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Juhendid toidu annetamiseks

16. oktoobril 2017. a võttis Euroopa Komisjon 
vastu toiduainete annetamist käsitlevad 
ELi suunised, et hõlbustada ohutute ja 
söömiskõlbulike toiduainete säilitamist ja 

ümberjaotamist abivajajatele.

Selle siht:

Selle eesmärgid:

Selgitada EL-i õigusaktide asjakohaseid sätteid ja aidata 
kõrvaldada tõkkeid toiduainete ümberjaotamisel kehtivas EL-i 
õigusraamistikus.

Lihtsustada toiduainete ülejäägi pakkujate ja vastuvõtjate jaoks 
ELi õigusraamistikus (toiduhügieeni ja toiduohutuse, jälgitavuse, 
kohustuste, käibemaksu jne osas) sätestatud nõuete täitmist.
Edendada toiduainete ülejäägi suhtes kohaldatavate ELi 
eeskirjade ühtset tõlgendamist reguleerivate asutuste 
poolt ELi liikmesriikides.

EL on pühendunud Säästva Arengu Eesmärgi 
12.3 saavutamisele, milleks on vähendada 
2030. aastaks jaemüügi ja tarbijate tasandil 
toidukaupade jäätmekoguseid elaniku kohta poole 
võrra ning vähendada toidukadusid tootmis- 
ja tarneahelates, sealhulgas vähendades ka 
saagikoristuse-järgseid kadusid.

“Toidujäätmetel on ka 
oluline sotsiaalne tähendus: 

toidu annetamine, mis on 
söömiskõlbulik, kuid  mida 

logistilistel või turunduslikel 
põhjustel ei saa turustada.”

(Ahela sulgemine - ELi ringmajanduse tegevuskava, 
KOM (2015) 614 lõplik)

Talust kahvli peale

Toidujäätmeid tekitatakse igas toiduainete väärtusahela etapis ja nende põhjused on keerukad. Toidujäätmete 
vältimiseks peame liikuma ringmajanduse ja jätkusuutlikumate toidusüsteemide poole.

Toidujäätmetekke vältimise põhirõhk peaks lasuma selle tekkekohas, piirates toidu ülejäägi tekkimist toiduainete 
tarneahela igas etapis. Toidu ülejäägi tekkimisel on parimaks lahenduseks, ja mis ühtlasi tagab suurima 

kasutusväärtuse - ilma toiduohutuste nõudeid eiramata – jaotada see ümber inimotstarbelisel eesmärgil.

Arvukuse 
ja vähesuse 

paradoks

Igal aastal tekitatakse ELis 
88 miljonit tonni toidujäätmeid

(20% kogu toodetud toidust), 

mille väärtus ulatub hinnanguliselt 
143 miljardi euroni

Ligikaudu 112 miljonit ELi kodanikku ohustab 
vaesus või sotsiaalne tõrjutus ja

mis sisaldaks liha, kala 
või samaväärset taimetoitu

üle 40 miljoni inimese ei saa igal teisel 
päeval lubada kvaliteetset toidukorda,

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).
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Toidualane teave ja ümberjaotamine
Oluline on anda tarbijatele juurdepääs selgele, põhjalikule ja usaldusväärsele toiduteabele tegemaks 
teadlikke ja ohutuid valikuid.
Toiduainete ülejäägi ümberjaotamisel peab lõplikel abisaajatel olema juurdepääs samale teabele, mis 
on nõutud ja esitatakse toiduainete ostmisel müügikohtades.
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Toidualase teave tarbijatele (Määrus (EL) nr 
1169/2011)

Lisaks on mõned liikmesriigid võtnud vastu ka 
riiklikud meetmed ja / või suunised.

Asjakohane EL-I määrus Munade puhul:

Munade “kõlblik kuni” kuupäev 
saabub 28 päeva alates 
munemisest, kuid alates 21 
päevast pärast munemisest ei 
tohi neid enam jaemüügis müüa.

Toidu annetamine on lubatud 
pärast 21-päevast limiiti, tingimusel, 
et vastuvõttev toidukäitleja töötleb 
mune enne, kui need tehakse 
tarbijatele kättesaadavaks.

