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Sissejuhatus
Kulude tasumiseks enne toetuse laekumist tuleb riigiasutusest toetuse saajal taotleda
Rahandusministeeriumilt
sildfinantseerimisvahendite
kasutamist.
Juhul
kui
kaasfinantseerimine laekub riigiasutusele hiljem, kui on tekkinud vajadus väljamakseteks,
tuleb ka kaasfinantseerimise ulatuses kulude eelnevaks tasumiseks taotleda
Rahandusministeeriumilt sildfinantseerimisvahendite kasutamist.
Käesolev juhendmaterjal puudutab eelkõige riigiasutusest toetuse saajaid.
Lisaks eeldatakse sildfinantseerimisvahendite kasutamist ka perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 16 kohaste rakendusasutuse tegevuste puhul,
kus programmi elluviija ei ole riigiasutus.

Väljamaksed
Rahandusministri
määruse:
„Perioodi
2007–2013
struktuuritoetuse
väljamaksmise tingimused ja kord“ kohaselt makstakse riigiasutusest toetuse saajale
toetust üksnes tekkinud ja makstud kulude alusel.
Vabariigi Valitsuse määruse: „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest
hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ 1 kohaselt makstakse
riigiasutusest toetuse saajale toetust üksnes tekkinud ja makstud kulude alusel.
See tähendab, et enne maksetaotluse rakendusüksusele esitamist peab riigiasutus olema
kulud tasunud. Kulude eelnevaks tasumiseks tuleb taotleda sildfinantseerimisvahendite
kasutamist.

Sildfinantseerimine
Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamist enne nende laekumist
reguleerib riigieelarve seaduse § 54 ja iga-aastane riigieelarve seaduse § 8.
Riigieelarve kassalise teenindamise eeskirja peatükk 3¹ kohaselt, kui välistoetus või
välistoetuse kaasrahastamiseks mõeldud vahendid laekuvad riigiasutusele pärast kulude
tegemist, tuleb riigiasutusel taotleda Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete
osakonnalt (edaspidi ELMO) sildfinantseerimisvahendite kasutamist.
Sildfinantseerimisvahendite kasutamist võivad taotleda riigiasutused, kelle projekt on saanud
välistoetuse rahastamise otsuse või kelle programm/rakendusasutuse tegevus on kinnitatud.
See tähendab, et sildfinantseerimisvahendite kasutamist taotlev riigiasutus peab olema
välistoetuse saaja või programmi/rakendusasutuse tegevuse elluviija.
Sildfinantseerimisvahendite kasutamist saab taotleda perioodi 2014-2020 rakendusasutuse
tegevusteks ka siis, kui elluviija ei ole riigiasutus. Sel juhul taotleb elluviija eest
sildfinantseerimisvahendite kasutamist rakendusasutus ja võtab seega endale ka vastutuse
sildfinantseerimisvahendite
tagastamise
eest.
Rakendusasutus
kannab
saadud
sildfinantseerimisvahendid ise elluviijale edasi. Toetuse laekumisel tagastab elluviija
sildfinantseerimisvahendite katteks laekunud välistoetuse summa rakendusasutuse ekontole, millelt sildfinantseerimisvahendid elluviijale kanti. Rakendusasutus teavitab ELMOt
nimetatud summa laekumisest e-kontole.
1 Määrus on alles jõustamisel.
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Sildfinantseerimisvahendite taotlemine
Sildfinantseerimisvahendeid tuleb taotleda läbi ministeeriumi või Riigikantselei, kelle
valitsemisalasse sildfinantseerimisvahendeid taotlev asutus kuulub. Vastutav ministeerium
või Riigikantselei kinnitab oma kirjaga riigiasutuse või mitteriigiasutusest perioodi 20142020 rakendusasutuse tegevuste elluviija taotluse ja annab nõusoleku, et vastutab vajadusel
oma eelarvega tähtaegselt tagastamata sildfinantseerimisvahendite tagastamise eest.
Taotluse koos toetavate dokumentidega adresseerib ministeerium või Riigikantselei ELMO
juhatajale.

