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Kasulikku teavet spordijuhtidele:

Tulumaksusoodustused

„Stipendiumiprobleemid“

Võimalikud lahendused



Tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekiri 

2014. aasta 1. juulist on nimekirjas 1721 mittetulundusühingut ja 
sihtasutust (edaspidi ka ühing). 

Sellesse nimekirja on 01.07.2014 kantud 581 spordiorganisatsiooni.

Kõikidest tulumaksusoodustustega ühingutest spordiorganisatsioonide  
osa päris muljetavaldav  581 / 1721  = 33,76%

Eesti Spordiregistri andmetel on tänase seisuga Eestis 1871 tegutsevat 
spordiklubi, 63 spordialaliitu, 19 maakonna ja linna spordiliitu ning 106 
muud spordialast ühendust = kokku 2059 

Kõikidest spordiorganisatsioonidest  on tulumaksusoodustustega 
MTÜ/SA-de nimekirjas   581 / 2059 =  28,22%  

Täpsem info

Link: http://www.spordiregister.ee/admin/tmsn.php

http://www.spordiregister.ee/admin/tmsn.php


Eelised nimekirjast

Miks on kasulik kuuluda nimekirja? 

Seletused ja vastavad väljavõtted kehtivast TMS-st.

Kui üksikisik annetab/kingib tulumaksusoodustustega 
MTÜ-le või Sihtasutusele, siis saab annetaja selle 
summa oma tulust maha arvata ja seega on tal õigus 
saada tulumaksu võrra  (2014.a. – 21%) annetatud 
summast (kuid mitte rohkem kui 5% maksumaksja 
tulust) tagasi. 

TMS § 27. Kingitused ja annetused

Lõiked: (1),  (3) ja (4) 



Eelised nimekirjast

Kui juriidiline isik annetab/kingib 
tulumaksusoodustustega MTÜ-le või Sihtasutusele, 
siis ei pea annetaja sellelt summalt/väärtusest tasuma 
tulumaksu, kui tehtud annetuse/kingituse väärtus 
jääb piiridesse: a) 3% andja nn. palgafond või b) 10% 
andja eelmise majandusaasta puhaskasum. 

TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja 
vastuvõtukuludelt 

Lõiked (1), (2) ja (3) 



Eelised nimekirjast

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus 
võtab vastu külalisi ja see on seotud tema põhi-
kirjaliste eesmärkide täitmisega, siis saab ta 
maksuvabalt kanda külaliste vastuvõtuga seotud 
kulud.

TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja 
vastuvõtukuludelt 

Lõige (4)



Eelised nimekirjast

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus 
põhikirjalistel eesmärkidel annetab/annab toetust  
teisele tulumaksusoodustustega nimekirja kantud 
MTÜ-le või SA-le, siis saab ta seda teha maksuvabalt.

TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja 
vastuvõtukuludelt.

Lõige (6)



Eelised nimekirjast

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus 
kingib noorte püsi- või projektlaagris osalejatele  
meeneid, siis saab ta seda teha maksuvabalt  kuni           
32 € ulatuses laagris osaleja kohta.

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus 
kingib spordivõistlustel osalejatele  meeneid, siis saab 
ta seda teha maksuvabalt  kuni 32 € ulatuses 
võistlustel osaleja kohta.

TMS § 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja 
vastuvõtukuludelt 

Lõige (6)



Eelised nimekirjast

Kui tulumaksusoodustustega MTÜ või Sihtasutus 
maksab stipendiumi, siis saab ta seda teha tulumaksu-
vabalt Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a. määruse nr. 
196 – “Stipendiumide ning muude õppe- ja 
teadustööks antavate toetuste tulumaksust 
vabastamise tingimused” alusel (*)

TMS § 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, 
preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis 

Lõige (3)



Stipendiumid

Maksuvabad stipendiumid:

võimalus toetada soodustingimustel sportlasi

Maksuvabad stipendiumid:

ahvatlus ja oht langeda „stipendiumilõksu“   



STIPENDIUMID

PWC definitsioon (2001):

• stipendium on rahalise toetuse alaliik, mida antakse näiteks 
sportlasele sporditegevuse toetamiseks;

