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TEEMAD

1. Muudatused spordiregistris 2018. a

2. Muudatused spordiregistris 2017. a

3. Andmete esitamise hetkeseis.



MUUDATUSED ALATES 2018. A

1. Uued tähtajad - spordiorganisatsioonid

2. Uued tähtajad - spordiobjektid



Uued tähtajad - spordiorganisatsioonid

Senised tähtajad
• 1. märts – tegevusandmed
• 30. juuni – tulude-kulude andmed

Tähtajad alates 01.01.2018
• 1. sept – 31. okt

• tegevusandmed
• tulude-kulude 4 arvu

• Majandusaasta aruanne ÄRle seaduses
ettenähtud korras – ei muutu



Tulude-kulude andmete esitamine al 2018

• Protsess sama:

1) ÄRle maj.a aruanne seaduses ettenähtud korras

2) 4 täiendavat arvu spordiregistrile 1. sept - 31. okt

(üksikisikutelt saadud tulud, kuludest stipendiumid,
treenerite-juhendajate tööjõukulud, sportlaste
tööjõukulud)

• ÄR tähtaeg üldjuhul 30. juuni, erisused:

• Majandusaasta ei ühti kalendriaastaga

• Tegevust alustav või lõpetav organisatsioon

• NB! Õigeaegne majandusaasta aruande esitamine
on üks osa spordiregistrile andmete esitamisest



Mida uued tähtajad
spordiorganisatsioonidele kaasa toovad?

Tähtaeg 1. september kuni 31. oktoober

• Kahe korra asemel üks kord esitamine

• Rangelt piiritletud ajavahemik

• Täiendav andmete uuendamise kohtustus
vastavalt vajadusele jääb kehtima

• NB! 2017. ja 2018. a andmete uuendamise
tähtaegade vahel pikk vahe!



Uued tähtajad - spordiobjektid

Senised tähtajad

• 1. okt – uute objektide algandmed (KOVid)

• 1. nov – registrisse kantud spordiobjektide
andmete uuendamine

Tähtajad alates 01.07.2018

• Uute spordiobjektide algandmete esitamine:
1. veebruar

• Andmete uuendamine: 1. märts



Uued tähtajad - kokkuvõte

• 1. poolaasta – spordiobjektid (al 2019)

• 2. poolaasta – spordiorganisatsioonid (al 2018)

Uued andmete esitamise tähtajad:

30. juuni 2018 spordiorg maj.a aruanne äriregistrile

1. sept-31. okt 2018 spordiorg-de tegevusandmed + 4 nr

2. veebruar 2019 uute spordiobjektide algandmed

1. märts 2019 spordiobjektide andmete
uuendamine



1. MUUDATUSED ALATES 2017. A

1. Spordikoolidega seotud muudatused

2. Harrastajatega seotud muudatused



1. Spordikooli pidaja on spordiregistris
spordiorganisatsioonina

• Spordialade, harrastajate ja treenerite-
juhendajate andmed spordiregistris ainult
spordiorganisatsiooni all, ei kajastata
spordikooli all

2. Spordikooli pidaja on KOV või muu
organisatsioon

• Harrastajate andmed spordiregistris ainult
spordikooli all, ei kajastata spordiklubide all

Spordikoolidega seotud muudatused



Harrastajatega seotud muudatused

• Spordiklubi harrastaja arvestuslik vanuseline
alampiir: 5-aastat (sünd 2012 või varem),
harrastaja elab Eestis

• Harrastajaid spordiregistris topelt ei kajastata:

1) sama ala harrastaja kajastatakse (ühe) spordiklubi all

• kui kuulub mitmesse spordiklubisse

• kui kuulub spordiklubisse, kes peab ka eraspordikooli

2) sama ala harrastaja kajastatakse spordikooli all

• kui kuulub spordiklubisse ja muu organisatsiooni peetavasse
era- või KOV spordikooli



Spordiregister arvudes (02.06.2017)
• Spordiorganisatsioone 2628

⁻ tegutsevaid 2078
⁻ spordi harrastamisega tegelevaid 1752

• Tegutsevaid spordikoole 391
⁻ Sh KOV spordikoolid 32
⁻ Sh spordiorg-na tegutsevaid 304

• Harrastajaid spordiklubides ja 163 053
spordikoolides

– Sh 19-a ja nooremaid 97 882

• Kehtivaid treenerikutseid 3387

• Kasutuses spordiobjekte 3016



Spordiorganisatsioonide spordiregistrile
andmete esitamise hetkeseis (02.06.2017)

2631 spordiorganisatsiooni

1. TEGEVUSANDMED ESITATUD – 2366 (90%):
• tegevusandmed + tulud-kulud: 680 (26%)

2. TULUD-KULUD ESITAMATA - 1686 (64%):
• äriregistrile ja spordiregistrile esitamata – 1157 (69%)

• äriregistrile aruanne esitamata – 377 (22%)

• spordiregistrile 4 arvu esitamata – 152 (9%)

1. MENETLUSES – 12

2. KÕIK ANDMED ESITAMATA – 253 (10%)

• Tähtaeg 30.06.17 (15.07 “armuaega” enam ei ole)!



Spordi katusorganisatsioonide
liikmeskonna andmed

• Spordialaliidu, spordiühenduse ja EOK liikmeskonna
kõik liikmesorganisatsioonid peavad olema kantud
Eesti spordiregistrisse.

• Katusorganisatsioonil on kohustus tagada
liikmesorganisatsiooni andmete esitamine
spordiregsitrile – 30 päeva jooksul!

• 64 liikmesorganisatsiooni ESRi kandmata!
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