Pakendatud toiduainete kohta nõutav teave

Pakendamata toiduainete kohta nõutav teave

LoTähtajamärgistus 

Keelenõuded

Toidu annetamisel tuleb kohustuslik toidualane teave esitada riigi ametlikus 
keeles (ametlikes keeltes) või võõrkeeles, mis on tarbijale lihtsasti 
arusaadav.

Kui toitu annetatakse, peab toidualane teave olema olemas ja lõplikule abisaajale esitatud. 
Kohustuslik toidualane teave peab olema otse pakendil või sellele kinnitatud etiketil.

Teatavatel juhtudel (toidu ülejääk, mis ei ole ette nähtud lõpptarbijale või mida ei tarnita 
toitlustusettevõtetele) võib toidualase teabe esitada ka toiduga kaasas olevates äridokumentides.

Pakendamata toidu annetamine on lubatud, kui tarbijad saavad vajalikku teavet.
Nõutav toidualane teave piirdub allergeenide olemasolu ja mis tahes muu lisateabega, mida 
nõuavad riiklikud eeskirjad.

„Kõlblik kuni” annab teavet toiduohutuse 
kohta
Toiduainete annetamine ei ole lubatud pärast “kõlblik kuni” 
kuupäeva möödumist.
Annetajad peaksid tagama piisava säilimisaja, et 
lõpptarbija saaks neid ohutult ümber jagada ja kasutada.

“Parim enne” teavitab toidu kvaliteetist
Toidu annetamine on lubatud pärast tähtaja ületamist.
Toidu ümberjaotamisel pärast “parim enne” tähtaja möödumist 
on toidukäitleja kohustatud tagama nõuetekohased 
ladustamistingimused ja pakendi terviklikkuse.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Toidu annustamine EL-is: toiduohutus ja hügieeni eeskirjad

Üdised toidualased õigusnormid (Määrus (EÜ) nr 178/2002)

Toiduhügieeni pakett (Määrus (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004)

Üldised hügieeninõuded

Üldisi hügieeninõudeid kohaldatakse kõigi toiduainete 
suhtes kõigis toiduainete tarneahela etappides. ELi 
toiduhügieeni eeskirjad on üldised ja pakuvad suurt 
paindlikkust vastavalt organisatsiooni tüübile, kuid need 
hõlmavad sageli järgmist:

Külmutamiseks ette nähtud loomset päritolu toiduained tuleb 
külmutada ilma põhjendamatu viivituseta kohe pärast 
tootmist. Seda nõuet ei kohaldata jaemüüjatele, kes tarnivad 
muudele toidukäitlejatele (nagu toidupangad) tingimusel, 
et nende jaemüüjate tegevus on marginaalne, kohaliku 
ulatusega ja piiratud. 
Liikmesriigid, kus lubatakse loomset päritolu toiduainete 
ümberjaotamise eesmärgil külmutamist, peaksid vastu võtma 
riiklikud meetmed ja teavitama neist komisjoni ja teisi 
liikmesriike.

EL on pühendunud pakkuma oma kodanikele ohutut, 
toitvat, kvaliteetset ja taskukohast toitu. Kõik tarbijad 
peavad olema samade toiduohutusnõuetega kaitstud 
võrdväärselt, olenemata sellest, kas toiduaineid turustatakse 
vahetult tarbijatele või jaotavad ümberjaotus- ja muud 
heategevusorganisatsioonid need ümber abivajajatele.

Toidu annetamine peab olema kooskõlas üldiste toidualaste 
õigusnormide ja ELi toiduhügieenieeskirjadega, mida kohaldatakse 
kõigi toidukäitlejate suhtes, mõned liikmesriigid on vastu võtnud ka 
riiklikud meetmed ja / või suunised.
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• Pädeva asutuse kaudu ettevõtte 
registreerimine (see võib olla oma 
tegevusest või selle olulisest muutumisest 
riiklikule pädevale asutusele teatamine 
lihtmenetluse korras);

• Hea hügieenitava nõuete kohaldamine;

• Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide 
süsteemi (HACCP) põhimõtete kohaste 
menetluste rakendamine.

