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Sunniraha rakendamine
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) tegi 31.07.2018 MTÜ-le
Erakond Eesti Iseseisvuspartei (edaspidi ka erakond) ettekirjutuse nr 73 (edaspidi ettekirjutus),
millega kohustati erakonda:
1) Esitama komisjonile (komisjoni infosüsteemis) 2017. a 4. kvartali, 2018. a 1. ja 2. kvartali
tulude ja kulude aruanded;
2) esitama komisjonile 2017. a 4. kvartali, 2018. a 1. ja 2. kvartali bilansid ning vastavate
kvartalite tasumata ostuarvete aruanded;
3) esitama komisjonile tõendid nimetatud kohustuste täitmise kohta.
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.
Erakond Eesti Iseseisvuspartei on kinnitanud ettekirjutuse kättesaamist e-kirjaga 09.09.2018,
millest tulenes selle täitmise tähtaeg 09.10.2018.
Käesolevaks ajaks on erakond ettekirjutuse täitnud osaliselt ja esitanud 2017. a 4. kvartali, 2018.
a 1. ja 2. kvartali tulude ja kulude aruanded. Esitamata on 2017. a 4. kvartali, 2018. a 1. ja 2.
kvartali bilansid ning vastavate kvartalite tasumata ostuarvete aruanded.
Eeltoodust tulenevalt alustas komisjon sunniraha rakendamise menetlust, mille otsustas
29.11.2018 koosolekul protokoll nr 93. Kuna ettekirjutust ei ole korrektselt täidetud tähtaja jooksul
ega ka praeguseks momendiks, rakendab komisjon Erakond Eesti Iseseisvuspartei suhtes
erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel 31.07.2018 ettekirjutuse nr 73 punktis 6 sunniraha hoiatusega
määratud sunniraha 500 eurot.
Erakonnal Eesti Iseseisvuspartei tuleb tasuda sunniraha 500 eurot 30 päeva jooksul käesoleva
teavituse kättesaamisest, vastasel juhul edastatakse materjalid täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1
p 11 ja § 231 alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks
täitemenetluse korras.
Ettekirjutuse täitmist tõendab komisjonile esitatud aruanne ja sellekohane teade komisjonile.
Sunniraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumile ühel allpool loetletud kontodest:
SEB pank
Swedbank
Luminor Bank

EE891010220034796011
EE932200221023778606
EE701700017001577198
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Maksekorraldusele palun tingimata märkida saajaks Rahandusministeerium ja viitenumbriks
2800082093.
Komisjon juhib tähelepanu, et esitamata on 2018. a 3. kvartali tulude ja kulude aruanne, bilanss
ning tasumata ostuarvete aruanne. Esitamata on ka äriregistrile 2017. a majandusaasta aruanne.
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