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Mis on muutunud?

Andres Sooniste, tarbijakaitseameti peadirektorAndres Sooniste, tarbijakaitseameti peadirektor



Võidud ja kitsaskohad
Võidud:

• Kaks üle-eestilist teavituskampaaniat „Kasutatud auto osta targalt!“, mille
tulemusena on tõusnud nii ettevõtjate kui tarbijate teadlikkus

• Pöördumiste arvu kasv võrreldes 2013. aastaga ca 26%, infotelefoni
pöördumiste kasv 41%

• Ettevõtjatelt ja tarbijatelt laekub senisest rohkem vihjeid

• Vastutustundlikud ettevõtjad on hakanud juhinduma ametite suunistest• Vastutustundlikud ettevõtjad on hakanud juhinduma ametite suunistest

Kitsaskohad:

• Autode müügikuulutused ei ühti reaalsusega

• Läbisõidumõõdiku kerimine autodel, mis pole seadusega keelatud, kuid on
tarbijaid eksitav

• Automüüjad ei uuri sõiduki tausta ja ajalugu



Mis on seni tehtud?

• On kontrollitud 104 ettevõtet ja üheksat platsi (eraisikud).

• On alustatud 60 väärteomenetlust.

• Riiklikku karistuspoliitikat arvestades on trahvisummad jäänud vahemikku
50−1600 eurot.

• Peamised rikkumised:

� müügikuulutusest/teabelehest ei selgu, kes on müüja;� müügikuulutusest/teabelehest ei selgu, kes on müüja;

� müügikuulutus ei vasta tegelikkusele;

� müügikoht ei ole nõuetekohaselt tähistatud;

� puudub kasutatud kauba müügi teave.

• On toimunud viis suuremat kontrolli probleemsemates piirkondades.



Müüja vastutab!

• Müüja saab valida, mida ta müügiks pakub nii, nagu
tarbija saab valida, mida ta ostab.

• Müüja vastutab selle eest, mida ta müügiks pakub
olenemata müügimeetodist.

• Müüja peab uurima müügiks pakutava sõiduki• Müüja peab uurima müügiks pakutava sõiduki
ajalugu, tehnilist seisukorda jne.

• Müügikuulutuses tegelikkusest erinev info on eksitav
kauplemisvõte .

• Ka tegevusetus on seaduse mõistes eksitav
kauplemisvõte.



Mida toob tulevik?

Euroopa Liidu (EL) Scoreboardi andmetel on Eestis tarbijate
kindlustunne kasutatud autode ostmisel EL-i keskmisest
madalalam, mistõttu:

• ühiskontrollid jätkuvad ja ametid liiguvad kontrollidega ka
sinna, kuhu turg liigub;

• andmete kogumisele ja töötlusele pööratakse senisest rohkem• andmete kogumisele ja töötlusele pööratakse senisest rohkem
tähelepanu nii enne kui pärast kontrolle;

• tugevdatakse eksperthinnanguid sõiduki tehnilise seisukorra
hindamiseks;

• uuendatakse kasutatud autode müügi juhendit ja see
saadetakse turuosalistele 2014. aasta lõpus.



Suurem maksulaekumine,

vähem registreerimisi

Marek Helm, maksu- ja tolliameti peadirektorMarek Helm, maksu- ja tolliameti peadirektor



• MTA on registreerimiseelselt kontrollinud 7858 uuemat 
kasutatud sõidukit, erinevaid probleeme esines 3162 sõiduki 
dokumentatsioonis või taustas (40%).

• Uuemate kasutatud sõidukite eest on nende maale toojad üle 
kandnud MTA-le käibemaksu ettemaksuna 1,3 miljonit eurot 342 
auto eest.

• Ametite tegevuse tulemusel on uuemate kasutatud autode 
müügiga tegelevatelt kontrollitud ettevõtetelt laekunud 3 
miljonit eurot rohkem käibemaksu.miljonit eurot rohkem käibemaksu.

• Kogu sõidukite sektoris tegutsevate ettevõtete poolt on 
laekunud 5,4 mln eur rohkem käibemaksu

• Kadaka autoturu kontrollitud müügiplatsidel tegutsevate 
ettevõtete käibemaksu laekumine on kasvanud miinusest 
plusspoolele, kui varem küsiti ca 5000 eurot käibemaksu tagasi, 
siis täna hoopis makstakse ca 8000



2009. aasta ja uuemate kasutatud sõiduautode maaletoojate kontroll 
Maksu- ja Tolliameti poolt alates novembrist 2013

2014 jaan-okt on  
käibemaksu tasumise 
kohustus kasvanud  5,4 
mln euro ehk 22% võrra 



Kas kasutatud sõidukite turg on 

samasugune kui aasta tagasi?

Aivo Adamson, maanteeameti peadirektorAivo Adamson, maanteeameti peadirektor



Sõiduautode esmaregistreerimine │2012-
2104* 

Aasta Esmaregistreeritud sõiduautod Uute sõiduautode osakaal

2012 42 694 39,7%

2013 42 762 40,2%2013 42 762 40,2%

2014 40 297 45,2%

* Võrreldud on 10 kuud



Mida me saime selleks ise ära teha?

