päeval pärast isiku eest Maksu- ja Tolliametilt
saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist
sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevaks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast Maksu- ja
Tolliametilt deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete saamist.

(5) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata ajavahemikus, millal kindlustatud isikul on õigus saada ajutise
töövõimetuse hüvitist.”;

3)paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

4)paragrahvi 13 lõikes 11asendatakse tekstiosa „punktis 1, 2, 4 või 5” tekstiosaga „punktides 1 ja 2”;

5)paragrahvi 19 lõikes 11asendatakse tekstiosa „punktides 1, 2, 4 ja 5” tekstiosaga „punktides 1 ja 2”;

6)paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11järgmises sõnastuses:

„11) on iseenda eest maksnud või kelle eest on makstud sotsiaalmaksu lepingu sõlmimisele eelneval
kalendriaastal vähemalt kaheteistkümnekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna
käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 või 31sätestatud alusel või”;
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7)paragrahvi 26 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

8)paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Hoolduslehe alusel on kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise
korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab
haiglas.”;

9)paragrahvi 59 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõigetes 1–2”.

§ 2. Seaduse jõustumine

 (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 8 ja 9 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

 (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–5 ja punkt 7 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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