EELARVE, MAKSUD

KOV ülesanded
TEGEVUS

1.

Maksumaksja elukohajärgsele KOV üksusele laekub 11,4%
residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

2.

KOV üksuse asutus on tulumaksu kinnipidaja ja esitab
maksudeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile
KOV üksuse asutus, kes on kalendriaasta jooksul teinud
füüsilisele isikule § 13 lõike 3 punktis 2 või 21 nimetatud
väljamakseid, esitab nende kohta Maksu- ja Tolliametile
deklaratsiooni kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks.
KOV üksuse asutus esitab intressi maksmise kohta Maksuja Tolliametile deklaratsiooni
Sotsiaalmaksu maksavad: (1) valla- või linnaasutus; või
(2) vald või linn käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.
Vald või linn maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest,
kes: (a) hooldab puudega isikut sotsiaalhoolekande seaduse §
282 alusel ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust
puudega isiku hooldamise eest ja kes ei tööta ega saa
riiklikku pensioni või (b) hooldab puudega last ja kellele
valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse
hooldamise eest ja kes ei tööta ega saa riiklikku pensioni.
Asjakohastest rakendusaktidest:
Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel:
Valla- või linnavalitsus, kes maksab toetust
«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isikule,
peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega
isiku hooldamise eest. (§ 2/1)
Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda
täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust
«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele. (§ 4/1)
Valla- või linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti
kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva
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12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

