
Seadusandluse muudatused

e-kaubanduses

Tõnu Väät



 Katusorganisatsioon 2008 aastast,  463 liikmesettevõtet!

 E-kaubanduse arendamine Eestis 

 Usaldusmärgised: “Turvaline ostukoht” ja “Ecommerce Europe Trustmark” 

 E-smaspäev 

 Turu-, pakiautomaatide mahu, käivete jm statistika

 Seminaride ja koolituste korraldamine

 Igakuiste tasuta koolituste korraldamine liikmetele

 Parimate e-kaubandustegude tunnustamine, Rahva lemmik e-pood valimine

 Liikmete huvide esindamine riigiametites ja õigusloomes

 Kontaktide loomisele kaasaaitamine jpm.

Oled Liidu liige? Täida kodulehel avaldus kohe!



Mille poolest erineb e- ja füüsiline 

pood?

e-äri tegemine ilma reklaamita on nagu tüdrukule 

pimedas toas silmategemine- sina ise tead, mida 

teed, aga keegi teine ei näe!



Mis on tarbijas Covidiga muutunud?

 Google otsing “take out” on kasvanud 285% ja “is food delivery safe?” 650%...

 uus põlvkond muutub roheliseks ka e-kanalites 

 Euroopas soovib juba 50% e-ostlejatest ettevõttelt vastutustundlikkust

 50% Suurbritannia ostlejatest valivad konkurendi toote, kui see on valmis 

pakkuma keskkonnasäästlikumat lahendust

 tagastamine on uus normaalsus ja klient on kuningas



Eesti e-poodide peamised probleemikohad 

 75% e-poodidest ei vasta seadustele (tagastamis-, taganemis-, 

garantiitingimused)

 küsitakse liigseid andmeid, peidetakse tarbijale kasulik

 unustatakse ostukorvi hülgajatega automaatselt tegeleda

 ei pakuta 7 päevast komplekteerimist ja seetõttu 1-2 päeva tarnet ning 

jäädakse alla rahvusvahelisele tarnekiirusele...



 E-poe arendus ei vasta turvalisusele (SSL-sertifikaat, paroolid on 
aimatavad, ei ole 2-astmelist audentimist jpm)

 puudub integratsioon välistele müügiplatvormidele

 digiturundusele pööratakse liialt vähe tähelepanu

 puudub kiire suhtlusviis (chat, e-mail, telefon peidetud)

 ei kasutata ära Eesti keelt, kiiret tagastusvõimalust ehk ostja turvatunnet

 Mobiil ei ole peamine arenduskanal



Millist seadusandlust sa pead teadma?

 14 päeva taganemisõigus

 2 aastat pretentsioonide esitamise õigus

 tagastada saab ka kasutatud ja rikutud toodet. Kuid mida ei saa 

tagastada?

 kaupmees peab 14 päeva jooksul tagastama lisaks ostusummale ka 

saatmiskulu!



Seadusandluse muudatused e-kaubanduses

 2021 1 juulist: 3ndate riikide KM vabastuse kaotamine, alates 10 000 eurosest 
EU käibest oled KM kohuslane igas riigis!

 2021: 3D kaardimakse audentimise kohustus

 2021: IP`de mitte piiramine, müügi- kuid mitte tarnekohustus

 2022: platvormide läbipaistvus tarbija ees



 2022 28 maist: TTJA saab õiguse pimeostudeks, sulgeda sinu sait, nõuda 

tarnija andmeid, määrata trahviks miljoneid...

 2022 28 maist: Soodushindadega manipuleerimise keeld

 2022: kolmandate riikide tootja peab määrama vastutava ettevõtte EL-s

 2025: WCAG nõuded ehk ligipääsetavus ka e-poodidele



Kasulik kontakt:

 https://www.e-kaubanduseliit.ee/liidust/juhendid-e-kauplejale

https://www.e-kaubanduseliit.ee/liidust/juhendid-e-kauplejale


Võta heaks!