• stipendiumi ei anta selle saaja eelnevate teenete eest (antud asjaolu 
eristab stipendiumi preemiast), stipendium on tulevikku suunatud 
toetus;

• stipendium on rahaline toetus, mida antakse ilma vastutasuta 
(nimetatud tunnusega eristatakse stipendiumi erinevate lepingute 
alusel tehtud tööde või osutatud teenuste eest makstavatest 
tasudest), samas säilib stipendiumi andjal õigus nõuda stipendiumi 
saajalt nende toimingute sooritamist, mis on seotud stipendiumi 
andmise eesmärgi täitmisega või stipendiumi kasutamise 
eesmärgipärasust kontrollida;

• stipendiumi võib maksta kas ühekordselt või korrapäraselt;

• stipendiumi andmise kohta võib sõlmida kirjaliku lepingu, seega ei ole 
stipendiumi andmine kirjaliku kokkuleppe alusel iseenesest 
stipendiumi välistav asjaolu.



STIPENDIUMID

PWC tõlgendused:

Tulumaksuga mittemaksustatavatest stipendiumidest:

Lähtudes TMS § 19. ja Vabariigi Valitsuse määrusest  20.06.2000.a. nr. 
196 ei maksustata tulumaksuga 

• õppe- ja teadustööks (näiteks õpilasele või üliõpilasele õpinguteks 
või teadlasele teadustööks) 

• loominguliseks tegevuseks (näiteks maalikunstnikule või graafikule 
või heliloojale või kirjanikule) 

• sporditegevuseks (sportlasele) antavaid stipendiume. 

PWC on seisukohal, et sporditegevuseks saab antud olukorras siiski 
lugeda vaid sportlaste tegevust spordis osalemisel, mitte aga sportlast 
teenindavate isikute (massöör, arst, treener, mänedžer) tegevust (kuigi 
teoreetiliselt on võimalik treeneri kui teadlase või üliõpilase roll). 



STIPENDIUMID

Maksu- ja Tolliametil on olnud kolme sorti etteheiteid spordile:

Tulumaksuvabade stipendiumite konkursside formaalsus

Ebaproportsionaalselt kõrged stipid (profi-)sportlastele 
pallimänguliigades ja töölepingu tunnused

Spordis tehtava töö tõlgendamine sporditegevuseks, st töö eest stipi 
maksmine.  



KUIDAS EDASI?

KAVANDATAVATEST MUUDATUSTEST

läbi rahade ja uuringute



Spordi rahastamine

Avalik sektor 

keskvõimu vahendusel 18 milj. eurot

kohaliku võimu vahendusel 44 milj. eurot

üksikisikute maksed ja tasud 20 milj. eurot 

sp.org. majandustegevus 20 milj. eurot



Spordi rahastamine - KOV

Kohalike omavalitsuste rahad sporti – milj. eurod

A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Invest.,
renov.

16,9 22,7 22,8 16,6 22,6 13,5 5,8 9,3 11,0

Ülalpid.
kulud

7,0 7,9 11,8 13,0 16,2 15,1 18,1 13,9 16,1

Spordi-
tegevus

13,0 15,6 18,9 20,2 23,6 20,3 16,8 20,5 17,1

KOKKU 36,9 46,2 53,5 49,8 62,4 48,9 40,7 43,7 44,2



Spordi rahastamine -spordialaliidud

1989. aastast spordialakeskse spordijuhtimise suund.