sotsiaalmaksu. (§ 7)
Vald ja linn võivad võtta laenu, kasutada kapitalirenti,
emiteerida võlakohustust tõendavaid väärtpabereid (edaspidi
võlakirjad) ja võtta muid võlakohustusi seaduses sätestatud
tingimustel.
Vald või linn taotleb laenu võtmisel välisabi
sildfinantseerimiseks luba rahandusministeeriumilt, välja
arvatud riigilt laenu võtmise korral.
Valla- ja linnavalitsus edastab volikogu otsuse ärakirja laenu
või muu varalise kohustuse võtmise kohta maavanemale.
Valla- ja linnavalitsus esitab sõlmitud laenulepingu, võlakirja
emissiooni lepingu, teenuste kontsessioonikokkuleppe või
kapitalirendi lepingu ärakirja Rahandusministeeriumile
KOV üksus ning tema otsese või kaudse valitseva mõju all
olev üksus, mille tuludest üle poole moodustavad tulud
vallalt, linnalt, riigilt või muudelt avalik-õiguslikelt
juriidilistelt isikutelt või eelnimetatud isikute valitseva mõju
all olevatelt sihtasutustelt (edaspidi sõltuv üksus), võivad
emiteerida võlakirju, võtta laenu, kapitalirendi- ja
faktooringukohustusi, teenuse kontsessioonikokkuleppest
tekkivaid kohustusi, pikaajalisi kohustusi tarnijate ees ja
muid pikaajalisi kohustusi, mis nõuavad raha väljamaksmist
järgmistel eelarveaastatel, ainult seaduses sätestatud toetuste
sildfinantseerimiseks või nende saamiseks vajaliku
omafinantseeringu tagamiseks.
KOV üksus ja temast sõltuv üksus võivad refinantseerida
emiteeritud võlakirjadega seotud kohustusi, võetud laenu-,
kapitalirendi- ja faktooringukohustusi, teenuse
kontsessioonikokkulepetest tulenevaid kohustusi, pikaajalisi
kohustusi tarnijate ees ja muid pikaajalisi kohustusi, mis
nõuavad tulevikus raha väljamaksmist, kui see ei halvenda
valitsussektori eelarvepositsiooni Euroopa Liidu
asutamislepingu mõistes.
KOV üksus kooskõlastavad enda ja temast sõltuva üksuse
poolt võetava käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud
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19.
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kohustuse Rahandusministeeriumiga.
KOV üksus või temast sõltuv üksus esitavad
Rahandusministeeriumile põhjendatud juhtudel lepingute
ärakirju või muud informatsiooni käesoleva seaduse § 8/1
lõigetes 2 ja 3 sätestatu täitmise kontrollimiseks
KOV üksus võib võtta riigieelarve seaduse § 401 lõikes 1
nimetatud laenu likviidsusvõime tagamiseks ja raske
finantsolukorra ohu ennetamiseks.
KOV üksus esitab sellisel juhul laenu taotlemiseks lisaks
riigieelarve seaduse § 401 lõike 2 alusel kehtestatud korras ja
tingimustes nimetatud dokumentidele linna- või
vallavolikogu poolt kinnitatud raske finantsolukorra ohu
ennetamise kava ja finantsplaani nelja eelseisva eelarveaasta
kohta.
Volikogu määrab eelarveaasta alguses eelarve vastuvõtmisel
kassatagavara suuruse.
Volikogu määrab vastuvõetava eelarve tulude, kulude ja
finantseerimistehingute liigendamise detailsuse
Valla- või linnavalitsus koostab eelarve projekti, arvestades
omavalitsusüksuse arengukava ja esitab selle koos lisadega
volikogule vastu võtmise ka hiljemalt üks kuu enne
eelarveaasta algust.
Enne eelarveprojekti üleandmist volikogule esitab valitsus
eelarveprojektis ettenähtud riigiabi kohta riigiabi andmise
loa taotluse rahandusministrile vastavalt
konkurentsiseadusele.
Volikogu võtab vastu eelarve kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduses, käesolevas seaduses ning valla või linna
põhimääruses sätestatud korras.
Valitsus korraldab eelarve täitmist volikogu poolt
kehtestatud korras.
Valla- ja linnavalitsus ning nende asutused võtavad rahalisi
kulutusi nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ette
nähtud kulude piires.
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29.
30.
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33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Valitsus käsutab reservfondi ettenägemata kulude katmiseks
volikogu poolt kehtestatud korras.
Valitsus kasutab kassatagavara tulude laekumise viibimisel
eelarve kulude katmiseks ja see tuleb taastada volikogu poolt
määratud suuruseni samal eelarveaastal.
Volikogu võib vähendada kassatagavara eelarve täitmisel
tekkinud tulude puudujäägi katmiseks.
Volikogu otsustab eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud
assigneeringute sulgemise ja eelarveaasta lõpul kulusid
ületava tulude summa kasutamise järgmisel eelarveaastal.
Valitsus taotleb vajaduse korral eelarve muutmist ja esitab
volikogule sellekohase eelnõu
Volikogu võtab eelarveaasta kestel vastu lisaeelarve.
Lisaeelarve projekti esitab valitsus.
Riigieelarvest eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud
käesoleva seaduse § 16 2. lõike mõistes sihtotstarbeliste
eraldiste saamisel võib valitsus volikogu poolt kehtestatud
korras lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud
eelarvesse, informeerides sellest koheselt volikogu.
Valitsus koostab ja volikogu kinnitab, olles ära kuulanud
revisjonikomisjoni arvamuse, majandusaasta aruande
volikogu poolt kehtestatud korras.
Volikogu esitab maavanemale majandusaasta kinnitatud
aruande koos vandeaudiitori aruandega
Asjakohastest rakendusaktidest:
"2011. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud tasandusfondi toetuse, muude toetuste ja
hüvitiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord:
KOV üksus peab § 4 lõikes 2 (hariduskuludeks määratud
eraldiste summast) nimetatud vahendite arvelt katma uutele
riiklikele õppekavadele üleminekuks vajalikud „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 20 lõikes 1 nimetatud
õppevahendite soetamise ning õpetajate, direktorite,
õppealajuhatajate ning tugispetsialistide tööalase
täienduskoolituse kulud. (§ 4)
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§ 23
§ 24 (RT I 02, 64,
393)

