SUNNIRAHA HOIATUS
12.10.2018 nr 31-3/17-4/15

1.Adressaat
MTÜ Eesti Keskerakond (registrikood 80053370)
Narva mnt 31-M1, 10120 Tallinn
keskerakond@keskerakond.ee
2. Viide ettekirjutusele
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) tegi 04.12.2017 MTÜ-le Eesti
Keskerakond (edaspidi ka erakond) ettekirjutuse nr 63 (edaspidi ettekirjutus), millega kohustati
erakonda:
1) korrigeerima Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile esitatud varasemaid kvartali
aruandeid nii, et erakonnalt Arbitraažikohtu otsusega väljamõistetud kulud kogusummas
533 441,29 eurot oleksid esitatud vastavalt EKS § 121 lg 8 ja lg 9 sätestatud kulude sisule ja
kajastatud kulude tekkele vastaval perioodil.
2) esitama komisjonile tõendid nimetatud kohustuste täitmise kohta, st teavitama komisjoni,
millised aruanded on korrigeeritud.
Komisjon määras ettekirjutuse täitmise tähtajaks 30 päeva kätte toimetamisest arvates ja täitmata
jätmise korral hoiatuse kohaldada ettekirjutuse adressaadile erakonnaseaduse (EKS) § 1212 lg 1
alusel sunniraha 500 eurot.
3. Sunniraha hoiatus
3.1. Erakond on kinnitanud ettekirjutuse kättesaamist e-kirjaga 07.12.2017, millest tulenes selle
täitmise tähtaeg 08.01.2018. Erakond vastas kirjaga 05.01.2018. Seejärel tegi komisjon
12.02.2018 järelepärimise nr 31-3/17-4/3 millele erakond vastas kirjaga 26.02.2018. Komisjon
leidis, et ettekirjutus ei ole täidetud ja sellest tulenevalt alustas 29.03.2018 koosolekul (protokoll
nr 86) sunniraha rakendamise menetlust. Komisjon teavitas erakonda sunniraha rakendamise
menetluse alustamisest 18.04.2018 kirjaga nr 31-3/17-4/5, milles kohustas erakonda tasuma
sunniraha 500 eurot 30 päeva jooksul teavituse kättesaamisest. Kirjas põhjendas komisjon oma
mittenõustumist erakonna vastustega, milles viimane väidab, et on ettekirjutuse täitnud. MTÜ
Eesti Keskerakond ei ole ettekirjutust vaidlustanud, kuid esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 04.12.2017 ettekirjutuse nr 63 alusel sunniraha
rakendamise keelamiseks ja sunniraha rakendamise välistatuse tuvastamiseks. Komisjon ei nõustu
erakonna väidetega ettekirjutuse täitmise kohta, mille kohta on kaebusele vastanud 28.06.2018
kirjaga nr 31-3/17-4/11 ja palunud halduskohtul jätta kaebuse rahuldamata.
Halduskohus jättis rahuldamata MTÜ Eesti Keskerakond esialgse õiguskaitse taotluse ja
29.05.2018 esitas komisjon täitmisavalduse sunniraha summas 500 eurot sissenõudmiseks.
Erakond teavitas komisjoni 19.06.2018 e-kirjaga sunniraha tasumisest ning lisas maksekorralduse,
millelt nähtub selle tasumine 30.05.2018. Komisjon esitas kohtutäiturile 19.06.2018 avalduse
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täitemenetluse lõpetamiseks, millest teavitas erakonda. Komisjon tegi erakonnale korduva
sunniraha hoiatuse 19.07.2018 nr 31-3/17-4/13, millega määras, et juhul kui ettekirjutust ei täideta
30 päeva jooksul hoiatuse kättesaamisest, tuleb tasuda samaks kuupäevaks sunniraha 1 500 eurot.
Erakond esitas 23.08.2018 maksekorralduse sunniraha 1 500 eurot tasumise kohta, kuid
ettekirjutust ei täitnud.
MTÜ Eesti Keskerakond on 30.06.2018 esitanud äriregistrile erakonna 2017. aasta auditeeritud
majandusaasta aruande. Erakonna majandusaasta aruande bilansis vastupidiselt varasemalt
komisjonile esitatud bilanssidele eelnimetatud nõue enam ei kajastu ja aruande lisas nr 11 on
kirjeldatud, et Arbitraažikohtu otsusel garantiikirjadest tulenev kohustus tasuti eelmiste perioodide
tulemi vähendamise (tulem väheneb kulude suurenemisel) teel moodustatud eraldise arvelt.
Erakonnal lasub ettekirjutusest tulenev kohustus deklareerida nüüdseks oma raamatupidamises
juba kajastatud kulud ka komisjonile esitatavates aruannetes.
MTÜ Eesti Keskerakond ei ole praeguseks ettekirjutust täitnud.
Eeltoodust tulenevalt:
kui ettekirjutust ei täideta 30 päeva jooksul käesoleva hoiatuse kättesaamisest rakendab
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon sunniraha korduvalt ja määrab erakonnaseaduse §
1212 lg 1 alusel sunniraha 15 000 eurot. Sunniraha rakendamine eelnimetatud määras on
põhjendatud, kuna tegemist on korduva (kolmanda) sunniraha määramisega ja varasemad
sunnirahad ei ole täitnud sunniraha rakendamise eesmärki, milleks on ettekirjutuse täitmisele
sundimine. Ettekirjutus on tehtud aruannetes esinevate puuduste kõrvaldamiseks, mis on oluline
erakonnaseaduse rikkumine, kuna kvartaliaruannete esitamine on põhiline vahend, millega
täidetakse erakonnaseadusest tulenevaid eesmärke. Ka ei ole ettekirjutuse täitmine keeruline ega
nõue suurt halduskoormust.
3.2. Ettekirjutuse täitmist tõendab komisjoni infosüsteemis esitatud aruanne ja sellekohane teade
komisjonile.
4. Sunniraha määramise otsus
Ettekirjutuse mittetäitmise korral 30 päeva jooksul käesoleva hoiatuse kättesaamisest tuleb MTÜl Eesti Keskerakond tasuda samaks kuupäevaks sunniraha 15 000 eurot.
Andmed sunniraha tasumiseks:
SEB pank
EE891010220034796011
Swedbank
EE932200221023778606
Danske Bank EE403300333416110002
Luminor Bank EE701700017001577198
saajaks märkida Rahandusministeerium ja viitenumbriks 2800082093.
Ettekirjutuse mittetäitmise ja sunniraha mittetasumise korral komisjoni poolt antud tähtajaks
edastatakse materjalid täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 231 alusel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks täitemenetluse korras.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Liisa Oviir
Komisjoni esimees