Avaliku sektori keskvõimu ja EOK toetused liitudele:
Aasta Toetused kokku

2013 9,136

2012 8,913

2011 8,495

2010 8,110

2009 8,248

2008 10,927

2007 9,094

2006 7,670

2005 6,453

2004 5,788

2003 5,375



Spordi rahastamine -spordiklubid
Aasta klubid harrastajad noored KLUBIDE

TULUD
sh INIMESTELT sh KOV

2013 1861 142 888 81 057 60,853 25,123 10,500

2012 1 744 130 839 76 066 56,114 19,976 10,210

2011 1 692 129 402 72 873 49,006 17,997 8,324

2010 1 629 129 839 68 941 43,266 13,606 7,623

2009 1 603 133 136 69 818 43,515 12,352 9,242

2008 1 528 130 763 71 335 46,920 11,090 10,254

2007 1 519 148 668 71 932 42,523 9,374 9,301

2006 1 521 153 875 74 450 34,719 7,164 7,858

2005 1 599 152 242 69 066 31,358 4,469 7,187

2004 1 513 142 429 69 142 27,032 3,967 5,998

2003 1 327 121 757 60 231 20,625 2,377 5,145

2002 1 038 100 876 49 198 16,068 1,765 3,846

2001 1 056 109 416 58 886 13,409 1,274 3,534

2000 866 79 802 37 483 6,540 0,678 1,643



TREENERID

Treenerikutse väärtustamine, vääriline ja aus 
tasustamine peab saama meie noorte spordiõpetuse 
aluseks.

Eesti spordiregistri andmetel tegutses spordiklubides

Aasta Treenerid,
juhendajad

põhikohaga käsundus-
lepinguga

tasustamata ehk
vabatahtlikena (?)

31.12.2011 3 899 455 699 2 775

31.12.2012 4 248 464 678 3 106

31.12.2013 4 436 482 831 3 123



TREENERID

Põhikohaga ja lepingute aluselt töötavate treenerite 
tööjõukuludeks tasuti spordiklubides kokku

Aasta Tööjõukulud
Kokku (milj. €)

tööjõukulud 1 isiku
kohta kuus (€)

Keskmine bruto-
palk kuus (€)

2011 5,555 411,85 307,35

2012 5,678 414,33 309,20

2013 6,141 389,76 290,89



TREENERID

Maksu- ja Tolliamet,  Kultuuriministeerium ning 
Spordikoolituse ja –Teabe SA on teinud kahel 
järjestikusel aastal treenerite tööhõive analüüsi. 

Vaadeldavad perioodid olid:

01.01.2012 kuni 31.05.2013 ja

01.01.2013 kuni 31.05.2014

Uuriti spordiregistrisse kantud treeneritele tehtud 
sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid. 

Uuringust jäeti kõrvale FIE-na tegutsevad isikud. 
Analüüsitud treenerite arv oli vastavalt

3565 ja 3847. Analüüside tulemused olid järgmised:



TREENERID
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid spordiorganisatsioonide 
poolt on saanud

2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal

1321 treenerit = 37,05% 1508 treenerit = 39,20%

spordiorganisatsioonide poolt treeneritele tehtud sotsiaalmaksuga 
maksustatud väljamaksed jagunevad brutomaksete alusel:
2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal

vahemikus 1 – 300 eurot kuus

547 treenerit = 41,41% 527 treenerit = 34,95% 

vahemikus 301 – 800 eurot kuus 

579 treenerit = 43,83% 736 treenerit = 48,81%

üle 800 euro kuus 

195 treenerit = 14,76% 245 treenerit = 16,25%



TREENERID
tulumaksuga maksustatavat ja deklareeritud stipendiumi spordi-
organisatsioonidest on saanud:

2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal

17 treenerit = 0,48% 10 treenerit = 0,26%

teistelt tööandjatelt saadud sotsmaksuga maksustatud väljamakseid:

2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal

2684 treenerit = 75,29% 3078 treenerit = 80,01%

ainult spordiorg.-ilt saadud sotsmaksuga maksustatud väljamakseid:

2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal

480 treenerit = 13,46% 373 treenerit =   9,70€

mitte ühegi tööandja poolt ei ole saanud sotsmaksuga maksustatud 
väljamakseid;

2013 analüüsi põhjal 2014 analüüsi põhjal 

401 treenerit = 11,25% 396 treenerit = 10,29%



TREENERID

Veel üks uuring:

Kultuuriministeerium viis koostöös Spordikoolituse ja 
–Teabe SA-ga läbi analüüsi, milles võeti aluseks Eesti  
treenerite registris olevate 5 ja kõrgema tasemega 
treenerite, kes tegelevad laste ja noortega (19a), 
töökoormus klubides ja spordikoolides. 

Uuringu kokkuvõtlikud  tulemused olid järgmised:



TREENERID

Noortega tegelevad 5 – 7 tasemega treenerid

töökohti 1178 isikuid  965

sh need, kelle töökoormus vähemalt 12 akad. tundi/nädalas
töökohti 699 isikuid  612

sh need, kelle töökoormus vähemalt 24 akad. tundi/nädalas
töökohti 309 isikuid  281

sh need, kelle töökoormus vähemalt 36 akad. tundi/nädalas
töökohti 97 isikuid    94



STIPENDIUMID SPORDIS

Mida teha?

