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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev projekti aruandluse koostamise juhend on abimaterjal  programmi 

„Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil“ 

toetuse saajaile. Juhend sisaldab ülevaadet abikõlblike kulude kajastamisest väike- ja 

põhitoetusskeemi projektide aruandluses (personalikulud, lähetused, üldkulud, seadmed, 

teenused, koverentside korraldamine ja nendel osalemine, töötubade korraldamine, tõlkekulu, 

audiitorikulu).   

 

Kulude esitamise tehniline info (kuidas kulusid kuluaruande lahtrites kajastada ning vormid) 

on toodud käesoleva juhendi lisades 1 – 8.  
 

ÜLDINE MEELESPEA 

VALIMIPÕHISE KONTROLLI ÜLDPÕHIMÕTTED 

 

Programmi  „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine  IKT abil“, rakendatakse 

valimipõhist kulu- ja maksedokumentide kontrolli. See tähendab, et kuluaruande 

esialgsel esitamisel ei ole toetuse saajal kohustust lisada kuluaruandesse 

tõendusdokumente (personalikulude puhul nt palgalehed, tööajatabelid, maksekorraldused 

jms). Kui EAS on koostanud konkreetse projekti ja aruande osas kontrollitavate dokumentide 

valimi, antakse toetuse saajale teada millistele üksikutele kuluridadele on vajalik 

tõendusdokumendid lisada. Kui valimisse sattunud kuludele on tõendusdokumendid lisatud, 

saab EAS nimetatud kulude osas kontrolli teostada. Tõendusdokumentide lisamiseks saadab 

EAS töötaja kuluaruande kliendile e-teenindusse korrigeerimisele saates paralleelselt juurde 

kaaskirja milles antakse täpsemad juhised. 

 

Enne aruande esitamist veendu, et: 

1. Et aruande kulud oleksid vastavused projekti eelarvega (abikõlblikeks kuludeks saab 

lugeda vaid kulusid, mis on välja toodud koos taotlusega esitatud projekti eelarves). 

2. Et kulud on tekkinud (jälgi arve kuupäeva) projekti perioodil või 30 kalendripäeva  

peale projekti lõppu. 

3. Et tegevused on tehtud projekti perioodil  (jälgi arve sisu). 

4. Et arved on tasutud enda ja/või partneri pangakontolt. 

5. Väikeprojekti puhul võid lisaks lõpparuandele esitada ühe vahearuande, kui projekti 

pikkus ületab 6 kuud (kooskõlastada EAS kliendihalduriga) 

6. Projektide vahe- ja lõpparuanne hõlmavad nii toetuse saaja kui ka partnerite poolt 

tehtud kulusid ja tegevusi (vastavalt partnerluslepingus kokkulepitule).  

7. Välispartneri kaasamise korral teisenda partneri kulud eurodesse vastavalt selle 

kuu järgi, millal väljamaksetaotlus EAS-le esitatakse. Vaata: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

8. Välisriigis tehtud kulutuste puhul on ettevõttel võimalik tagasi taotleda käibemaksu. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Eestis registreeritud käibemaksukohuslased saavad käibemaksu tagasi Euroopa Liidu 

maadest ja lisaks veel Norras, Horvaatias, Šveitsis, Island ja Iisraelis registreeritud 

käibemaksukohustuslastelt. 

9.  Esita projekti vahe- ja lõpparuanded läbi EAS e-teeninduse. 

HANKIMINE 

Ettevõtja asukohamaa riigihangete seaduse kohasest hankimise kohustus kaasneb toetuse 

saajatele, kelle projekti toetuse määr nii väike- kui põhitoetusskeemis on kõrgem kui 50%. 

Peale EAS juhatuse positiivse otsuse tegemist esitab toetuse saaja EAS kliendihaldurile 

viivitamatult hankeplaani (Lisa 7), milles kajastuvad kõik taotluse dokumentides kajastuvad 

ja projekti plaanis planeeritavad hanked (asjade või teenuste ost). 

 

Hankimine kohaldub nii teenuste kui asjade ostmisele järgmistel põhimõtetel: 

 Kui teenuste ost jääb alla 10 000 EURi piiri (KM-ta), siis on toetuse saaja/partner 

sooritanud otseostu (alla lihthanke piirmäära jääva hanke) vastavalt riigihangete 

seadusele.  

 Alla lihthanke piirmäära jäävaid hankeid (otseoste) võib toetuse saaja/partner teha, kui 

ettevõttes on kehtestatud hankekord (vt näidist EAS kodulehel www.eas.ee/greenit 

tegevust reguleerivate dokumentide all ning näidisdokumente e-riigihangete registrist), 

kus ettevõte reguleerib alla piirmäära jäävate asjade ja teenuste ostu korra oma 

ettevõttes. Hankekorra kehtestamine on riigihangete seaduse tähenduses kohustuslik, 

kui ettevõtja aastane plaanitav hangete maht ületab 80 000 EURi. Kui Norra projekt 

on ainus sellelaadne hange (toetuse saaja/partner ei ole tavapäraselt RHS tähenduses 

hankija), siis hangete korda ettevõte kehtestama ei pea. 

 Kui hangete korda toetuse saaja/partneri ettevõttes kehtestatud ei ole, siis esitab 

toetuse saaja EASile tõendusmaterjalina iga hangitava teenuse või asja ostu puhul 3 

võrdlevat hinnapakkumist (alates 0 EURist) ning e-kirjavahetuse esitatud 

lähteülesande, pakkumiskutsete esitamise, pakkumuste laekumise, pakkumuste 

vastavaks tunnistamise ja eduka pakkuja valimise kohta.  

 

Kui EAS-i poolt rahastatud projekti toetuse määr on suurem, kui 50% ning toetuse saaja 

ja/või partner on projekti raames ostnud teenuseid, mille kogumaht ületab 10 000 EURi piiri 

(eeldatav maksumus ilma käibemaksuta 10 000 – 40 000 euro vahemikus - lihthange), siis 

peab toetuse saaja aruandes esitama EAS-ile järgmised dokumendid (edaspidi: 

hankedokumentatsioon): 

 Hanke alusmaterjalid (maksumuse kalkulatsioon, eraldatud eelarve, 

lähteülesanne ) 

 Hanketeade (riigihangete registrist) 

 Väljatrükk PDF- hankija veebiteatest 

 Hankedokument (või hinnapäring kui HD  pole nõutud) 

 Kirjad- selgituste nõuded ja vastused 

 Pakkumused (kõik laekunud pakkumused) 

http://www.eas.ee/greenit
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 Protokoll-Läbirääkimiste tulemused (ja kronoloogia) 

 Protokoll-komisjoni koondprotokoll (*+hinnete põhjendused) (+hinnete 

põhjendused) 

 Hankija Otsus-Kvalifitseerimine 

 Hankija Otsus-Pakkumuse vastavaks tunnistamine 

 Hankija Otsus-Pakkumuse edukaks tunnistamine 

 Kirjad-Tõendus pakkujate/taotlejate teavitamine hankemenetluse otsustest 

 Hankeleping (koos kõikide allkirjadega) 

 Hankelepingu muudatused 

 Riigihanke aruanne (riigihangete registrist) 

 Riigihanke aruande lisa (riigihangete registrist) 

Vaidlustus ja selle lahend (riigihangete registrist) 

 

Teenuste ja asjade ostutehingute puhul esitab toetuse saaja aruandes järgmised 

dokumendid: 

 Ülalviidatud hankedokumentatsioon koos hankeplaaniga. 

