
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee haridusstipendiumid 
 

Haridusstipendiumid kutsuti ellu 2003. aastal eesmärgiga toetada tasulises õppes kõrgharidust või 
kutseharidust omandavaid  tippsportlasi või tippspordist loobunud sportlasi.  
 

Stipendiume maksab välja Eesti Olümpiakomitee, rahaliselt toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 
Stipendiumitele kandideerimiseks on sportlastele kehtestatud kriteeriumid: 

- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või 
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul 
  ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul 
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele 
- ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid. 

 

Stipendiumi taotlemisel saab eesmärk olla kõrg- või kutsehariduse omandamine tasulises õppes ja sellega 
kaasneva õppemaksu tasumine.  
Stipendiumi maksimaalne suurus on 1000 eurot semestris, stipendiumi ei saa olla suurem kui õppemaks 
taotletud semestris. 
 
Eesti Olümpiakomitee kuulutab kaks korda aastas välja konkursi stipendiumitaotluste vastuvõtmiseks. 
Taotluste üle otsustamiseks on loodud komisjon koosseisus:  
Madis Lepajõe  Haridus- ja Teadusministeerium  
Epp Rebane   Haridus- ja Teadusministeerium 
Tarvi Pürn   Kultuuriministeerium 
Ants Veetõusme  Eesti Akadeemilisest Spordiliit 
Siim Sukles   Eesti Olümpiakomitee 
Martti Raju   Eesti Olümpiakomitee 
 
Stipendiume makstakse välja kaks korda aastas.  
 
HTM – EOK haridusstipendium on maksuvaba stipendium vastavalt Tulumaksuseaduses sätestatule: 
Vt Tulumaksuseadus § 19.  (6) punktid  1) ja 2): 

(6) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi, mida maksab § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja 
kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused: 
 1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule; 
 2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise 
levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet 
sisaldaval veebilehel. 

Mis äraseletatult tähendab, et EOK on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
nimekirja, et EOK ei või stipendiumi maksta oma … liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul EOK-le annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele. 
  
Tulumaksuseadus annab stipendiumi mõiste. Vt Tulumaksuseadus § 19.  (7): 

 (7) Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse 
teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse 
soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse 
mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele. 

 
Tulumaksuvaba stipendiumi väljamaksja, Eesti Olümpiakomitee, deklareerib vormil INF 9 eelmisel 
kalendriaastal makstud maksuvabade stipendiumide saajate andmed ja makstud stipendiumide summad. 
Deklareeritud andmed on avalikud.   


