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Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse
seadus) § 13 lõike 5, § 29 lõike 8, § 46 lõike 2, § 47 lõike 1 ja § 48 lõike 7 alusel.
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruses nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest
hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide
tegemise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kulu loetakse tekkinuks struktuuritoetuse seaduse § 2 punktis 6 nimetatud abikõlblikkuse
perioodil, kui:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr
1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 67 lõike 1 punkti a tähenduses tegelikult
tehtud ja makstud kulude alusel (edaspidi tegelik kulu) toetuse andmisel kulu aluseks olev töö on
tehtud, kaup kätte saadud või teenus osutatud projekti abikõlblikkuse perioodil ja kulu tekkimine
on tõendatud lõike 4 kohaselt;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkti b
tähenduses standardiseeritud ühikuhinna ja sama artikli lõike 1 punkti c tähenduses
kindlasummalise makse alusel toetuse andmisel ning sama artikli lõike 1 punkti d tähenduses
otsestest personalikuludest arvestatud ühtse määra alusel kaudsete kulude hüvitamisel, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470−486), artikli
14 lõike 2 tähenduses ühe või enama konkreetse kulukategooria suhtes arvestatud ühtse määra
alusel muude abikõlblike kulude hüvitamisel (edaspidi kulude lihtsustatud hüvitamisviisid) ning
struktuuritoetuse seaduse § 17 tähenduses ühise tegevuskava (edaspidi ühine tegevuskava) alusel
toetuse ja riigiabi andmisel kulu aluseks olevad toetatavad tegevused on tehtud projekti
abikõlblikkuse perioodil.“;
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2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Füüsilise isikuga sõlmitud võlaõigusseaduses nimetatud töövõtu- või käsunduslepingu alusel
tekkiva personalikuluna loetakse abikõlblikuks proportsionaalselt projekti heaks kulunud ajaga
teenuse või töö eest makstavat tasu, mida maksustatakse kui töötasu või palka, ning sellelt tasult
makstav sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, kui erinevate teenuste eest makstavad tasud on
eristatud.“;
3) paragrahvi 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) võlaintress, välja arvatud, kui toetust antakse rahastamisvahendist intressi- või garantiitasu
toetusena;“;
4) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:
„6¹) organisatsiooni juhtimisega seonduv personalikulu;“;
5) paragrahvi 4 punkti 10 sõnastatakse järgmiselt:
„10) liisingulepingu alusel tekkiv kulu juhul, kui liisinguandja ei ole krediidiasutuste seaduse
alusel tegutsev krediidi- või finantseerimisasutus ja kui toetust antakse vara soetamiseks ning
leping ei sisalda toetuse saaja kohustust osta vara lepingu lõppedes välja ja vara ei lähe toetuse
saaja omandisse;“,
6) paragrahvi 4 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:
„12) kulu, mille katteks on toetust juba eraldatud või makstud teisest meetmest või riigieelarve või
muu avaliku sektori või muudest välisabi vahenditest;“;
7) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist toetatavale tulu teenivale projektile,
mille abikõlblikud kulud on enne puhastulu mahaarvamist üle 1 000 000 euro, kohaldatakse
puhastulu mahaarvamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61
lõigetes 2 ja 3 sätestatut, kui esinevad kõik järgmised asjaolud:“;
8) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Projekti otsesteks personalikuludeks loetakse projektis toetatavat tegevust tegeva või projekti
juhtiva isiku § 3 lõike 1 punktides 1–4 ja § 3 lõikes 4 loetletud kulud, välja arvatud projekti
administreeriva personali personalikulu, mis tekib seoses lõikes 6 nimetatud tegevusega.“;
9) paragrahvi 9 lõiked 5–7 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Projekti üldkuludeks loetakse järgmised kulud:
1) kontoritarvete ja –mööbli kulu;
2) sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu;
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika rentimise või ostmise, ning serverite, võrkude
ja kontoritehnika hooldamise ja remontimise kulud;
4) kütte, vee, elektri ja ruumide koristamise kulud;
5) ruumide rendikulud;
6) valveteenuse kulud;
7) maamaks;
8) projektiga seotud pangakonto avamise ja haldamise kulud ning makse ülekandetasu juhul, kui
projekti jaoks on eraldi pangakonto;
9) riigisisese lähetusega seotud kulu tehnilise abina toetuse andmisel.
(6) Projekti administreerimiseks loetakse järgmised projekti toetatavate tegevuste elluviimist
abistavad tegevused:
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1) raamatupidamine;
2) sekretäri- ja personalitöö;
3) juriidiline nõustamine;
4) vara haldamine;
5) infotehnoloogiline tugitegevus;
6) muu abistav töö.
(7) Tehnilise abina toetuse andmisel lõike 6 punkti 3 ei kohaldata.“;
10) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Paragrahvi 14 lõike 1 alusel esitatud maksetaotlust ja ettemakse kasutamise aruannet
menetletakse mitte kauem kui 90 kalendripäeva ning § 18 lõike 1 ja § 19 alusel esitatud
maksetaotlust mitte kauem kui 15 kalendripäeva maksetaotluse saamisest arvates (edaspidi
maksetaotluse menetlemise tähtaeg).“;
11) paragrahvist 17 jäetakse välja lauseosa „ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 41“;
12) paragrahvi 21 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui toetuse saaja on eiranud teavitamise nõudeid olulises ulatuses selle tegevuse või tegevuse
kogumi suhtes, mille osas teavitamiskohustus kehtis ja nimetatud nõuete hilisem täitmine ei ole
võimalik, vähendatakse toetust 5 protsenti tegevustele või tegevuste kogumile eraldatud
toetusest.“;
13) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Kulude lihtsustatud hüvitamisviiside korral tuleb enne finantskorrektsiooni protsendimäära
rakendamist määratleda tegevus või tegevuste kogum ja selle maksumus, mille suhtes toetuse
saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid.“;
14) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„(4) Kui esineb struktuuritoetuse seaduse §-s 45 nimetatud finantskorrektsiooni tegemise alus ja
aruandeaastal välja makstud toetuse suhtes oleks toetuse tagasinõuded kuni 250 eurot, võib jätta
finantskorrektsiooni otsuse tegemata ja toetuse tagasi nõudmata. Sellisel juhul loetakse
tagasinõudmata toetuse maksmise aluseks olevad kulud abikõlblikuks.
(5) Lõiget 4 ei kohaldata toetusest veel hüvitamata kulu suhtes ja kui toetuse kasutamine on seotud
struktuuritoetuse seaduse § 50 lõike 1 punktis 2 nimetatud toime pandud kuriteoga.“.
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