§ 26 (RT I 03, 88,
588)
§ 28 (RT I,
12.11.2010, 1)
2011. aasta
riigieelarve seadus
(RT I, 28.12.2010, 6)
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tasandusfondi
toetuse, muude
toetuste ja
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41.
42.
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46.
47.
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KOV üksus esitab taotluse hariduskulude täiendavate
vahendite saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile. (§
16)
KOV üksus otsustab määruse lisas toodud tasandus- ja
toetusfondi eraldiste rahavoolise kasutamise. (§ 22)
Valla- või linnavolikogu annab käesoleva seaduse alusel
määrusi kohalike maksude kehtestamiseks
Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või
elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile
Valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud
valla või linna ametiasutus, kes korraldab kohalike maksude
kogumist, on kohalike maksude maksuhalduriks oma
haldusterritooriumil
Volikogu volitab ametiisiku, kes rakendab kohalike maksude
kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud
maksuhalduri õigusi volikogu määrusega kehtestatud
ulatuses
Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida
halduslepingu, mille alusel Maksu- ja Tolliameti piirkondlik
struktuuriüksus kohustub koguma müügimaksu
Valdade ja linnade volikogud võivad sõlmida omavahel
halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes valdades ja
linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude
maksuhalduri ülesanded üle ühe lepinguosalise valla või
linna ametiasutusele.
Volikogu kehtestab kohaliku maksu määra, tasumise tähtaja
ja muud olulised elemendid.
Valla- ja linnavalitsusel annab kohaliku maksu osas
soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud
tingimustel ja korras.
Volikogu kehtestab oma territooriumil kohalikud maksud.
Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus
või muu maksumääruses sätestatud valla või linna
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54.

55.

56.

57.

58.
59.
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62.
63.

ametiasutus.
Vald või linn võib vastavalt kohalike maksude seaduses
sätestatule sõlmida Maksu- ja Tolliametiga lepingu, millega
kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksuja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.
Vallad ja linnad võivad sõlmida omavahel halduslepingu,
millega antakse lepinguosalistes valdades ja linnades
kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri
ülesanded ühe lepinguosalise valla või linna ametiasutusele
Valla- või linnaasutus, keda ei kanta riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse, on kohustatud
enne tegevuse alustamist end registreerima Maksu- ja
Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses
Kohaliku maksu maksuhaldur võib avaldada riikliku maksu
maksuhaldurile riikliku maksu tasumise õigsuse
kontrollimiseks, maksu määramiseks ja sissenõudmiseks
vajalikku teavet
Asjakohastest rakendusaktidest:
"Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise
põhimäärus:
KOV asutused esitavad registrisse andmeid
«Maksukorralduse seaduses», «Sotsiaalmaksuseaduses» ja
käesolevas määruses sätestatud korras. (§ 7)
KOV üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud
esindajad osalevad koos Vabariigi Valitsuse esindajatega
eelarvete tasandusfondi suuruse üle riigieelarve eelnõus ja
eelarvete tasandusfondi jaotuse üle kokkuleppe saavutamise
protsessis
Omavalitsus esitab põhjendatud taotluse saada
tasandusfondist avanssi eelseisvate perioodide arvel ning
saab avanssi Rahandusministri nõusolekul.
KOV asutus on toetuse taotleja, kui ta on esitanud taotluse
toetuse saamiseks, ja toetuse saaja, kui tema taotlus toetuse
saamiseks on rahuldatud.
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VV määr.
„Maksukohustusl
aste registri“
asutamine ja
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Riigieelarve seadus
(RT I 99, 55, 584)
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Perioodi 2007-2013
struktuuritoetuse
seadus § 2
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64.
65.
66.
67.

68.
69.

KOV asutus on partner, kui ta teeb projekti või programmiga
toetatavaid tegevusi ja abikõlblikke kulusid.
Asjakohastest rakendusaktidest:
Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused
ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse
investeeringutoetuste kava koostamise kord:
KOV on meetme raames taotlejaks ja selleks peab tal olema
kehtiv arengukava. (§ 8)

Volikogu volitab valla- või linnavalitsust eelarvet
detailsemalt liigendama.

71.

Valla- või linnavalitsus eraldab reservfondist vahendeid
sihtotstarbeliselt.
Valla- või linnavolikogu kehtestab reservfondi kasutamise
korra.
KOV esitab arengukavas sätestatud eesmärkide
saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist eelarvestrateegias eelseisva nelja eelarveaasta
kohta.
Valla- või linnavalitsus koostab eelarve eelnõu vastavalt
käesoleva seaduse §-des 5 ja 21 sätestatule ning esitab selle
ja seletuskirja volikogule.

73.

74.

§2
REM määr.
Meetme
«Kohalike
avalike teenuste
arendamine»
tingimused ning
perioodi 2007–
2013 KOV
investeeringutoet
uste kava
koostamise kord
REM määr.
Meetme
«Piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamine»
tingimused

Meetme «Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine»
tingimused:
KOV on meetme raames taotlejaks ja selleks peab tal olema
kehtiv arengukava. (§ 8)

70.

