Hasartmängude korraldusloa taotlemise juhend
Lühikirjeldus
Hasartmängude korraldusluba on vaja taotleda, kui soovite korraldada hasartmänge ja
teil on juba olemas hasartmängu korraldamise tegevusluba. Korraldusluba annab õiguse
hasartmängu mängukoha
avamiseks
või
hasartmängu
kaughasartmänguna
korraldamiseks, kehtib kuni 20 aastat ja selle väljastab Maksu- ja Tolliamet.

Õiguslikud alused
Hasartmängukorraldaja tegevust reguleerivad eelkõige:
 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS)
 Hasartmänguseadus (HasMS)
 Hasartmängumaksu seadus (HasMMS)
 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)
 Hasartmängukorraldaja elektroonilises arvestus- ja kontrollisüsteemis
registreeritavate andmete loetelu ja sisestamise kord ning elektroonilise arvestusja kontrollisüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga ühendamise kord (link)
 Õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine ja põhimääruse
kinnitamine (link)

Nõuded taotlejale
Korraldusluba antakse üksnes hasartmängu korraldamise tegevusloa omajale, v.a
HasMS § 22 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

Piiriülene tegutsemine
Hasartmängude korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõudeid. See
tähendab, et teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist saadud tegevusluba ei anna Teile
õigust pakkuda hasartmänge Eestis või taotleda siinset korraldusluba ja vastupidi.

Taotluse täitmine ja esitamine
Kui soovite saada korraldusluba õnnemängu mängukoha avamiseks, toto, loterii või
täiendava õnnemängu korraldamiseks, esitage taotlus ühes taotluse vormi pöördel
loetletud lisadokumentidega.
Kui soovite saada korraldusluba hasartmängu korraldamiseks kaughasartmänguna,
esitage taotlus ühes lisadokumente taotluse vormi pöördel loetletud lisadokumentidega.
Taotluse vormid asuvad siin.
NB! Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.
Taotluse saate esitada:
 teabeväravas eesti.ee või majandustegevuse registri e-keskkonnas (teenuse
kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu)
 digiallkirjastatult e-posti aadressil: emta@emta.ee või hasart@emta.ee
 posti teel Maksu- ja Tolliameti aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Riigilõivu tasumine
Hasartmängu korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutavat riigilõivu saab kanda
Rahandusministeeriumi pangakontodele, mis asuvad siin.
Hasartmängu (v.a loterii) korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu
3200 eurot.
Loterii korraldusloa taotluse
(riigilõivuseaduse § 261).

läbivaatamise eest

tasutakse

riigilõivu

640

eurot

Taotluse menetlemine
Hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3. tööpäeval esitatakse Teile Maksu- ja Tolliameti
poolt esmane vastus, milles esitatakse MsüS § 19 lõikes 5 nimetatud info.
Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse korraldusloa andmise või sellest keeldumise kohta kahe
kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem
kui nelja kuu jooksul korraldusloa taotluse saamisest arvates (HasMS § 22 lõige 4).
Teid teavitatakse korraldusloa väljastamisest e-posti teel. Korraldusluba väljastatakse
elektrooniliselt. Korraldusluba väljastatakse kuni 20 aastaks.
Õnnemängude,
kaughasartmängude
ja toto
korraldusluba antakse
üksnes
hasartmängukorraldajale, kelle elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem on
nõuetekohaselt ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

Korraldusloa tingimuste muutmine
Korraldusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb Maksu- ja Tolliametit teavitada
esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (MsüS § 30 lõige 5).
Info muudatuste kohta tuleb esitada:
 teabeväravas eesti.ee või majandustegevuse registri e-keskkonnas (teenuse
kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu) või
 digiallkirjastatult e-posti aadressil: emta@emta.ee või hasart@emta.ee või
 posti teel Maksu- ja Tolliameti aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Korraldusloa kehtetuks tunnistamine
Korraldusloa kehtetuks tunnistamise alused on toodud ära HasMS §-s 30.
Korraldusloa tunnistatakse ka kehtetuks, kui ilmneb, et olete korraldusloa taotlemisel
tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise
korral oleks pidanud korraldusloa andmisest keelduma (MsüS § 37 lõige 1 punkt 1) või kui
loobute majandustegevusest (MsüS § 37 lõige 1 punkt 2).
Majandustegevusest loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei edasta iga-aastast nõutavat
kinnitust selle kohta, et on teavitanud Maksu- ja Tolliametit kõigist korraldusloa
tingimuste muudatustest (MsüS § 30 lõiked 6-8).

Järelevalve
Riikliku järelevalvega hasartmängude korraldamise üle tegeleb Maksu- ja Tolliamet.
Riikliku järelevalvega tarbijaõiguste ning reklaami valdkonnas tegeleb Tarbijakaitseamet.
Riikliku järelevalvega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas
tegeleb Rahapesu andmebüroo.

Kontaktid
Sisuline lisainfo:
Ranno Aednurm, 676 2023, ranno.aednurm@emta.ee
Riina Rünt, 676 2024, riina.rynt@emta.ee
Kai Simpson, 676 2572, kai.simpson@emta.ee
Tõnis Pintson, 676 1146, tonis.pintson@emta.ee
Majandustegevuse registri üldinfo ja tehnilised küsimused: register@mkm.ee