 Teenuse osutamise või asja ostuleping. 

 Üleandmise ja vastuvõtmise akt. 

 Arve ja maksekorraldus(t)e koopia(d). 

 Tõendusmaterjali hangitud asjade/teenuse olemasolu kohta (koostatud uuringud, 

projektiplaan vms aruande lisadokumentidena). 

 

EAS: 

 Kontrollib, kas toetuse saaja ja/või partnerid on täitnud programmi korrast tulenevaid 

hankekohustusi (viinud läbi riigihangete kohase hankemenetluse juhul, kui toetuse 

määr on suurem, kui 50%). 

 Kontrollib, kas toetuse saaja ja/või partnerid on kehtestanud riigihangete seaduse 

kohase ettevõttesisese hankekorra, vastavalt millele sisseostevate teenuste või asjade 

ostutehingute puhul juhindutakse. Kui hankekorda kehtestatud ei ole, kontrollib EAS 

iga teenuse/asja ostu puhul, kas toetuse saaja on esitanud 3 võrdlevat hinnapakkumist 

ning tõendusmaterjali hanke korrektse läbiviimise kohta (e-kirjavahetused 

lähteülesande, pakkumuste küsimise ja vastavaks tunnistamise ning eduka pakkumise 

väljavalimise kohta). 

 Kontrollib, et leping oleks sõlmitud teenuse osutaja/asja müüja ja toetuse saaja vahel. 

 Kontrollib, et leping oleks allkirjastatud. 

 Kontrollib lepingu kehtivust. 

 Kontrollib, et lepingus toodud maksumus oleks võrdne arvel oleva maksumusega. 

 Kontrollib, et üleandmis-vastuvõtmis aktis oleks kirjas töö, mis on kokku lepitud 

lepingus ja hankedokumentides. 

 Kontrollib hangitud asja/teenuse olemasolu. Kontrolliks võib EAS teostada 

kohapealset kontrolli. 

 

Hankenõuete rikkumisel on EASil õigus toetust osaliselt või täielikult mitte välja 

maksta.  
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KULUDE ANALÜÜS 
PERSONALIKULUD 

 

Personalikulu on abikõlblik nii väike- kui põhitoetusskeemi projektides. Projektimeeskonna 

liikmete töötasud peavad olema kooskõlas toetuse saaja asutusesisese palgatasemega 

vastavasisulise töö eest. 

 

Töötajate töötasud tuleb kuluaruandes koondada igakuiselt kokku ühele reale (vt näide Lisa 

1). Konkreetses kalendrikuus välja makstud töötasudelt arvestatud maksud tuleb samuti 

kajastada igakuiselt ühe koondreana. Kokkuvõtvalt tuleb kuluaruandesse iga kuu kohta 

koostada kaks kulurida - töötasude koondrida ja maksude koondrida. 

 

Lisaks tuleb näidata, kuidas on e-teenindusse kuluaruandesse sisestatud abikõlblik summa 

kujunenud. Selleks tuleb kogu aruandeperioodi kohta ära täita abitabel (vt Lisa 8) ja lisada e-

keskkonda kuluaruande juurde lisadokumendiks. 

 

Abikõlblikud on järgmised projektiga seotud personalikulud: 

 

1. töötaja töötasu, kui ta töötab projekti heaks töölepingu või võlaõigusliku lepingu 

alusel; 

2. töötaja puhkusetasu proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga ja vastavalt 

«Puhkuseseaduses» sätestatud korrale, kui projektimeeskonna liige töötab projekti 

heaks töölepingu alusel; 

3.  seadustest tulenevad ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise hüvitised 

proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga; 

4. muud programmi korras nimetatud personalikulud (vt lähetused ja puhkusetasu 

arvestus järgmistest alajaotusest).  

 

Tähelepanu! 

! Tulenevalt asjaolust, et Norra programmist toetust saanud ettevõtjat käsitletakse kui 

hankijat RHS §10 tähenduses palume silmas pidada ka asjaolu, et ka võlaõiguslikud 

lepingud on hankeobjektiks, st nimetatud lepingute alusel tehtav töö tuleb hankida 

riigihangete seaduse tähenduses. Sellisel juhul on toetuse saajal kohustus järgida 

riigihangete seaduse võimalusi vastava hanke läbiviimiseks (väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega hange, vt RHS §28 lg2). Kontsernisisese ekspertteadmise kaasamise korral 

lähtuda võimalusel RHS erandist, mis puudutab sisetehinguid eeldusel, et vastate paragrahvis 

toodud tingimustele (RHS § § 141). 

 

! Organisatsiooni juhtimisega (juhatuse liikme) seonduv personalikulu on abikõlblik 

juhtudel, kui toetuse saaja ainsaks tegevusvaldkonnaks on toetusest rahastatud projekti 

elluviimine ja/või kui vastav juhatuse liige töötab projekti jaoks osalise koormusega. 

Viimasel juhul on juhatuse liikme töötasu vaid osaliselt abikõlblik juhul, kui juhatuse 

liikmel on projektis osalemiseks sõlmitud täiendav töölepingu tunnustele vastav leping.  
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UUS!  
Personalikulude tõendamine 

 

Tulenevalt valimipõhisele kontrollile ülemineku ning personalikulude esitamise 

lihtsustamisega, tuleb personalikulude esitamisel lähtuda põhimõttest, kus iga kuu lõikes 

esitatakse kahe eri koondreana projektimeeskonna liikmete töötasud ning maksud.  

 

Ühe rea (ühe kuu) kohta tuleb vastavalt valimisse sattunud töötajate kohta koostada kaks 

kausta dokumente, millest palgalehtede ja tööajatabelite zip kaust lisada arve rea juurde „arve 

dokumendiks“. Eelnimetatud kausta lisatakse nende valimisse sattunud töötajate palgalehed ja 

tööajatabelid kellele konkreetses kuus väljamakseid on tehtud. Palgalehe ja tööajatabeli nimi 

peab sisaldama vastava töötaja nime kelle väljamakse kohta palgaleht on koostatud ja kelle 

tööaeg tööajatabel kajastab. Konkreetses kuus tehtud ning valimisse sattunud töötasude 

väljamakseid kinnitavad maksekorraldused koondada zip kausta. Maksekorralduse poolel 

lisada maksekorraldustega zip kaust „maksekorralduse dokumendiks“.  

 

Maksud tuleb kajastada igakuiselt ühe koondreana. E-keskkonnas arve poolel lisada „arve 

dokumendiks“ uuesti valimisse sattunud töötajate palgalehtedega ja tööajatabelitega zip kaust. 

 Maksekorralduse poolel lisada „maksekorralduse dokumendiks“ Maksu-Tolliametile tehtud 

maksekorraldus(ed).  