• Senise stipendiumite maksmise süsteemi jõuline, kiire ja ilma 
kompenseeriva mehhanismita ümber korraldamine lähtuvalt uuest 
stipendiumi definitsioonist võib mõtlematu käitumise korral tuua 
endaga kaasa järgmised tagajärjed: 

• suur osa treenereid lõpetab tegutsemise;

• paljud seni juba traditsiooniks saanud spordivõistlused jäävad 
korraldamata;  

• laste ja noorte spordiharrastuse oluline vähenemine
(lastevanematele spordi harrastamise osalustasu tõus, mis muutub 
paljudele ülejõukäivaks).

Kompensatsioonimehhanismide loomine, sihtfinantseerimine,

aruandlus ja järelevalve 



TREENERID

Võimalikud ettepanekud:

Koalitsioonileping: laste ja noorte treenerid riigi abi 50+50 põhimõte

Treener kui kultuuritöötaja

kõrgharidusega täistööajaga töötava kultuuritöötaja kuu brutotöötasu 
on vähemalt 700  eurot

Treener kui haridustöötaja

pedagoogi töötasu alammäär (bruto) on vähemalt 715 eurot kuus.



TREENERID

Võimalikud arvutused 5, 6, 7 EKR taseme noortetreeneri osas:

Vähemalt   6 t/n = 479 töökohta

Vähemalt 12 t/n = 390 töökohta

Vähemalt 24 t/n = 309 töökohta  

24 → 1,0   x 309 x 700 x 1,34 x 12 x 50% = 1 739 052.- €

12 → 0,5   x 390 x 700 x 1,34 x 12 x 50% = 1 097 460.- €

6 → 0,25 x 479 x 700 x 1,34 x 12 x 50% =     673 953.- €

= 3 510 465.- €

Aga, sellest sotsiaalmaks         890 715.- €

tulumaks        550 148.- €



STIPENDIUMID

Mida teha?

Stipendiumi sõnastamine õigusaktides:

Stipendium on  teadmiste või oskuste omandamiseks, võimete 
arendamiseks ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks 
makstav tulevikku suunatud toetus. 

Stipendiumina ei käsitata väljamakset, mille eesmärk on juba toimunud 
või tulevikus toimuva tegevuse tunnustamine või tasustamine, või mille 
tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele

Tulumaksuvaba stipendiumi maksuvaba piirmäära kehtestamine???

Tulumaksuvabade stipendiumite deklareerimiskohustuse loomine.

Tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjast stipendiumite 
väärkasutajate kustutamine



Treenerite toetamisest töötasu maksmiseks

Eeldused:

+ Poliitiline tahe ja valmisolek 3,51 M €

+ Spordiorganisatsioonide ja avalikkuse suur huvi

+ Spordikoolituse ja –Teabe SA poolt loodud registrid

+ Spordiorganisatsioonide struktureeritus spordialade 

ja maakondade/linnade lõikes

+ tehtud eeltööd: küsitlused, uuringud ja arvestused



Sihttoetused treeneritele töötasu maksmiseks.
Kontseptsioon

Sihttoetus spordiklubides/spordikoolides laste-
noortega tegelevate 5+ kutsetasemega treenerite töö 
tasustamiseks töölepingute või võlaõiguslike 
lepingute alusel, välistada stipid töö eest tasumiseks.

Sihttoetuse osakaal - ühele treenerile arvestatav 
sihttoetus ei saa olla suurem kui 50% talle tööandja 
poolt lepingu alusel makstavast lõplikust töötasust 
ehk teisiti - spordiklubi või spordikooli omapoolne 
panus peab olema vähemalt samas summas ehk 
vähemalt 50% treeneri töötasust.



Sihttoetused. Kontseptsioon:

Sihttoetuse aluseks saab olla regulaarne, planeeritud 
ja reglementeeritud treeningrühmade juhendamine. 
Aluseks normatiivid laste ja noorte vanuse, õpilaste 
arvu ja nädala treeningkoormuse (akad.tunnid) osas. 
Treeneri koormuse arvestamisel summeeritakse 
treeningrühmade nädalakoormus tundides.  

