
 

ARUANDE TÄITMISE JUHEND 

Juhend on abimaterjaliks Setomaa arengu programmi, Peipsiveere programmi ja Väikesaarte 

programmi aruannete täitmisel 

Vastavalt Setomaa arengu programmi korrale   
Vastavalt Väikesaarte programmi korrale   

Vastavalt Peipsiveere programmi korrale  

 

I Üldpõhimõtted: 

1.1. Kulude aruanne tuleb allkirjastada projekti esindusõigusliku isiku poolt 

(originaalallkirjaga, sinise tindiga või digitaalselt). Kõik aruandega esitatavad 

kuludokumentide koopiad tuleb allkirjastada projekti esindusõigusliku isiku poolt 

(originaalallkirjaga, sinise tindiga või digitaalselt). Juhul kui kuludokumendid on 

mitmeleheküljelised, tuleb allkirjastada kõik lehed.  Toetuse saaja esindaja poolt 

kuludokumentide allkirjastamise asemel on aktsepteeritav toetuse saaja esindaja poolt 

kulude loetelu allkirjastamine. 

1.2. Kulude aruande esitamisel ei ole kulude  loetelu lisamine kohustuslik. Kui kulude loetelu 

ei esitata, tuleb vastavalt käesoleva juhendi p. 1.1 allkirjastada kõik aruandega esitatavad 

kuludokumentide koopiad. 

1.3. Kõik aruandega kajastatavad originaallepingute ja üleandmise-vastuvõtmise aktid peavad 

olema  allkirjastatud. Juhul kui dokumendid on mitmeleheküljelised, peavad olema 

allkirjastatud kõik lehed. EASile esitatakse nendest dokumentidest koopiad.  

1.4. Kulude aruande ja kulude loetelu vormid tuleb täita senditäpsusega (kahe komakohaga). 

Aruandevormidel summasid täiseurodesse ei tohi ümardada. 

 

II Aruande vormide täitmine:  

 

2.1. Kulude aruanne täidetakse kumulatiivselt (vormil on toodud eraldi read toetuse 

kasutamise kohta varasematel aruandeperioodidel ning käesoleval aruandeperioodil), 

kuid kulude loetelu täidetakse üksnes aruande perioodi kohta.  

2.2. Kulude aruanne peab sisaldama kõiki eelarve ridasid, ka neid, kus kulusid ei ole veel 

tehtud. Sellisel juhul kajastatakse eelarve täitmise read 0-eurona. 

2.3. Kulude aruande vorm ja kulude loetelu vorm tuleb esitada ka juhul, kui kulutusi pole 

veel tehtud (nn 0-summas aruanne). Sellisel juhul täidetakse kulude aruande vormil 

eelarve täitmise read 0- eurona, kulude loetelu vormi read jäetakse tühjaks. Need 

vormid on aruande lahutamatud osad, mis peavad olema alati esitatud ning 

allkirjastatud projekti esindusõigusliku isiku poolt. 

III Kulude kajastamine: 

3.1. Kui projekti tegevuste elluviimise eest on tasutud sularahas, tuleb kulude loetelu vormil 

arvena kajastada kulutused teinud isiku vastav avaldus ning maksekorraldusena talle 

kulutuste katmiseks tehtud ülekannet tõendav maksekorraldus. Arvel ja 

http://www.eas.ee/vfs/4278/K36_ver7_25%2003%2008.doc
http://www.eas.ee/vfs/4278/K36_ver7_25%2003%2008.doc


maksekorraldusel peavad vastavalt arve esitaja ja makse saaja kattuma. Samuti tuleb 

esitada avalduse aluseks olevad sularahatšekkide koopiad (sularahatšekid on avalduse 

lahutamatu osa).  

3.2. Juhul kui tööde teostaja poolt esitatud arves sisaldub projekti mõistes mitteabikõlblikke 

kulusid (nt ehitustööde puhul programmi tingimustele mittevastava ehk 

mitteabikõlbuliku ruumi ehitamise kulud), tuleb kulude loetelu vormil arvet 

puudutavates lahtrites ära tuua kogu arve summa ja abikõlbliku summa lahtrites välja 

tuua arve summa, kust on maha arvestatud mitteabikõlblikud kulud. (Arvest 

mitteabikõlbliku summa mahaarvestamine näide on toodud punktis 4.2 ja abikõlbliku 

summa kajastamine kulude loetelu vormil punktis 4.4.3). 