1) E-teeninduse ja sõiduki taustakontrolli loomine lõi

turvalisema ja lihtsama võimaluse Eesti registris olevate

sõidukite andmetele juurdepääsuks ning müügitoiminguks.

2) Kasutatud sõidukite ühiskontrollid:
�9 kontrollreidi - 195 sõidukit kontrollitud; 
�Hodomeeter keritud 32% juhtudel;�Hodomeeter keritud 32% juhtudel;
�Varustus ei vastanud kuulutusele 62% juhtudel;
�Osaliselt või täielikult ülevärvitud 90% juhtudel;
�Avariilisus tuvastatud 31% juhtudel;
�Kergeid tehnilisi vigu 43% juhtudel;
�Keskmisi tehnilisi vigu 38% juhtudel;
�Raskeid tehnilisi vigu 19% juhtudel.

3) Kallihinnaliste sõidukite projekt muutis ostjate

meelelaadi: maksukontroll, sõiduki arvelevõtmisega peab

ootama.



Sõiduki taustakontroll
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Tehniliselt korras auto ja turvalisem 

liiklus

Kristian Jaani, Põhja prefektuuri prefektKristian Jaani, Põhja prefektuuri prefekt



Miks?

• Liiklusturvalisus
• Turvatunde tõstmine

Mida?

• Dokumentide kontroll
• Tehasetähise kontroll
• Avaliku korra tagamine

Kuidas?

• Dokumendiekspertide kaasamine
• Efektiivse taktika valimine



Täname!Täname!



Kasutatud Autode turg 2014

Internet või platsid?

Margus Tomberg, AS Sanoma Baltics tegevjuhtMargus Tomberg, AS Sanoma Baltics tegevjuht



Kasutatud autode 
turg 2014.

Internet või platsid?



- Ostjate teadlikus on märgatavalt tõusnud. 

- Suurim kasutatud auto müüja on endiselt 
tavakasutaja.

- 68% kõikidest  müügikuulutustest

- Omanikuvahetuste arv ei ole muutunud.
- ca.100 000 omanikuvahetust aastas

- Esmaregistreerimiste arv on langenud.

Mis on (ei ole) aastaga muutunud?

- Esmaregistreerimiste arv on langenud.
- ca. 26 000 kasutatud sõiduki esmaregistreerimist aastas (-14%)

- Müügikuulutuste arv ei ole muutunud.

- Sõiduautode keskmine ja mediaanhind ei ole 
muutunud.

- 2014 a. 10 kuu lõikes on keskmine hind €7487 (+0,5%) ja mediaan hind €4790 

(+1,9%)

- VIN koodide vabatahtlik avaldamine sõiduki 

kuulutuste juures on oluliselt kasvanud. 



VIN koodi  ja registreerimismärgi 
avaldamine kuulutuses.
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VIN koodi avaldamine muudab kuulutuse usaldusväärsemaks ja 

aitab leida rohkem ostuhuvilisi...



Tänan!
Küsimused ja vastused?

Margus Tomberg
margus@auto24.ee
tel. +372 6208884



TUNNUSTATUD AUTOMÜÜJA
HINDAMINE 

KVALITEEDIMÄRKKVALITEEDIMÄRK

Arno Sillat, AMTEL



Tänane situatsioon

• Saamata makse aastal 2014: 7-11 milj €

• Kliendipettuste arv turul suurusjärgus 10-20K

• Valikute keerukus (tänaval 10 müüjat, kust osta?)

• Autode impordil keskm vanus ca 8-9 a, 46% uued

• Omanikuvahetustel keskm vanus 11,7 a• Omanikuvahetustel keskm vanus 11,7 a

• Sõiduautode pargi keskmine vanus ca 15 a

• < 5 a autod – müük põhiliselt läbi ettevõtete

• < 10 a autod – ettevõtetest müük veidi üle poole

• > 10 a autod – ost-müük põhiliselt eraisikute vahel

• Ohud seaduste muudatustest 





Tunnustatud automüüja

• Teeb äri ausalt ja maksab maksud

• Tegutseb kindlas kohas ja töötajatega

• Ei peta kliente

• Müüb autosid, mitte vahendusteenust• Müüb autosid, mitte vahendusteenust

• Vastutab müüdava kauba eest

• On nähtav turunduskanalites

• jne

Täpsemalt: www.amtel.ee



Tunnustamine: miks ja kellele?

• Usaldusväärsust ja turvalisust otsiv klient

• Ausalt äri tegev müüja, tekib konkurentsieelis

• Autot müüv eraisik, turul õiglased hinnad

• Riik (riigihange, PROOV numbrid jms)

• Sõnum avalikkusele – turul jätkub 
korrastumine, taastub usk kasutatud auto 
ohutuks ostmiseks



Tänan!
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