 

Töötasude koondrida arve pool 

*Töötasude igakuisele koondreale Kuludokumendi numbriks sisesta „vastav kuu, aasta“- nt 

November 2014 

*Kuludokumendi kuupäevaks  sisesta kuu (mille palka arvestati) viimane päev 

*Kuludokumendi väljastajaks/esitajaks (makse saaja) sisesta toetuse saaja nimi (ettevõte) 

*Kuludokumendi selgituseks sisesta nt „töötasud november 2014“, ehk kajastatavate töötasude 

kuu ja aasta  

*kulurea summad sisesta vastavalt abitabelis kajastatule 

 

Töötasude koondrida maksekorralduse pool 

*Maksekorralduse numbriks sisesta „vastav kuu, aasta“- nt November 2014 

*Maksekorralduse kuupäevaks  sisesta kuu (mille palka arvestati) viimane päev 

*Maksedokumendi summade osas lähtu abitabelist. 

 

Maksude koondrida arve pool 

*Maksude igakuisele koondreale Kuludokumendi numbriks sisesta „vastav kuu, aasta“- nt 

November 2014 

*Kuludokumendi kuupäevaks  sisesta kuu (mille makse arvestati) viimane päev 

*Kuludokumendi väljastajaks/esitajaks (makse saaja) sisesta Maksu- ja Tolliamet 

*Kuludokumendi selgituseks sisesta nt „maksud november 2014“, ehk kajastatavate maksude 

kuu ja aasta  

*kulurea summad sisesta vastavalt abitabelis kajastatule 

 

Maksude koondrida maksekorralduse pool 
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*Maksekorralduse numbriks sisesta „vastav kuu, aasta“- nt November 2014 

*Maksekorralduse kuupäevaks  sisesta kuu (mille makse arvestati) viimane päev 

*Maksedokumendi summade osas lähtu abitabelist. 

 

Projekti esimesele kuluaruandele tuleb lisada zip kaust kõikide projekti kaasatud töötajate  

töölepingute ja nende lisadega. Zip kaust nimetada nii, et selle nimetud iseloomustaks kausta 

sisu. Kausta lisatavad failid nimetada nii, et need kajastavad vastava isiku nime kelle kohta 

dokument infot sisaldab. Kui projekti kestel lisandub töölepinguid ja lisasid või 

olemasolevaid lepinguid ja lisasid muudetakse siis tuleb need dokumendid vastava 

aruandeperioodi kuluaruandele kus muudatusi oli, lisada.  

 

Palume aruande koostamisel silmas pidada: 

 

 Kui projektimeeskonna liige oli toetuse saaja ettevõttes/organisatsioonis juba enne 

projekti algust täiskohaga tööl ning tema töötasu soovitakse kanda projektiga seotud 

kuludesse, siis tuleb projekti heaks töötamine töölepingus fikseerida ning lisaks 

tõendada, et töötaja on määratud projekti meeskonda. Tõendusmaterjalina esitatakse 

töötaja tööleping (või selle lisa), lisaks veendub EAS, et töötaja on projektimeeskonna 

liikmena kirjas toetuse saaja allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud ja EASile 

esitatud taotlusvormil/projektiplaanis. Eelnevale lisaks esitatakse isiku personalikude 

tõendamiseks tööajatabel juhul, kui projektimeeskonna liige täidab ettevõttes ka muid 

ülesandeid.  

NB! Töötaja projekti heaks tehtavate tööde algus ja lõpp peab olema kooskõlas 

projektilepingus märgitud projekti perioodiga (tööajatabeli täitmine algab alates 

projekti abikõlblikkuse perioodist, mis ei ole enne EAS juhatuse vastavasisulist 

otsust). Juhul, kui taotluse dokumentides olevate projektimeeskonna liikmete nimekiri 

muutub, siis tuleb sellest koheselt EASi teavitada. Vahetunud projektimeeskonna 

liikmete töötasu on abikõlblik vaid juhul, kui see on EAS-iga kooskõlastatud 
(taotluses mittemainitud ja/või EASiga kooskõlastamata projektimeeskonna liikmete 

töötasu ei ole abikõlblik). 

 Projekti heaks täistööajaga töötamisel võib kõik töötasudega seotud kulud otse 

projekti kuludesse kanda (tööaja tabeli täitmine ei ole vajalik). Projekti aruandlusega 

tuleb esitada tööleping ja ametijuhend, kust on näha, et inimese tööülesanded on 

seotud ainult projektiga. Ametijuhend ei ole vajalik, kui selles kajastatav info on ära 

toodud töölepingus. NB! Tööleping ei tohi olla sõlmitud enne projekti abikõlblikkuse 

perioodi (sätestatud EAS – toetuse saaja vahel sõlmitud projektilepingus). 

 Kui inimesele määratakse seoses projektiga lisatööülesandeid, siis tuleb lisandunud 

ülesanded kajastada töölepingus (või selle lisas); personalikulude tõendamisel tuleb 

esitada ka tööajatabel, mis on tõenduseks ülesannete lisandumise kohta. Ületunnitöö 

puhul tuleb järgida ka töö- ja puhkeaja seadust, mille järgi koos ületunnitööga ei või 

tööaeg nädalas ületada keskmiselt 48 tundi neljakuulise arvestusperioodi jooksul.  

 Kui lisaülesannete kohta sõlmitakse võlaõiguslik leping (töövõtuleping, 

käsundusleping), siis ei ole vaja tööajatabelit täita. Personalikulude tõendamiseks 

esitatakse EASile sõlmitud leping ning tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt, mis 
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sisaldab ka tehtud tööde ülevaadet. Võlaõigusliku lepingu alusel tehtava töö puhul 

tuleb esitada riigihangete korrektset järgimist tõendav dokumentatsioon. 

Tööajatabel 

 

Kui töötaja täidab toetuse saaja organisatsioonis lisaks projekti raames tehtavale tööle ka 

muid ülesandeid, peab ta projekti elluviimise ajal täitma tööajatabelit. Kui töötajaga on 

lisaks töölepingule sõlmitud projekti heaks tehtava töö kohta võlaõiguslik leping, mis on 

seotud ainult elluviidava projektiga, siis võlaõigusliku lepingu osas töötaja tööajatabelit 

pidama ei pea (kohustus esitada EASile tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt ning 

riigihangete seaduse järgimist tõendav hankedokumentatsioon). 

 

Tööajatabelis näidatakse ära tehtud töö (nii projekti jaoks tehtud kui ka muu töö) ja selleks 

kulutatud aeg. Tööajatabeleid tuleb koostada jooksvalt ning allkirjastada vähemalt kord kuus, 

näidates ära tööülesanneteks kulunud tegeliku ajakulu. Tööajatabeli allkirjastab tööajatabeli 

täitja ja tema vahetu juht. 

 

Tööajatabelis tuleb detailselt kajastada projektiga seotud tegevused ja selleks kulunud aeg. 

Projektivälised tegevused võivad tööajatabelites olla toodud ajavahemikena. 

 

Kui töötaja osaleb mitmes projektis, siis tuleb ühes tööajatabelis näidata kõikides projektides 

tehtud töid eraldi tulpades. Tööajatabeli näidis on toodud Vabariigi Valitsuse määruse 

“Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse 

määramise tingimused ja kord” (Lisa 2). 

 

Töötaja palgakulu projektis arvestatakse vastavalt tööajatabelis näidatud tundide arvule 

(tunnitasu korral) või kokkulepitud kuupalga korral vastavalt projekti jaoks töötatud aja ja 

kogu tööaja suhtele (projekti heaks kulutatud aeg jagatakse kogu töötatud ajaga ja 

korrutatakse perioodi töötasuga). 