Sihttoetuse eesmärk on ka suunata spordiklubide ja   
–koolide arenguprotsesse, tegutsemise korrektsust.

Sihttoetuste rakendamiseks määrab Kultuuri-
ministeerium rakendusasutuse.



Sihttoetused. Nõuded organisatsioonile

Spordiklubi on esitanud õigeaegselt (kuni 15.07.) ja 
nõuetekohaselt andmed Eesti Spordiregistrile.

Spordikooli andmed on nõutud korras kantud ja 
uuendatud EHIS-es.

Spordiklubi või spordikooli pidaja on nõutud korras 
esitanud eelmise aasta majandusaasta aruande.

Spordiklubi või spordikool peab isikukoodipõhist 
laste/noorte arvestust ja on harrastajad vastavalt 
vanusele ja ettevalmistusele jaotanud tunniplaani 
alusel tegutsevatesse treeningrühmadesse. 



Sihttoetused. Nõuded organisatsioonile

Spordiklubi/spordikool omab dokumentaalset 
tõendust kõnealuste laste-noorte kuulumise kohta 
spordiklubisse või spordikooli – lapsevanemate 
avaldus, leping vms. kinnitav dokument.

Kõik spordiklubis või spordikoolis tegutsevad 
treenerid omavad treenerikutset või tõendab  
organisatsioon, et kutseta treener on taotlemas 
treenerikutset.

Spordiklubi/spordikool omab kirjalikke lepinguid või 
kokkuleppeid spordiehitiste haldajatega, kus 
toimuvad selle klubi/kooli treeningtunnid.



Sihttoetused. Nõuded organisatsioonile

Spordiklubi/spordikooli nimel taotleb treenerite 
töötasutoetusi allkirjaõiguslik isik või allkirjaõigusliku 
isiku poolt volitatud isik.

Spordiklubis/spordikoolis on määratud dokumentat-
siooni ja raamatupidamise eest vastutav isik.

Spordiklubi/spordikool omab ajakohastatud 
veebilehte või facebooki lehte, kus avalikus ruumis 
info treenerite, treeningrühmade, treeningpaikade ja 
treeningaegade kohta. On toimiv e-posti aadress ja 
kontakttelefon. 



Sihttoetused. Nõuded treeneritele

Treener peab omama kehtivat kutsetaset, mis on 
vähemalt EKR tase 5, Treener (vanas Treener III).

Treenerikutse peab olema spetsialiseerumisega 
spordialale, millel lapsi ja noori juhendab.

Treener peab omama töölepingut või võlaõiguslikku 
lepingut spordiklubi/spordikooliga, kelle kaudu 
sihttoetust eraldatakse või spordiklubi/spordikooli 
garantiid, et selline leping jõustub hiljemalt                       
01. jaanuarist aastal, milleks sihttoetust taotletakse. 



Sihttoetused. Nõuded lastele ja noortele

Laste ja noorte kuuluvus või spordiharrastus selles 
spordiklubis/spordikoolis peab olema dokumen-
taalselt tõendatav – lapsevanemate avaldus, leping 
vms. kinnitav dokument.

Sihttoetuse arvestamise aluseks olev laps/noor saab 
samal spordialal kuuluda vaid ühte treeningrühma ja 
ühte organisatsiooni.

On soovitav, et lapse/noore kuuluvus või harrastus 
vastab kohalikule omavalitsusele pearahade taotlusel 
esitatud organisatsioonile ja spordialaliidu poolt 
väljaantavate sportlaslitsentsi kantud klubile.



Sihttoetused. Taotlemine

Elektroonselt spordiklubi/spordikooli autoriseeritud 
isik /andmehaldur/ selleks ESR loodud keskkonnas.

Filter 1 – klubi/kool peab vastama nõuetele.

ESR, majandusaasta aruanne, noored, treenerid 

Andmehaldur märgib keskkonnas enda treeneri, 
kellele toetust taotletakse koos asjakohase 
spordialaga.

Filter 2 – kinnitab treeneri vastavust nõuetele.

Kutse, spordiala, kinnitus, et on (tuleb) leping. 