Loomset päritolu toit

Jaemüüjad ja ümberjaotusorganisatsioonid, kes jaotavad 
ümber loomset päritolu toiduaineid (liha-, kala- ja 
vesiviljelustooted, piimatooted, munad ja munatooted jne) 
peavad rahvatervise kaitsmiseks kohaldama määruses (EÜ) nr 
853/2004 sätestatud erihügieeninõudeid, näiteks:

Asjakohased EL õigusaktid

• Enne tegevusega alustamist riiklike pädevate 
asutuste poolt heakskiidu saamine.

• Spetsiifilised ja üksikasjalikud sätted 
temperatuuri kohta.

Erihügieeninõuete erandit kohaldatakse, kui jaemüüja tegevus on 
marginaalne, piiratud ja kohaliku ulatusega või piirdub transpordi 
ja ladustamisega.

Toidu ülejäägi külmutamineMajutus-, toitlustus- ja toitlustusteenuste sektorid

Majutuse, toitlustuse ja toitlustusteenuste sektorite 
toiduainete ülejäägi ümberjaotamine on hügieeni 
põhjustel rohkem piiratud, kuid toidukäitlejatel on võimalik 
juhtumipõhiselt kindlaks teha ümberjaotamise võimalused 
ja neid hinnata. Näiteks, toidu jahutamine, et hõlbustada 
toidu annetamist. Mõned liikmesriigid ja valdkondlikud 
organisatsioonid on juba kehtestanud või praegu välja 
töötamas sektorile mõeldud konkreetseid suuniseid.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Mõned liikmesriigid püüavad edendada toiduainete  
annetamist pakkudes: 

Toidu annetamisel kehtivvad maksueeskirjad

Käibemaksueeskirjad (Komitee direktiiv 2006/112/EÜ) - Nende sätete 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise eest vastutavad liikmesriigid. 

Käibemaks

EL-i liikmesriikides kohaldatud käibemaksuseadustel 
võib olla mõju toiduainete annetamisele. Liikmesriigid 
võivad lihtsustada toiduainete ülejäägi annetamist 
heategevuslikel eesmärkidel ning kohandada tasuta 
jagatava kauba suhtes kohaldatavaid eeskirju 
(käibemaksudirektiivi artiklid 16 ja 74).

EL käibemaksukomitee leppis kokku suunistes, et 
tagada käibemaksudirektiivi ühtne kohaldamine kõigis 
liikmesriikides.

Mõnes liikmesriigis makstakse toidu annetamise eest 
väiksemas ulatuses käibemaksu või ei maksta üldse, 
kuna  annetatud toidu väärtus, kui selle „parim enne” 
või „kõlblik kuni” kuupäev on lähedal, on väike või võrdub 
nulliga.

Maksutõkked ei tohiks toidu annetamist takistada.

Käibemaks (KM)  võib mõjutada toiduainete annetamist, sest neid käsitatakse 
takistusena toiduainete ülejäägi üleandmisel annetajalt toidupankadele ja 
muudele heategevusorganisatsioonidele.

Käibemaksueeskirjad ja muud fiskaalvahendid võivad pakkuda toidu annetamiseks 
majanduslikke stiimuleid, et toetada toidu ülejäägi ümberjaotamist ja 
toidujäätmete tekkimise vältimist.

“[…]juhul kui annetust tuleb käsitada 
kauba tarnimisena tasu eest, 
on maksustatav summa võrdne 
annetatud kauba ostuhinnaga (või 
sarnase kauba ostuhinnaga või 
ostuhinna puudumise korral toote 
omahinnaga), mida kohandatakse 
vastavalt kõnealuse kauba 
seisukorrale annetamise ajal […]”.

Asjakohane EL-I määrus

Maksustiimulid

Maksukrediiti
Prantsusmaal ja Hispaanias saab taotluse 
korral ettevõtte tulumaksu soodustust 
vastavalt 60% ja 35% ulatuses annetatud 
toiduainete bilansilisest väärtuses. 
Annetajad võivad sellise osa annetatud 
toiduainete väärtusest oma äriühingu 
tulumaksust maha arvata.

Maksusoodustusi
Portugalis võivad annetajad 
tulumaksust maha arvata kuni 
140% toiduainete annetamisaegsest 
väärtusest tingimusel, et toiduaineid 
kasutatakse ainult sotsiaalsetel 
eesmärkidel ja mahaarvatud summa 
ei ületa 8/1 000 annetaja käibest.
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