 

Palgakulu osas on mitteabikõlblikuks kuluks toetuse saaja ja/või partneri ettevõttes töölepingu 

alusel töötavate isikutega sõlmitud töövõtu- või muudest lepingu sõlmimisest tulenevad 

kulud. 

 

Puhkusetasu arvestus 

 

Töötaja puhkusetasu arvestatakse proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga ja 

vastavalt „Töölepingu seaduses“ ning „Puhkuseseaduses“ sätestatud korrale. Puhkusetasu on 

abikõlblik proportsionaalselt töötatud ajale ning abikõlblik töölepinguga tööl olevale 

projektimeeskonna liikmele. 

 

Abikõlblik on ka kompensatsioon kasutamata jäänud puhkuse eest (töölepingu lõpetamisel). 
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Mitteabikõlblikud on: 

 Projekti meeskonnaliikmete kulud seadusest mittetulenevatele lisahüvedele ja 

töötasule lisaks makstavatele toetustele. 

 

Töö- ja puhkusetasude tõendamiseks esitab toetuse saaja koos maksetaotlusega esitada ja 

säilitada: 

 töölepingu, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirja, korralduse või 

võlaõigusliku lepingu koopia; 

 palgaarvestuse leht; 

 tööajatabel osalise ajaga projekti raames töötamisel; 

 puhkusetasu arvestus; 

 lisatasude maksmise korral vastav juhatuse käskkiri vms ettevõtte alusdokument 

 maksekorralduste koopiad või pangakonto väljavõte (palga maksmise ja maksude 

tasumise kohta). 

 

Võlaõigusliku lepingu puhul tuleb maksetaotlusega esitada: 

 lepingu koopia, 

 maksekorralduse koopiad või panga väljavõtted; 

 üleandmise ja vastuvõtmise aktid; 

 hankedokumentatsioon; 

 arved (juhul kui tegu on juriidilise isikuga). 

 

EAS: 

 Kontrollib töölepingus määratud töötasu vastavust toetuse saaja asutusesisese 

palgatasemega vastavasisulise töö eest. Vajadusel kontrollib EAS toetuse saaja üldist 

palgataset samasisulise töö eest tasustamisel. 

 Kontrollib, kas toetuse saaja töötaja on määratud projektimeeskonna liikmeks toetuse 

saaja allkirjaõigusliku isiku poolt kinnitatud taotluse dokumentides. 

 Kontrollib töölepingus olevat töötasu vastavust eelarves ning kulude loetelus 

kajastatuga. 

 Võlaõiguslike lepingute alusel tehtava töö korral kontrollib võlaõiguslike lepingute 

hankimise korrektsust (hankedokumentatsiooni); 

 Kontrollib töölepingu kehtivust (sõlmimise ja lõpetamise kuupäevi). 

 Kontrollib, kas töölepingus on toodud ära töötaja sidusus projektiga. 

 Kontrollib, kas töötaja töötab projekti heaks osalise või täiskoormusega. Vastavalt 

sellele kontrollib tööajatabelit, selle täitmise ja allkirjastamise korrektsust ning 

proportsiooni arvestust abikõlbliku tasu arvestamisel. 

 Kontrollib, kas kuludeloetelus maksekorralduse nr, summa ja kuupäev vastavad 

esitatud maksekorralduse koopiale. 

 Kontrollib, kas töötasult arvestatud maksud on õiged ja vastavad seaduses 

kehtestatud määradele. 

 Kontrollib, et lisatasude maksmisel projekti vahenditest oleks olemas alusdokument 

(käskkiri vms dokument), mis on aluseks maksmisele. Samas peab olema arusaadav, 

milliste töötulemuste eest need on saadud ja kuidas on need seotud projektiga. 
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LÄHETUSKULUD 

 

Lähetuskulude hüvitamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele ning kulude 

abikõlblikkus on täpsustatud järgmistes dokumentides:  

 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja 

kord” ; 

  „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, 

maksmise tingimused ja kord“. 

 

Programmi raames täpsustavad lähetuskulude abikõlblikkust programmi korra punktid 6.5.2 

ja 6.6.2: 

 „Projekti elluviivate töötajate lähetusega või tööülesannete täitmisega seotud 

transpordi- ja majutuskulud ning lähetusega seotud päevarahad toetuse saaja ja 

partnerite riiklike piirmäärade ulatuses tingimusel, et need on kooskõlas toetuse saaja 

ja partneri reisikulude tavapraktikaga“;  

 Töölepingu alusel töötav projektimeeskonna liige – abikõlblikud on transpordi- ja 

majutuskulud + päevarahad. 

 Käsundus- või töövõtulepingu alusel töötav projektimeeskonna liige – abikõlblikud on 

transpordi- ja majutuskulud. Päevarahasid ei maksta. 

 Lähetuskulud peavad olema otseselt seotud partnerotsingu ja/või projektiga seotud 

teavitusürituste, töötubade, konverentside korraldamise/osalemisega.  

 

Toetuse saaja esitab lähetuskulude tõendamiseks koos maksetaotlusega järgmised 

dokumendid: 

 Sõidupiletid (reisibüroo poolt väljastatav e-pilet või lennufirma poolt väljastatud 

paberpilet) ja lähetusega otseselt seotud arved; 

 Kui lähetuse korraldamisel kasutatakse reisibüroo teenust, siis esitab toetuse 

saaja ka teenuse osutamisega seonduvate hankekohustuse täitmist 

(hankedokumentatsioon). 

 Isikliku sõiduauto kasutamise korral hüvitatakse transpordikulu vastavalt ühissõiduki 

pileti või taksoarve summale, tegelikule kulule kütusekulu tõendava dokumendi ja 

kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku 

sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja hüvitisele kilomeetri kohta; 

 Lähetuse korraldus (käskkiri); 

 Lähetuskulude aruanne (kus on kirjas ka viide projektile ja projektiga seotud 

tegevusele); 

 Tööandja kinnitus (kolmandatele isikutele hüvitatavate lähetuskulude puhul); 

 Koopia sõiduki tehnilisest passist (sõiduauto kasutamise korral); 

 Sõidupäevik isikliku või asutuse auto kasutamisel; 

 Kinnitatud maksekorralduste koopiad või pangakonto väljavõte lähetuskulude 

tasumise kohta. 

 Kokkuvõtte lähetusest – kas ja kuidas on lähetus seotud partnerotsingu või muu 

projekti eesmärgiga (projektiga seotud töötuba, koosolek, konverents vms), 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198275
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198275
https://www.riigiteataja.ee/akt/13197685?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13197685?leiaKehtiv
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kokkuvõttele lisada ürituse päevakord, osalejad, teavituskohustuse täitmise tõendus 

(Norway Grants logo kasutamine). Eelnimetatu võib olla lähetuse aruande osa. 

 

NB! Välislähetuse puhul tuleb välisriigis tehtud kulud projekti aruandesse konverteerida 

eurodesse vastavalt „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse 

päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ §2 lõikele 5 ehk välislähetusest 

saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi 

alusel. 

 

EAS: 

 Kontrollib lähetuse seost partnerotsinguga ja/või vastavust projekti eesmärkidega. 