72.
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§ 23
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75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

87.
88.

Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse pärast nende
volikogule esitamist KOV üksuse veebilehel.
Volikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse
ära valla- või linnavalitsuse arvamus.
Volikogu võtab eelarve vastu määrusega
Eelarve, aga ka eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja
volikogu komisjonide istungite protokollid avaldatakse
pärast selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse
veebilehel.
Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab
selle volikogule, kes võtab selle vastu määrusega.
Vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse.
Volikogu võtab lisaeelarvega vastu saneerimiskavast
tulenevad muudatused.
Valla- või linnavalitsus kehtestab väljaminekute detailsema
jaotuse väljaminekute kogusummadena kavandamise korral.
Valla- või linnavalitsus korraldab eelarve täitmist ja
raamatupidamist.
Valla- või linnavalitsus koostab ja kiidab heaks
majandusaasta aruande. Vallavanem või linnapea kirjutab
majandusaasta aruandele alla.
Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab
revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta
aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis
esitatakse volikogule.
Volikogu kinnitab majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, valla- või
linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise
kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta
avaldatakse pärast nende kinnitamist KOV üksuse
veebilehel.
KOV üksus esitab Rahandusministeeriumile
eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve ettenähtud vormil
ning andmed eelarve täitmise kohta
KOV annab muid finantstegevusega seotud andmeid ja
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§ 23
§ 23
§ 26
§ 26

§ 26
§ 26
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

§ 29
§ 29

§ 29
§ 30
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informatsiooni Rahandusministeeriumile viimase nõudmisel.
KOV üksus teavitab teenuste kontsessioonikokkulepete
sõlmimisest Rahandusministeeriumi, esitades informatsiooni
projekti sisu, kestuse, finantseerimistingimuste ja rahalise
mahu kohta.
90. KOV üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud
esindajad ning Vabariigi Valitsuse esindajad lepivad
omavahel kokku finantsvõimekuse suurendamise toetuse
väljamaksmise aluseks võetava kohaliku omavalitsuse
üksuste arvestusüksuste konsolideeritud aastase puudujäägi
kokkulepitud suuruse ja sellele vastava toetuse suuruse osas.
91. Valla- või linnavalitsus kehtestab KOV üksuse likviidsete
varade paigutamise ning kasutuselevõtmise tingimused ja
korra.
92. Valla- või linnavalitsus koostab (käesoleva seaduse § 39
lõikes 2 nimetatud olukorra ilmnemisel 60 päeva jooksul )
finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava ja
selle kinnitab volikogu.
93. Volikogu kinnitatud kava esitatakse kinnitamise järgselt ja
muutmise korral Rahandusministeeriumile ja
Siseministeeriumile ning kava avaldatakse kohaliku
omavalitsuse üksuse veebilehel.
94. Volikogu kooskõlastab KOV üksuse raske finantsolukorra
ohu kõrvaldamise menetluse algatamisega seoses kuni
saneerimiskava kinnitamiseni seaduses sätestatud
tegevustega seotud õigusaktide eelnõud komisjoniga.
95. KOV üksus koostab ja esitab komisjonile kooskõlastamiseks
96. saneerimiskava ja finantsplaani projektid.
97. KOV üksuse volikogu kinnitab saneerimiskava ja
finantsplaani ning nende muudatused.
98. KOV üksus viib kõik õigusaktid kooskõlla
saneerimiskavaga.
99. KOV üksus avaldab KOV üksuse veebilehel kinnitatud
saneerimiskava ja finantsplaani ning nende muudatused.
100. Raske finantsolukorra ohus olev KOV üksus esitab
89.
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§ 31

§ 31

§ 35
§ 36

§ 40

§ 40

§ 42
§ 45
§ 46
§ 46
§ 46
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komisjonile viimase nõudmisel teavet ja dokumente KOV
üksuse või sõltuva üksuse kohta, sealhulgas
raamatupidamisdokumente ja sõlmitud lepingute ärakirju.
101. KOV üksus taotleb komisjonilt saneerimiskava elluviimise
perioodi ja raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise
menetluse lõpetamise.
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§ 46
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