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Vastu võetud 28.10.2010

§ 1. Riigieelarve seaduses(RT I 1999, 55, 584; 2009, 19, 117) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�§ 45. Riigi majandusaasta aruanded, nendekoostamine ja audiitorkontroll

(1) Riigi majandusaasta aruanded on riigiraamatupidamiskohustuslastemajandusaasta aruanded ja riigi
majandusaasta koondaruanne. Aruandedkoostatakse vastavalt raamatupidamise seadusele.

(2) Riigi majandusaasta koondaruanderaamatupidamise aastaaruande ning riigiraamatupidamiskohustuslaste,
väljaarvatud Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande auditi ning riigi jariigiraamatupidamiskohustuslaste,
välja arvatud Riigikontrolli tehinguteseaduslikkuse kontrolli teostab Riigikontroll.

(3) Riigikontroll võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud auditi või tehinguteseaduslikkuse kontrolli käigus
toetuda riigi konsolideerimisgrupi üksuseraamatupidamise aastaaruande auditi või tehingute seaduslikkuse
kontrollipõhjal audiitortegevuse seaduse § 54 tähenduses vormistatud vandeaudiitoriaruandes avaldatule.

(4) Riigikontrolli raamatupidamiseaastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli teostab
Riigikogupoolt vastavalt riigikontrolli seadusele määratud audiitorettevõtja, kes on võikeda seaduse alusel
esindab avaliku sektori vandeaudiitor audiitortegevuseseaduse tähenduses.�;

2)paragrahv 46 tunnistatakse kehtetuks;

3)paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�(1) Riigiraamatupidamiskohustuslane, välja arvatud Riigikontroll, koostabmajandusaasta aruande ja
esitab selle Riigikontrollile hiljemalt aruandeaastalejärgneva aasta 30. aprilliks. Audiitorkontrolli käigus
võibriigiraamatupidamiskohustuslane teha aruandesse parandusi ja täiendusi.

(2) Riigikontroll lõpetab riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamiseaastaaruande auditi ja tehingute
seaduslikkuse kontrolli hiljemaltaruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslane, väljaarvatud Riigikontroll, esitab majandusaasta aruande
koosriigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande auditi jatehingute seaduslikkuse
kontrolli kohta avaldatava Riigikontrollikontrolliaruandega Rahandusministeeriumile seitsme tööpäeva
jooksul pärastRiigikontrollilt aruande saamist ja avalikustab esitatu oma veebilehel. Rahandusminister esitab
ministeeriumide jaRiigikantselei majandusaasta aruanded koos Riigikontrolli kontrolliaruannetegaseitsme
tööpäeva jooksul pärast viimase majandusaasta aruande ja selle juurdekuuluva kontrolliaruande saamist
Vabariigi Valitsusele.

(4) Vabariigi Valitsus otsustab ministeeriumide ja Riigikantselei käesolevaparagrahvi lõikes 3 sätestatud
majandusaasta aruande kinnitamise hiljemaltmajandusaastale järgneva aasta 31. juuliks.�;

4)paragrahvi 48 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

5)paragrahvi 48 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Riigieelarve seaduse, vabariigi valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise... Leht 1 / 2



�(4) Rahandusministeerium esitab riigi majandusaasta koondaruande Riigikontrollilehiljemalt aruandeaastale
järgneva aasta 30. juuniks. Riigikontrollileesitatud aruanne avalikustatakse Rahandusministeeriumi
veebilehel.Audiitorkontrolli käigus võib Rahandusministeerium teha aruandesse parandusi jatäiendusi.

(5) Riigikontroll lõpetab riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamiseaastaaruande auditi ja tehingute
seaduslikkuse kontrolli hiljemaltaruandeaastale järgneva aasta 31. augustiks.

(6) Riigi majandusaasta koondaruande koos riigi majandusaasta koondaruanderaamatupidamise aastaaruande
auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli kohtaavaldatava Riigikontrolli kontrolliaruandega esitab
RahandusministeeriumVabariigi Valitsusele heakskiitmiseks seitsme tööpäeva jooksul pärastRiigikontrollilt
aruande saamist ja avalikustab need oma veebilehel. VabariigiValitsus esitab riigi majandusaasta
heakskiidetud koondaruande Riigikogulekinnitamiseks. Riigi majandusaasta koondaruandele lisatakse
Riigikontrollikontrolliaruanne.�;

6)paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

�(3) Aruandeperioodidele, mis algasid2010. aasta 1. jaanuaril või varem, ja nende kohta koostatudaruannetele
kohaldatakse käesoleva seaduse sätteid enne 2010. aasta15. novembrit kehtinud redaktsioonis.

(4) Käesoleva seaduse § 45 lõike 4redaktsiooni, mis jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse
aruandeperioodidekohta, mis algavad 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem.�

§ 2. Vabariigi Valitsuse seaduses(RT I 1995, 94, 1628;2010, 20, 102) tehakse järgmised muudatused:

1)seaduse tekstisasendatakse läbivalt sõna �siseaudit� sõnadega �siseaudiitori kutsetegevus�vastavas käändes;

2)paragrahvi 65 lõige 1muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�(1) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on valitsusefinants- ja ressursihalduspoliitika ning riigi
eelarvepoliitika kavandamisekoordineerimine ja elluviimine, maksu- ja tollipoliitika kavandamine
jaelluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, avaliku teenistuse arendamine,riigiabi andmise lubade
menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamiseüle järelevalve teostamine, riigihangetega seotud
tegevus, riiklik statistika,valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevusekorraldamise
koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi finantsvarade ja-kohustuste haldamine, riigile antav välisabi ja
laenud ning sellekohasteõigusaktide eelnõude koostamine, samuti sise- ja vandeaudiitorite,vandeaudiitorite
ühingute ning Audiitorkogu üle järelevalve teostamine.�;

3)paragrahvi 73 lõike 1punkt 21muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�21) tagab sisekontrollisüsteemirakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ametis
jainspektsioonis;�;

4)paragrahv 922muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�§ 922. Siseaudiitorikutsetegevus täidesaatva riigivõimu asutuses

(1) Täidesaatva riigivõimu asutusesrakendatakse siseaudiitori kutsetegevuse korraldamisel ja tema
kutsetegevusealusena audiitortegevuse seaduses sätestatut.

(2) Täidesaatva riigivõimu asutusesiseauditeerimise üldeeskirja, milles sätestatakse ka aruandluse
kord,kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Täidesaatvariigivõimu asutuse juhi vahetus alluvuses moodustatakse vajadusekorral siseaudiitori ametikoht
või luuakse struktuuriüksus.

(4) Kui ministeeriumis või Riigikantseleis onmoodustatud siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete
täitmiseks asjaomaneametikoht või on loodud asjaomane struktuuriüksus, esitab ametnik võistruktuuriüksuse
juht enne majandusaasta aruande ministri või riigisekretäripoolt kinnitamist siseaudiitori aruande, milles avaldab
arvamustsisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta.�;

5)paragrahvi 923lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

�(1) Rahandusministeerium:
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