 Kui lähetus on vormistatud reisiteenusena, siis kontrollib hankedokumentatsiooni 

olemasolu ning hanke korrektset vormistamist ja tõendusmaterjali olemasolu (ja 

korrektsust). 

 Kontrollib, kas kõik vajalikud dokumendid on esitatud ning vastavad nõuetele.  

 Kontrollib, et lähetuse päevarahad on makstud vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses 

kehtestatud määrade järgi. 

 Kontrollib, et lähetusaruande kuupäevad vastaksid tegelikule lähetuses oldud ajale. 

 Kontrollib, kas lähetatav on toetuse saaja ja/või partneri töötaja (projektimeeskonna 

liige) ning töösuhte aluseks oleva lepingu liiki, vastavalt millele on töötajale makstud 

lähetuskulusid (päevarahad). 

 Kontrollib, et kuludokumentidelt on maha arvestatud käibemaks (ELi liikmesriikide 

lähetuste puhul). 

 

SISSEOSTETAVAD TEENUSED 

 

Sisseostetavad teenused on abikõlblikud nii väike- kui põhitoetusskeemis eeldusel, et kauba 

müüja või teenuse osutaja on eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsilisest 

isikust ettevõtja.  

 

Väiketoetusskeemis on abikõlblikud kulud sisseostetud uuringutele, analüüsidele, tehnilistele 

teadmistele, tootearenduseks otseselt vajalike tarkvaralitsentsidele ning kulud projekti 

elluviimisega otseselt seotud nõustamistele ja muudele samaväärsetele teenustele, kui EASile 

on esitatud teenuste hankeplaan ning teenuste ostmisel on järgitud ülaltoodud riigihangete 

seaduse tingimusi. 

 

Põhitoetusskeemis on abikõlblikud kulud turutingimustel sisseostetud uuringutele, analüüsidele, 

tehnilistele teadmistele (sh. sertifitseerimisteenustele), andmetele ligipääsule ja litsentseeritud 

patentidele, tootearenduseks otseselt vajalike tarkvaralitsentsidele ning kulud tootearenduse 

projekti elluviimisega otseselt seotud nõustamistele (sh klientidelt ostetud nõustamisteenused, 

ekspertiisi tasud) ja muudele samaväärsetele teenustele eeldusel, et EASile on esitatud 

hankeplaan ning teenuste ostmisel on järgitud ülaltoodud riigihangete seaduse tingimusi. 
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Raamatupidamisteenus on abikõlblik proportsionaalselt projekti kestvusega, kui kuluga on 

arvestatud taotluse dokumentides (eelarves) ning teenuse sisseostmisel on järgitud 

riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid. 

 

EASile esitatakse tõendusmaterjalidena kõik hankimise alajaotuses toodud dokumendid ning 

eduka pakkujaga sõlmitud leping, millele lisatakse arve ja maksedokumendid. EAS kontrollib 

lisaks arvetele ja maksedokumentidele hangete alajaotises toodud hankedokumentatsiooni. 
 

MASINAD JA SEADMED  

 

Uute või kasutatud masinate ja seadmete ostmise kulud ja rendilepingu või liisingulepingu 

alusel kasutamise kulud vastavalt masinate ja seadmete tegelikule kasutamise määrale projekti 

raames on abikõlblik kulu põhitoetusskeemi projektides. Masinate ja seadmete ning  

materjalidele ja tarvikute ostukulud kokku ei tohi ületada 50% projekti abikõlblike kulude 

kogumahust. Masina ja seadme ostu puhul on tegu hankimisega, mille osas esitab toetuse 

saaja hankimise alajaotise toodud tõendusmaterjalid. 

 

Seadmete ja masinate ostmise ja rentimise ning teenuste ostmise kulud on abikõlblikud 

isikutelt, kelle tegevusalaks on vähemalt viimase aasta jooksul olnud soetatavate masinate või 

seadmete müük või teenuste osutamine, samuti on toetatav masinate ja seadmete soetamine 

liisinguandjalt ja pankrotivarast. 

 

Kui masinate või seadmete tavapärane kasulik eluiga on projekti abikõlblikkuse perioodist 

pikem, loetakse abikõlblikeks kuludeks vaid masinate ja seadmete kasutamisega seotud kulud, 

mis on otseselt seotud projekti läbiviimisega ning mis on tekkinud projekti abikõlblikkuse 

perioodil. Selliste kulude arvutamisel lähtutakse samaliigiliste masinate või seadmete 

amortisatsiooni kuludest üldtunnustatud raamatupidamistava alusel (näit. kui ostetava seadme 

tavapärane kasulik eluiga on 10 aastat ning projekti periood 2 aastat, on uue seadme puhul 

abikõlblik 20% selle ostuhinnast, kasutatud seadme puhul 20% selle ostuhinnast);  

 

Kasutatud masinate ja seadmete soetamise, rendi või liisingu korras kasutamise kulud on 

abikõlblikud alljärgnevatel tingimustel:  

 masinate ja seadmete müüja või rendileandja väljastab tõendi, milles kinnitab, et 

seadme ostmiseks ei ole kasutatud riigieelarvest või Euroopa Liidult tulevaid rahalisi 

või teisi välisabi vahendeid;  

 masina või seadme hind või renditasu ei tohi ületada selle turuhinda arvestades selle 

vähenenud kasulikku eluiga ning on väiksem sellele sarnaste uute seadmete müügi- 

või rendihinnast;  

 liisingulepingu alusel soetatud/kasutatava seadme või masina puhul ei saa 

liisingmakse olla suurem kui perioodi amortisatsiooniarvestuse määr vastavalt 

üldtunnustatud raamatupidamistavale (nt seadme maksumus 100 000EUR, kavandatav 

liisingusissemakse on 50 000EUR, projekti periood 2 aastat, seadme kasulik eluiga 5 

aastat. EAS hüvitab liisingumaksete osas (100 000:5)*2= 40 000 eurot). 
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Liisingu puhul hüvitatakse liisingumaksed proportsionaalselt liisingulepingu sõlmimisest 

projekti lõpuni kulunud ajaga. Liisingulepingu alusel väljamakstav toetus on abikõlblik, kui 

liisinguleping on sõlmitud projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul ning liisinguandja on 

«Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus.  

 

Liisingu intressid ja lepingutasud ei ole abikõlblikud. Liisingukulude tõendamiseks tuleb 

sõltuvalt kulude hüvitamise meetodist ja meetme tingimuste määrusest koos maksetaotlusega 

esitada järgmised dokumendid: 

 liisinguleping ja maksegraafik; 

 üleandmise-vastuvõtu akt; 

 arved; 

 maksekorralduse koopiad või pangakonto väljavõte. 

 

EAS: 

 Kontrollib seadmete/masina ostu vajalikkust ja seost projekti eesmärkide 

elluviimisega. 

 Kontrollib, kas soetatud masin/seadmed on kasutusel vaid projektiga seotud tegevustes 

või ka toetuse saaja teistes põhitegevustes. Vajadusel küsib EAS lisadokumente. 

 Kontrollib kasutatud seadmete puhul masinate ja seadmete müüja või rendileandja 

poolt väljastatud tõendi olemasolu. 

