
Detailsem ülevaade EMSNi teavitustasu tariifide muudatustest 

 

 

1.     Metsamaa teavitustasu tariifid muutuvad järgmiselt: 

·       Metsamaa teavitustasu miinimumtariif tõuseb alates 01.01.2021.a 25 euroni hektari kohta 

(kuni 100 hektari suuruse metsamaa puhul).  

·       Alates 100 hektarist arvutatakse teavitustariif järgmise valemi alusel:  

=IF(S<=8000;-0,00251228894*LN(S)^3+0,04856289694*LN(S)^2-

0,33642352729*LN(S)+1,01474709642;-0,00016285965*LN(S)^5 + 

0,00994447958*LN(S)^4 - 0,24115638155*LN(S)^3 + 2,902546643*LN(S)^2 - 

17,34854529978*LN(S) + 41,293977)), kus  

 

S = metsamaa pindala, ha. 

 

Valem on koostatud Excelis kasutatavate funktsioonide ja valemite kasutamise reeglite 

kohaselt. 

  

Tabel 1: Metsamaa teavitustasu arvutamise kalkulaator on leitav SIIT. 

 

2.     Tarneahela teavitustasude tariifides muutuvad lisaks summadele ka käibekategooriad 

(kuue kategooria asemel on nüüdsest kaheksa). Info uute käibekategooriate kohta on leitav 

järgnevatest tabelitest (Tabel 2). 

 

Tabel 2: 

 

    

      

 

 

 

 

Uued kategooriad (alates 

01.01.2021) 

Uus tasumäär 

(EUR) (alates 

01.01.2021) 

 

I grupp (kuni 0,99 milj eur) 200 

II grupp (1-4,99 milj eur) 400 

III grupp (5-9,99 milj eur) 600 

IV grupp (10-14,99 milj eur) 900 

V grupp (15-29,99 milj eur) 1500 

VI grupp (30-50 milj eur) 2000 

VII grupp (50-99,99 milj eur) 2500 

VIII grupp (100+ milj eur) 3000 

Tänased kategooriad (kuni 

31.12.2020.) 

Tänane 

tasumäär 

(EUR) (kuni 

31.12.2020.) 

I grupp (kuni 0,5 milj eur) 140 

II grupp (0,5 -1 milj eur) 180 

III grupp (1 - 12 milj eur) 260 

IV grupp (12 - 24 milj eur) 410 

V grupp (24 - 48 milj eur) 480 

VI grupp (48+ milj eur) 610 

https://pefc.ee/info-metsaomanikule


 

3.     Muutusid ka PEFC kaubamärgi kasutamise tasud. Sertifikaadiomanikele on logo 

kasutamine edaspidi tasuta. Info uute PEFC kaubamärgi kasutamise tasude kohta on leitav 

järgnevatest tabelitest (Tabel 3). 

 

Tabel 3: 

 

Kaubamärgi kasutaja Kaubamärgi kasutamise maksumus 

(EUR) alates 01.01.2021. 

PEFC-sertifitseeritud metsaomanikud, 

ettevõtted ja organisatsioonid 

Tasuta 

Mittetulunduslikel eesmärkidel tegutsevad 

organisatsioonid, sh riigiasutused 

Tasuta 

Ärilistel eesmärkidel tegutsevad ettevõtted 

ja organisatsioonid, kes ei ole PEFC-

sertifitseeritud 

320 EUR 

 

Kaubamärgi kasutaja Kaubamärgi kasutamise 

maksumus (EUR) kuni 31.12.2020. 

Forest owners Fee € 

Up to 100 ha 20 

100 - 5000 ha 40 

Over 5000 ha 90 

Forest industry/seller/distributor Fee € 

Up to 0,2 million € turnover 50 

0,2 - 1 million € turnover 100 

1 - 12,5 million € turnover 150 

12,5 - 25,5 million € turnover 200 

Over 25,5 million € turnover 300 

Other users Fee € 

Businesses and organizations operating for 

commercial purposes 

320 

Non-profit organizations, including 

government agencies 

0 

 