Samas palume arvele peale kirjutada, kuidas on arve kogusummast arvutatud abikõlblik 

summa.  

3.3. Juhul, kui tööde teostaja poolt esitatud arvel on lõppsumma (koos KM-ga) ümardatud 

kujul, tuleks kulude loetelu vormil ära näidata arvel toodud KM summa ja lõppsumma 

KM-ga arvel toodud (muutmata) kujul. Kulude loetelu vorm peab olema aritmeetiliselt 

korrektne, seetõttu võib ümardatud osa võrra korrigeerida summat ilma KM-ta (vastav 

näide on toodud punktis 4.4.1). 

3.4. Juhul kui tööde teostajale makstakse ühe arve eest mitme maksega, tuleb kulude loetelu 

vormil näidata kõik arve tasumisega seotud maksekorraldused sama arve juurde eraldi 

ridadele (vastav näide on toodud punktis 4.4.2). 

3.5. Palume pöörata tähelepanu sellele, et arve peab aruande esitamise ajal olema makstud 

täismahus, vastasel juhul ei ole arve tasutud ning seda ei saa abikõlblikuks lugeda. Samuti 

ei saa aruandes abikõlblikuks lugeda töötasu, kui makstud on vaid palk, aga mitte palgaga 

seotud maksud. Finantseerimisel osaliselt tasutud kuludokumentide alusel peab olema 

tasutud omafinantseeringu osa aruandeperioodil tehtud kuludest.  

3.6. Töötasude maksmisel  on vajalik esitada ka palgaleht, kus oleks näha töötasu 

kujunemine (jagunemine).  Esitada tuleb kõik maksekorraldused – nii töötasu saajale 

(netopalk) kui kõik Maksu- ja Tolliametile kantavad maksud (sh tulumaks, sotsiaalmaks, 

tööandja ning töövõtja töötuskindlustus ja kogumispension, juhul kui palgasaaja on 

liitunud pensionisambaga).  

3.7. Sõidukulude korral on isikliku sõiduvahendi kasutamisel vajalik esitada sõidupäevik 

(näidis toodud EAS halduskulude juhendis) ning auto registreerimistunnistus, lisaks sõidu 

sooritanud isiku avaldus (isikliku sõiduauto kompenseerimise avaldus või 

majanduskulude aruanne) kulude väljamaksmiseks.  

Toetuse saajale (organisatsioonile) kuuluva auto korral on abikõlbulik üksnes otsene 
kütuse kulu (esitada sõidupäevik, auto tunnistus, kütuse arve ja tasumise tõend).   

3.8. Toetuse väljamaksmine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel 
Toetuse saaja taotluse alusel võib põhjendatud juhul osa toetusest välja maksta osaliselt 
tasutud kuludokumentide alusel, st pärast toetuse saajale kohustuse tekkimist ja 
omafinantseeringu tasumist. 
Näide: Toetuse saaja maksab tööde teostajale vähemalt  omafinantseeringu osa ning 

esitab kuludokumendid (täismahus arved) ning maksmist tõendavad maksedokumendid 

(arvete tasumised vähemalt omafinantseeringu mahus) koos aruandega. Osaliselt võib 

tasuda ka osa arvetest, sh suuremas mahus kui omafinantseeringu protsent (st 

aruandega võib esitada nii täismahus kui osaliselt tasutuid arveid, vastavalt vajadusele). 

Tasuma ei pea omafinantseeringu osa igast kuludokumendist, vaid väljamaksetaotluse 



peale kokku, st: kui väljamaksetaotluses on näiteks 10 arvet ja omafinantseeringu 

väljamaksetaotluse kogusummast saaks katta juba ühte või kahte arvet täielikult tasudes, 

siis võib seda teha. Ülejäänud arved makstakse täies ulatuses kinni peale toetuse 

laekumist. Peale aruande kinnitamist EAS-i poolt makstakse toetuse saajale välja toetus 

täismahus arvete alusel toetusprotsendi ulatuses, mille järel toetuse saaja tasub tööde 

teostajale kuludokumentidest maksmata jäänud osa ning esitab 10 tööpäeva jooksul 

vastavad maksedokumendid EAS-ile. Seejärel saab projekti aruande lõpetatuks lugeda.  