 Kontrollib, kas kasutatud seadmete ostu korral jääb masina või seadme hind ei ületa 

turuhinda. 

 Kontrollib, et seadmete ost on tehtud projekti perioodil. 

 Kontrollib, et intressid ja lepingutasud ei sisaldu kuluaruandes. 

 Kui masinate ja seadmete kasulik eluiga ületab projekti perioodi, siis kontrollib, kas 

kulud on arvestatud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamistavale ning kulude 

kajastamise vastavust kulude loeteluga.  

 Kontrollib kulude kajastamise korrektsust kulude loetelus. 

 Kontrollib, et seadmete ja masinate ning tarvikute kulu kokku ei ületa 50% projekti 

abikõlblike kulude kogumahust. 

 Kontrollib hankematerjalide olemasolu ja korrektsust vastavalt riigihangete seaduses 

toodud tingimustele. 

 

TÕLKEKULUD 

 

Tõlkekulud on väiketoetusskeemis abikõlblikud põhitoetusskeemi projektide 

ettevalmistamiseks; põhitoetusskeemis on tõlkekulud abikõlblikud projektimaterjalide 

tõlkimise ning partnerite kaasamise korral võõrkeelsete materjalide tõlkimisel inglise keelde. 

 

Tõlkekulude puhul on tegu sisseostetava teenusega. Kulu- ja maksedokumentide esitamisel 

tutvub toetuse saaja hankimise alajaotises toodud infoga ning esitab nõuetekohased 

tõendusmaterjalid.  
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PARTNEROTSINGU NING ÜRITUSTEGA SEOTUD KULUD (osalustasud seoses konverentsidel, 

seminaridel, kursustel ja töötubades osalemisega; koosolekute ja töötubade korraldamise 

kulud).  

 

Juhul, kui partnerotsingu ning üritustega seonduvate tegevuste elluviimisel hangitakse 

teenuseid või ostetakse asju, järgib toetuse saaja/partner hankimise alajaotuses toodud 

riigihangete seaduse kohaseid tingimusi ning esitab lisaks arvetele ja maksedokumentidele 

tõendusmaterjalina hankimise alajaotises toodud hankedokumentatsiooni. 

 

Kulude tõendamisel esitab toetuse saaja järgmised dokumendid: 

 Ürituse kirjelduse või osaletud konverentsi programm; 

 Tõendusmaterjal teavituskohustuse täitmise kohta (logo kasutamine ürituse 

dokumentidel, esitlustel vms) 

 Seos projekti eesmärgi ja/või partnerotsinguga; 

 Nimekiri projektimeeskonna liikmetest, kes üritusel osalesid  

 Ametlik konverentsi kutse/registreerimise kinnitus ning ürituse arve ja 

maksedokument 

 Koosolekute ja töötubade korraldamisel: 

o Seos projekti eesmärgi ja/või partnerotsinguga 

o Ürituse protokoll (võik kokkuvõte), millest selgub ürituse kuupäev, osalejad, 

päevakord ning tulemus; 

o Juhul, kui töötoa korraldamine on seotud teenuste ostuga (ruumi rent, 

toitlustamine, majutusteenus partneritele), siis kontrollib EAS ka 

hankedokumentatsiooni. 

 

EAS: 

 Kontrollib ürituse/töötoa korraldamise vajadust ning seost projekti eesmärkidega; 

 Kontrollib, kas kõik vajalikud dokumendid on esitatud ning vastavad nõuetele. 

 Kontrollib kulu- ja maksedokumentide summade kooskõla projekti eelarvega. 

 Kui tegu on hankimisega (toetuse saaja/partner tellivad partnerotsingu elluviimiseks 

teenuseid või ostavad asju), siis kontrollib hankimisega seonduvaid toiminguid ja 

tõendusmaterjale. 

 

TEAVITUSKULUD 

 

Toetuse kasutamisest teavitamisega seotud kulud on abikõlblikud (Norra finantsmehhanismi 

logoga infomaterjalid jne). Projekti teavitusnõuded on toodud Norway Grants stiiliraamatus, 

logorakendused on leitavad aadressil: http://eeagrants.org/Results-data/Results-

overview/Documents/Logos  

http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Logos
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Logos
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Toetuse saaja ja/või partner märgistavad Norway Grants logodega projekti raames loodavad 

lahendused, võimalusel oma kodulehe ning avalikud esitlused. Logo lisamisel võib selgitava 

lausena kasutada: „Projekti toetatakse Norway Grants vahenditest“. 

 

Kui teavituskulude puhul on tegu sisseostevata teenusega, siis esitab toetuse saaja koos kulu- 

ja maksedokumentidega ka hankimise alajaotises toodud hankedokumentatsiooni. 

 

EAS kontrollib aruande kontrolli raames ka teavitusnõuete täitmist (st logode kasutamist) 

toetuse saaja ja/või partneri kodulehtedel ning avalikel esitlusmaterjalidel (nt töötubade 

korraldamise materjalid, kodulehed, lahendusepõhised märgistamisvõimalused).  

 

MATERJALID JA TARVIKUD  

 

Kulud materjalidele ja tarvikutele on abikõlblik kulu põhitoetusskeemis tingimusel, et 

vastavad kulud on eristatavad ja projektile eraldatud (projektiplaanis välja toodud). Projekti 

raames soetatud materjalid ning tarvikud tuleb kulude loetelus kajastada, toetuse saaja ja/või 

partner esitavad vastavate kuludega seotud arved, maksekorraldused, ning vajadusel ka 

selgitused soetatud tarvikute kohta. 

 

Põhiprojektis ei tohi masinate ja seadmete soetamise või kasutamisega kulud ning kulud 

materjalidele ja tarvikutele kokku ei tohi ületada 50% projekti abikõlblike kulude 

kogumahust. 

 

Materjalide ja tarvikute ostmisel ja kulude tõendamisel lähtub toetuse saaja ja/või partner 

hankimise alajaotises toodud tingimustest. 

 

EAS: 

 Kontrollib ostetud materjali või tarviku seost projektiga (vajadusel küsitakse toetuse 

saajalt lisaselgitusi). 

 Kontrollib, kas arved on kulude loetelus õigesti kajastatud. 

 Kontrollib tarvikute maksumuse ja põhivara arvestuse piirmäära vahelist seost (kui 

materjalide ja tarvikute maksumus ületab ettevõtte raamatupidamislikku põhivara 

piirmäära, võetakse vastav kulu arvele põhivarana).  

 Kontrollib, et seadmete ja masinate ning tarvikute kulu kokku ei ületa 50% projekti 

abikõlblike kulude kogumahust. 

 Kontrollib, kas materjali ja tarvikute ostmisel on korrektselt lähtutud riigihangete 

seaduses toodud tingimustest. 

 

TÖÖSTUSOMANDI ESMANE ÕIGUSKAITSE 

 

Tööstusomandi esmase õiguskaitse taotlemisega seonduvad kulud on abikõlblikud 

põhitoetusskeemis juhul, kui toetust taotletakse noorele innovaatilisele ettevõtjale või vähese 
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tähtsusega abi raames. Juhul, kui toetust taotletakse teadus- ja arendustegevuse toetust 

(grupierandi määruse alusel antav abi, vt programmi kord p 4.2), siis tööstusomandi esmase 

õiguskaitsega seonduvad kulud ei ole abikõlblikud.  