Sihttoetused. Taotlemine

Sisestaja kannab keskkonda selle treeneri treening-
rühmad: 

lapsed/noored - nimi ja isikukood – treeningrühmade 
kaupa, rühma treeningkoormus nädalas,

nädala tunniplaan tavapäraste treeningpaikadega.

Filter 3 – laps/noor peab vastama nõuetele.

1 laps ühel spordialal kuulub vaid ühte rühma,

kinnitus, et laps/noor seostatav klubi/kooliga



Sihttoetused. Taotlemine

RÜHMADE TÖÖ ALUSED spordialade kaupa (näidis)

NB! Käesolevad normatiivid eelkõige treeneri 
koormuse arvestamiseks.

Norm/tase Ettevalmistus Treening Meisterlikkus

Laste/noorte
vanus

6-19 aastat 10-19 a. 17-23 a.

Laste/noorte
arv rühmas

mitte vähem 
kui 10

mitte vähem 
kui 8

mitte 
vähem kui 4

nädalakoormus
tund = 45min

4-8 tundi 8-14 t. 14-24 t.



Sihttoetused. Taotlemine

Sisestaja poolt treeneriga seotud treeningrühmad 
peavad vastama kvantitatiivsetele normatiividele,

st laste/noorte vanus – arv – nädalakoormus.  

Filter 4 – rühma töö normatiivid vastavad ALUSTELE

Filter 5 – meisterlikkuse rühma kinnitab vastav 

spordialaliit. 

Taotlemine eesmärgiga rakendada alates 01.01.2015

Taotlemise periood kuni oktoobrikuu lõpuni. 



Sihttoetused. Taotluste töötlemine

SKT SA koondab ja kontrollib üle esitatud taotlused.

Lahendab eriolukorrad. Grupeerib taotletud 
sihttoetused spordialade ja maakondade/linnade 
kaupa.

SKT SA teeb taotlemiste koondid kättesaadavaks 
spordialaliitudele ja maakondade/linnade spordi-
liitudele.

SKT SA esitab koondi Kultuuriministeeriumile.

See tegevus peaks toimuna novembrikuu jooksul



Sihttoetused. Taotluste üle otsustamine

Spordialaliidud ja maakondade/linnade spordiliidud 
annavad hinnangu esitatud taotlustele.

Kultuuriministeerium või SKT SA või selleks loodud 
komisjon otsustab esitatud taotluste, liitude 
kinnituste, olemasolevate ressursside põhjal 
sihttoetused treenerite tööandjatele –
spordiklubidele/ spordikoolidele.

Kultuuriministeerium ja SKT SA sõlmivad lepingu.

SKT SA ja toetust saavad klubid/koolid sõlmivad leppe 

See tegevus peaks toimuna detsembrikuu jooksul



Sihttoetused. Toetuste maksmine

Kultuuriministeerium kannab kvartaalselt lepingulise 
summa SKT SA selleks avatud arveldusarvele.

SKT SA kannab sihttoetuse otsustatud mahtudes 7 
päeva jooksul kvartaalselt edasi spordiklubidele ja 
spordikoolide pidajatele.

Näide: kui ühes spordiklubid on sihttoetust saavaid 
treenereid kaks, kummagi summaarne nädala-
koormus on 24 t/n (ehk 1,0 koormust), siis antud 
klubile kantakse eelolevaks kvartaliks:
2 tr x 1,0 koormus x 350 € bruto x 1,34 x 3 kuud =
2814 eurot.



Sihttoetused. Aruandlus ja kontroll

Aruandlus kvartaalselt toetust saavate üksuste kaupa 
ja ESR keskkonnas. Vorm täpsustatakse.

SKT SA annab kvartaalselt tagasisidet liitudele ja KuM. 

SKT SA kontrollib ESR abil treenerikutse taset ja 
kehtivust, juhendajate treenerikutse olemasolu, laste 
ja noorte spordiharrastuse vastavust taotlustele.

Pistelise kontrolli õigus on SKT SA’l, spordialaliitudel, 
maakonna/linna liitudel.

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga analüüsitakse 
regulaarselt treenerite tööhõivet.

ESR aruannete põhjal hinnatakse treenerite tööhõivet