 

IV NÄITED: 

4.1. Käibemaksu arvestamine 
Näited:  
4.1.1.  Teadaolevad andmed: arve summa koos KM-ga on 500 eurot.  

Summa ilma käibemaksuta leidmine: 500 / 1,20 = 416,67 eurot 

Käibemaksu leidmine: 500 - 416,67 = 83,33 eurot 

4.1.2. Teadaolevad andmed: arve summa ilma KM-ta on 416,67 eurot 

Summa koos käibemaksuga leidmine: 416,67 * 1,2 = 500 eurot 

Käibemaksu leidmine: 500 - 416,67 = 83,33 eurot või  

                                       416,67 * 0,20 = 83,33 eurot 

4.2. Arvest mitteabikõlbliku summa mahaarvestamine  

Näide: 

4.2.1. Teadaolevad andmed: esitatud arvest summas 500 eurot on mitteabikõlblik protsent 

12,3 (nt ehitutööde puhul projekti jaoks mitteabikõlbliku ruumi ehitamise kulud): 

Mitteabikõlbliku summa leidmine:       

                            500 eurot   – 100% 

                                     X eurot  – 12,3 %         

                                 x= (500* 12,3) / 100=61,50 eurot (mitteabikõlblik summa) 

Abikõlbliku summa leidmine:  500 – 61,50 = 438,50 (abikõlblik summa)  või 

                                        100% - 12,3% = 87,7% 

                                        (500 * 87,7)/100 = 438,50 eurot 

 



4.3. Arvete ja maksekorralduste kajastamise näited kulude loetelu vormil 

4.4.1.  Arvel nr 20 on tööde teostaja (Konsultatsioonid OÜ) näidanud järgmiselt: 
 Summa KM-ta  416,65 

KM 83,33 

Ümardus +0,20 

Summa KM-ga 500,00 

NB! Juhul kui tööde teostaja poolt esitatud arvel on lõppsumma (koos KM-ga) ümardatud kujul, peab aritmeetilise korrektsuse tagamiseks muutma summat 

ilma Km-ta (punasega), KM ja lõppsummat ei tohi muuta (ümardada). 
 

4.4.2. Arve nr 20 kogusummas 500 eurot on makstud kahe maksekorraldusega (nr 153 summas 400, nr 154 summas 100 eurot). 
 

4.4.3. Ehitamine AS poolt esitatud arve nr K-4 sisaldab 12,3% (ehk 61,50 eurot) ulatuses mitteabikõlblikke kulusid (vt ka p. 3.2.)  
 

4.4.4. Projektijuhi Kadri Tamme töötasu kajastamine (vt p 3.1). Töötasude kajastamisel on arveks palgaleht. 
 

Arve nr 
Arve kp. 
(pp.kk.aa) 

Summa 
(KM-ta) 

Käibe-
maks 

Summa 
KM-ga Makse saaja Arve sisu kirjeldus 

Abikõlblik 
summa 
abikõlbliku 
KM-ga 

Abikõlblik 
käibemaks 

Makse-
korralduse 
nr 

Makse-
korralduse 
kp (pp.kk.aa) 

Makse-
korralduse 
abikõlblik 
summa 

Makse-
korralduse 
mitte-
abikõlblik 
summa 

Arve 
kulutüüp 
(tegevuskulu
/ põhivara) 

palgaleht 
veebr 2016 29.02.2016 703,35 0,00 703,35 Kadri Tamm töötasu veebruar 2016 703,35 0,00 613 29.02.2016 703,35 0,00 tegevuskulu 

palgaleht 
veebr 2016 29.02.2016 499,53 0,00 499,53 

Maksu- ja 
Tolliamet töötasu veebruar 2016 499,53 0,00 626 12.03.2016 499,53 0,00 tegevuskulu 

palgaleht 
märts 2016 30.03.2016 703,35 0,00 703,35 Kadri Tamm töötasu märts 2016 703,35 0,00 647 30.03.2016 703,35 0,00 tegevuskulu 

palgaleht 
märts 2016 30.03.2016 499,53 0,00 499,53 

Maksu- ja 
Tolliamet töötasu märts 2016 499,53 0,00 662 10.04.2016 499,53 0,00 tegevuskulu 

20 23.04.2016 416,67 83,33 500,00 
Konsulatsioonid 
OÜ 

arendusdokumentide 
koostamine 500,00 83,33 681 25.04.2016 400,00 0,00 tegevuskulu 

         
682 26.04.2012 100,00 0,00 tegevuskulu 

K-4 23.04.2012 416,67 83,33 500,00 Ehitamine AS 
külastuskeskuse 
ehitamine 438,50 73,08 683 25.04.2012 438,50 61,50 põhivara 

 