 

Tööstusomandi esmase õiguskaitse alla kuuluvad leiutised, kasulikud mudelid, tööstusdisain, 

kauba- ja teenindusmärgid, firmanimed, viited päritolule või päritolu kohale, samuti kõlvatu 

konkurentsi tõkestamine. 

 

Kulude tõendamisel esitab toetuse saaja tööstusomandi esmase õiguskaitse taotlemisega 

seonduvad kulud ning maksedokumendid (või panga väljavõtte). 

 

VÄLISAUDIITORI KULU 

 

Välispartneri (välja arvatud Venemaal registreeritud partneri), kulude tõendamiseks piisab, 

kui toetuse saaja esitab EASile selle välispartneri kulude abikõlblikkuse auditiaruande, mis on 

teostatud sõltumatu ja sertifitseeritud sama riigi audiitori poolt, kus on sätestatud, et selle 

partneri kulud on tekkinud vastavalt Programmi korra tingimustele, kohalikule 

seadusandlusele ja üldtunnustatud raamatupidamistavale. 

 

Audiitori kulu on abikõlblik. 

 

Audiitori kulu tõendamisel esitab toetuse saaja järgmised dokumendid: 

 kuluaruannete auditeerimise lähteülesanne ning kontroll-leht (programmi Lisa 2). 

 tõendi audiitori sõltumatuse ja asukohamaa audiitorite ametlikku ühingusse kuulumise 

kohta (tõendamaks audiitori kuuluvust audiitorite ametlikku ühingusse asukohamaal nt 

Audiitorite Ühing/Koda); 

 audiitori arve (sh töö sisu ja mahu kohta) ning maksedokumendid (maksekorraldus või 

pangaväljavõte). 

 

EAS kontrollib: 

 kuluaruannete auditeerimise lähteülesande ning kontroll-lehe olemasolu ja 

audiitori sellekohast kinnitust (programmi vormikohane Lisa nr 2); 

 audiitori asukohamaa sertifikaati või muud tõendusmaterjali audiitori kuuluvuse 

kohta asukohariigi audiitorite ühingusse; 

 arve(te) ja maksedokumentide vastavust projekti eelarvesse planeeritud kulude 

lõikes. 

 

ÜLDKULUDE ÜHTNE MÄÄR 

 

Põhiprojekti kaudsed üldkulud peavad kajastuma iga toetuse saaja ja/või partneri osaeelarves 

ühtse määrana, mis on 15 % selle toetuse saaja ja/või partneri abikõlblikest tööjõukuludest. 

Kaudsete abikõlblike kulude määramise metoodika on toodud Programmi korra lisas 3.  
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Projekti üldkulud on abikõlblikud üksnes põhitoetusskeemis vähese tähtsusega abi 

(programmi kord p4.4) ja noorele innovatiivsele ettevõtetele antava abi korral (programmi 

kord p4.3). Juhul, kui tegemist on üldise grupierandi määruse artikkel 31 alusel antava abiga 

(teadus- ja arendustegevuse toetus), ei ole üldkulud abikõlblikud. 

 

 Üldkulud ei ole abikõlblikud:  

1) kui tegu on grupierandi määruse artikkel 31 (teadus- ja arendustegevuse 

projektidele antav abi) alusel antava abiga;  

2) väiketoetusskeemis;  

3) toetuse saajale ja/või projekti partnerile, kes on varem üldkulusid analüütilise 

raamatupidamissüsteemiga kindlaks määranud Euroopa Komisjoni kuuenda või 

seitsmenda raamprogrammi raames.  

 

Projektiga tekkivad kaudsed üldkulud arvutatakse ühtse määrana 15 % projekti 

abikõlblikest otsestest personalikuludest. Otsese personali alla kuuluvad sisutegevustega 

tegelevad isikud. Kui need isikud töötavad käsunduslepingu või mõne muu teenuslepingu 

alusel, siis peab täiendavalt põhjendama teenuslepingutelt kaudse kulu arvestamist ja 

selgitama, kas ja kuidas tekivad toetuse saajal seoses teenuse ostmisega kaudsed kulud (nt 

rendikulu, töövahendid vms). Kui toetuse saaja ei suuda põhjenda, kuidas tal tekivad kaudsed 

kulud teenuslepingutelt, siis ei saa teenuslepingutelt arvestada ka kaudseid kulusid ühtse 

määra alusel.  

 

Kaudseid kulusid ei saa hüvitada otsese kuluna, kui toetuse saaja kasutab kaudsete kulude 

hüvitamiseks ühtset määra. Kaudsed kulud on: 

 

- Üldkulud: kontoritarbed, kommunikatsiooni kulud (telefoniarved ja postikulud), IT (nt 

serverite ja muude seadmete hooldus), küte, vesi, elekter, rent, koristusteenus, valveteenus, 

maamaks, panga teenustasud. 

- Administreeriva personali kulud: raamatupidamine, personalitöö, IT teenused jne. 

Siinkohal ei ole vahet, milline leping on sõlmitud toetuse saaja ja administreeriva personali 

vahel (teenusleping või tööleping), kogu administreeriva tegevusega seotud kulu kuulub 

kaudsete kulude alla ja ei ole hüvitatav otsese kuluna..  

 

Toodud üldkulud ei tohi sisalduda abikõlblikes otsekuludes.  

 

! EAS e-teenindus arvestab personalikulude sisestamisel automaatselt üldkulude ühtse 

määra, eraldi antud kulu sisestamist ei vaja. Üldkulude tõendamiseks ei ole EAS-ile vaja 

kuludokumente esitada. 

 

EAS kontrollib: 

 Kontrollib, et projekti puhul ei ole tegu grupierandi määruse artikkel 31 alusel antava 

abiga ning veendub üldkulude abikõlblikkuse antud projektis. 

 Kontrollib, et üldkulude ühtse määra arvestus vastab projekti eelarves toodule (15% 

tööjõukuludest (palk + maksud)); 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:et:PDF
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MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD 
 

Mitteabikõlblikud kulud on nimetatud programmi korra punktis 6.8: 

 

 intress võlalt, võla teenindamise tasud ja viivised; 

 finantstehingute tasud ja muud finantskulud; 

 valuutakursi muutuste kahjum;  

 kulud, mis kaetakse muudest allikatest;  

 trahvid, rahalised karistused ja kohtuvaidluste kulud;  

 ülemäärased või põhjendamatud kulud;  

 «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 tähenduses erisoodustusena käsitletavad kulud ja 

erisoodustusmaks;  

 mitterahalised sissemaksed  

 toetuse saaja ja/või partnerite vahel sõlmitud omavahelistest tehingutest tulenevad 

kulud;  

 toetuse saaja ja/või partneri ettevõttes töölepingu alusel töötavate isikutega sõlmitud 

töövõtu- või muudest lepingute sõlmimisest tulenevad kulud;  

 tehingud «Tulumaksuseaduse» § 8 mõistes seotud isikute vahel, välja arvatud juhul, 

kui see on vältimatu ja põhjendatud projekti elluviimise seisukohast;  

 käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt 

käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu 

sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning 

käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
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LISA 1 
KULUDE LOETELUS JA E-TEENINDUSES KULUARUANDE TÖÖTASUDE JA MAKSUDE KAJASTAMINE  

 

 

 
 

 

Palgalehe koostamise aluseks on töölepingud ja tunnitabelid. 

