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KUIDAS ALGAS:

 TL liikmete seas läbiviidud küsitlus 2015

 Konjunktuuriinstituudi uuringu esitlus 2015.a. kevadel

 Sügisel loodi töörühm – Toiduliit, Kaupmeeste Liit, 

Põllumajandus – Kaubanduskoda ja Kaubandus –

Tööstuskoda

 Toimus mitmeid koosolekuid, kohtumisi juhtkondadega

 kuni 31.mai 2018 allkirjastati Eesti head tavad

toiduainete vertikaalses tarneahelas



TL: Kas olete kokku puutunud 

ebaausate kaubandustavadega?

Jah

Ei

Ei oska 
öelda



TOP probleemsed teemad liikmete seas 

läbiviidud küsitlusest:

 Maksetähtajad

Leppetrahvid ehk sanktsioonid

Aluste temaatika

Kaupade tagastamised

Riskide jaotus

Logistikatasu



Toiduainete vertikaalse tarneahela 

Eesti heade tavade pidulik allkirjastamine

31. mai 2018





EESTI HEAD TAVAD

HEADE TAVADE ÜLDPÕHIMÕTTED

- 12 üldpõhimõtet

AUSAD JA EBAAUSAD TAVAD

- 37 head tava

- 47 ebaausat tava

VAIDLUSTE LAHENDAMINE



EESTI HEADE TAVADE 

ÜLDPÕHIMÕTTED

1) Tarbijate huvidega arvestamine

2) Lepinguvabadus

3) Õiglase tehingu põhimõte

4) Kirjalikud lepingud

5) Prognoositavus

6) Järgimine

7) Teabe edastamine

8) Konfidentsiaalsus

9) Vastutus riski eest

10) Põhjendatud nõudmine

11) Võrdsus

12) Mõistlikkus



HEADE TAVADE NÄITED

 Arvete maksetähtajad peavad olema mõistlikud ning 

võtma arvesse kauba säilivusaega ja käibekiirust.

 Lepinguosapooled lepivad kokku selliste kaubaaluste 

standardites, mis aitavad kaasa erinevate kastide arvu 

vähendamisele.

 Kui lepinguosalised lepivad kokku teatud tasudes (nt 

reklaami rahastamise tasu), siis lepitakse kokku mida 

selle tasu eest saadakse.



EBAAUSATE TAVADE NÄITED

 Ainult ühel lepingupoolel on õigus sama rikkumise 

eest nõuda teiselt leppetrahvi. 

 Anda tagasi ebamõistlikul määral maha müümata 

kaupu, välja arvatud siis, kui need on uued ja 

tarbijale tundmatud või nende tarnimise initsiatiiv 

tuli tarnijalt.

 Kaup tuuakse kohale kokkulepitust erineval ajal.



HEADE TAVADEGA LIITUNUD 

ETTEVÕTJA ÕIGUSED JA 

KOHUSTUSED

 Liitumisega kinnitab ettevõtja, et järgib häid tavasid. 

 Olemasolevad lepingud tuleb viia heade tavadega 

kooskõlla hiljemalt ühe aasta jooksul alates heade 

tavadega liitumisest. 

 Ettevõtja peab häid tavasid järgima ka ühepoolselt.

 Häid tavasid tuleb järgida, kui lepingupartneriks on 

Eesti ettevõtja.

 Liitunud ettevõtjal on õigus igal ajal lõpetada heade 

tavade järgimine. 



VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 Heade tavadega seotud vaidlused lahendavad 

lepinguosalised lepitusmenetluse abil. 

 Heade Tavadega seotud vaidlusi võib lahendada 

ka muul viisil.



HEADE TAVADEGA LIITUNUTE 

NIMEKIRI

 Nimekiri on avalikkusele kättesaadav kaubandus-tööstuskoja 

kodulehel:

https://www.koda.ee/et/meist/head-tavad-toiduainete-

vertikaalses-tarneahelas

 Kui heade tavadega liitunud ettevõtja ei järgi korduvalt ja 

olulises ulatuses häid tavasid, siis on nelja organisatsiooni 

konsensusliku otsusega lubatud ettevõtja heade tavadega 

liitunud ettevõtjate nimekirjast eemaldada.

https://www.koda.ee/et/meist/head-tavad-toiduainete-vertikaalses-tarneahelas
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Tänan tähelepanu eest!

www.toiduliit.ee