Koostas:   (nimi, amet, allkiri) 
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E-teeninduses töötasude makserea sisestamine. PS. maksude maksepool kajastada sama moodi. 
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LISA 2 

TÖÖAJATABELI NÄIDIS 

 

Tööajatabel  

   kuu ja aasta 

    Projektis osaleja ees- ja perekonnanimi: 

 

Projekti nimetus: 

Projekti kood:  

Kuupäev Töö kirjeldus  Projektiga seotud 

tegevused 

(tundi) 

Muu 

põhitegevus 

(tundi) 

KOKKU 

 

   
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

  
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

Töötunnid kokku 
  

 

       

Tabeli koostaja (projektimeeskonna liige):     

Kinnitan, et tabelis esitatud andmed on õiged.  

Allkiri:   Kuupäev:  

Ees- ja perekonnanimi:  

Projekti rakendamise eest vastutav isik:      

Allkiri:                                                                                           Kuupäev:  

Ees- ja perekonnanimi:      
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LISA 3 

TÖÖLÄHETUSE KORRALDUSE NÄIDIS 

Lähetuse korraldus nr   
 

kuupäev 
 

        

Saata lähetusse  
 

Projektimeeskonna liikme (töötaja) ees- ja perekonnanimi: 

  

Ametinimetus, struktuurüksuse nimetus: 

  

Lähetuse eesmärk: 

 

 

 Lähetuse sihtkoht: riik, linn, ettevõtte või organisatsiooni nimetus: 

 

Lähetuse kestus:  .....  päeva   alates ........ 2013   kuni ......  2013 

 

Soovin avanssi:  summas ....... EUR 

 

Nõus lähetusega:       ........................................... 

         (Töötaja allkiri) 

        ............................................ 

        (Vahetu juhi allkiri, ametikoht) 
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LISA 4 

TÖÖLÄHETUSE ARUANDE NÄIDIS 

OÜ 

  registrikood 

11xxxxxx 

  
   

LÄHETUSE ARUANNE 

 

nr………………. 

 

/Käesolevale kuluaruandele on lisatud lähetuse tegevusaruanne/ 

   Nimi   ……………………. 

 Lähetuse aeg   …………………….. 

 Sihtkoht   …………………… 

 Eesmärk   ……………………. 

 Otsuse nr   …………………….. 

 
   
Kulud  

 
   Kulu liik Arve Summa EUR 

      

Sõidukulud     

      

Ööbimiskulud     

      

Päevarahad     

      

Muud kulud     

      

KOKKU 

KULUD   0,00 

  

  

 
Saadud avanssi 0 

  

  

 

Väljamaksmisele 

kuulub 0,00 

   
   Täitmise kuupäev ja allkiri 

   Kinnitan: töötaja vahetu juht 
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LISA 5 

ARVE TASUMINE KAHE VÕI ENAMA MAKSEKORRALDUSEGA (NÄIDIS).  

Kahe erineva kuupäevaga või maksekorralduse numbrit ei esitata kulude loetelu tabeli ühes lahtris, vaid lisatakse uuele reale.  

Arve 

nr 

Arve kp. 

(pp.kk.aa) 

Summa 

(KM-ta) KM 

Summa 

KM-ga 

Makse 

saaja 

Arve sisu 

kirjeldus  

Abikõlbl

ik 

summa 

abikõlbli

ku KM-

ga  

Abikõlb

lik KM 

Maksekorrald

use nr 

Maksekorr

alduse kp 

(pp.kk.aa) 

Maksekorral

duse 

abikõlblik 

summa 

Maksekorr

alduse 

mitteabikõl

blik summa 

Arve 

kulutüüp 

(tegevuskulu

/ põhivara) 

1122 02.12.13 12 500 2 500 15 000 Oktoober 

OÜ 

Ruumi rent 

15.11.13 

12 500 0,00 167 15.12.13 5 000 2 500 tegevuskulu 

1122 02.12.13 0 0 0 Oktoober 

OÜ 

Ruumi rent 

15.11.13 

0 0 180 17.12.13 7 500 0  tegevuskulu 
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LISA 6 

KREEDITARVETE KAJASTAMINE KULUDELOETELUS (NÄIDIS) 

Arve nr
Arve kp. 

(pp.kk.aa)

Summa 

(KM-ta)
KM

Summa 

KM-ga
Makse saaja

Arve sisu 

kirjeldus (kuni 

100 tm)

Abikõlblik 

summa 

abikõlbliku 

KM-ga 

Abikõlblik 

KM

Maksekorra

lduse nr

Maksekorra

lduse kp 

(pp.kk.aa)

Maksekorra

lduse 

abikõlblik 

summa

Makseko

rralduse 

mitteabik

õlblik 

summa

Arve 

kulutüüp 

(tegevuskulu/ 

põhivara)

18656566 1.11.2013 152 542 27 458 180 000 Regati OÜ konsultatsioon 152542,37 0 155 31.12.2006 152 542 27 458 tegevuskulu

K18656599 1.11.2013 -8 476 -1 524 -10 000 Oktoober OÜ
kreeditarve arvele 

number 18656566
-8475,57 0 160 1.01.2007 -8 476 -1 524 tegevuskulu

18656566 1.11.2013 152 542 27 458 180 000 Regati OÜ konsultatsioon 144066,8 0 155 31.12.2006 144 067 25 933 tegevuskulu

kreeditarve 31.12.2006 0 1 000 tegevuskulu

Toetuse saaja nimi, sest 

vastav kulu tagastatakse 

toetuse saajale.

 

 

a) juhul kui hankija poolt esitatud arve tasutakse täies ulatuses ning hiljem selgub, et mingi teenus/kaup tagastatakse (esitatakse kreeditarve), 

siis kajastada vastavad arvel erinevatel kuluridadel, 

b) kui esitatud esialgsele arvele on järgnenud kreeditarve ning tasumisel on näha, et tasutakse vähem, siis kajastada esialgne arve väiksemas 

summas (säilitama peab mõlemad arved) 
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LISA 7 HANKEPLAANI NÄIDIS  

(xls formaadis kättesaadav ka www.eas.ee/greenit, vt paremal menüüribal „Tegevust reguleerivad dokumendid“)  

PROJEKTI RAAMES PLANEERITAVATE HANGETE PLAAN 

  Koostaja:   

   Kontaktandmed:   

   Projekti nimi:   

   Taotleja nimi:   

 

       

Hanke objekt / lühikirjeldus Vastutav isik 

Lepingu sõlmimise aeg  

(kuu ja aasta) Hange teostatud 

(Eeldatav) 

maksumus km-ta Hankemenetluse liik 

1             

2             

3             

4             

MAKSUMUS KOKKU:   € 0,00   

 

http://www.eas.ee/greenit
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LISA 8 ABITABELID TÖÖTAJATE PALKADE ARVESTAMISEKS 

 

Abitabelid 2014 ja 2015 aasta palkade arvestamise kohta on kättesaadavad www.eas.ee/greenit tegevust reguleerivate dokumentide alt ning e-

teeninduses. 

 

 

 

http://www.eas.ee/greenit