Sildfinantseerimisvahendite võimaldamine e-riigikassas või SAPis
SAPi kasutavale välistoetuse saajast taotlejale võimaldab ELMO sildfinantseerimisvahendite
kasutamise selles tarkvaras registreeritud toetuse koodi all.
Taotlejale, kes ei kasuta SAPi või kes on välistoetuse vahendaja, võimaldab ELMO
sildfinantseerimisvahendite kasutamise taotleja e-kontol arvelduskrediidi limiidi lisamise
kaudu.

Sildfinantseerimisvahendite kasutamise taotlus
Sildfinantseerimisvahendite taotlus peab sisaldab järgmist:

·

·

viidet riigieelarve seaduse paragrahvile, millega võimaldatakse välistoetuse ja
välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamine enne nende laekumist;

·

viidet vastava aasta riigieelarve seaduse sildfinantseerimisvahendite mahtu
sätestavale paragrahvile;

·

viidet välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite andjale, fondile
ja projektile/ programmile, mille jaoks vahendeid taotletakse;

·

projekti/ programmi sisu lühikirjeldust;

·

sildfinantseerimisvahendite kasutamise vajaduse põhjendust;

·

taotletava summa suurust, tehtud kulude ja laekunud välistoetuse ja
välistoetuse kaasrahastamise vahendite seisu;

·

sildfinantseerimisevahendite kasutamise perioodi;

·

e-konto numbrit, millelt väljamakseid teha soovitakse, või SAPi kasutava
välisabi saajast taotleja puhul selles tarkvaras registreeritud toetuse koodi;

·

sildfinantseerimisvahendite vajaduse alguskuupäeva ning eeldatavat
välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite laekumise tähtaega.
Laekumise tähtaega peab arvestama nii, et selleks ajaks peab olema toetus
laekunud;

·

kinnitust, et taotletud sildfinantseerimisvahendite ulatuses ei ole välistoetuse
ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite laekumine kahtluse all.

Toetavaid dokumente:
·

välistoetuse lepingut või muud dokumenti, mis kinnitab projekti/ programmi
rahastamist (struktuurivahendite puhul rakenduskava ja programmi käskkiri);

·

viidet välistoetuse rahastamise otsusele (vajadusel ka otsus ise);

·

vastutava ministeeriumi kooskõlastust sh kinnitust, et vastutav ministeerium
või Riigikantselei nõustub tähtaegselt tagastamata sildfinantseerimisvahendite
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Sildfinantseerimisvahendite võimaldamise piirangud
ELMO ei võimalda taotlejale sildfinantseerimisvahendeid summas, mille ulatuses on
välistoetuse laekumine kahtluse all kontrolli, auditi vms tulemusel.
Kui projektis esineb lahendamata rikkumisi või rikkumise kahtlus, mille tõttu projektile
toetust ja sellest tulenevalt ka sildfinantseerimisvahendeid võimaldama ei peaks või peaks
maksma vastava summa võrra vähem, siis vastavalt kassalise teenindamise eeskirja §20 3
lõikele 4 on ELMOl õigus vähendada taotluses esitatud sildfinantseerimisvahendite summat
rikkumisega seotud summa võrra.

Sildfinantseerimisvahendite kasutamine
ELMO teavitab taotlejat võimalusest sildfinantseerimisvahendeid kasutada piirmäära
kehtestamisega samal päeval e-kirja teel.
Hiljemalt aasta eelviimaseks tööpäevaks peab taotleja, kes ei kasuta SAPi, informeerima
ELMO sildfinantseerimisvahendite eest vastutavat finantsspetsialisti (Janika Otsing:
janika.otsing@fin.ee)
e-kirjaga
kasutamata
sildfinantseerimisvahendite
summast
eelarveaasta lõpu seisuga. Esitada tuleb projekti nimi, e-konto number, millele
sildfinantseerimisvahendeid taotleti, ja kasutamata summa.
Kui sildfinantseerimisvahendite kasutamine on võimaldatud SAPis, loetakse kasutatud
sildfinantseerimisvahenditeks selles tarkvaras toetuse koodi alt välja makstud summad.
Eelarveaasta jooksul kasutatud sildfinantseerimisvahendite summa peab
tagastama taotluses toodud tähtajaks.

Sildfinantseerimisvahendite tagastamine
Kui sildfinantseerimisvahendite kasutamine on võimaldatud taotleja e-kontole
arvelduskrediidi limiidi lisamise kaudu, on taotleja kohustatud informeerima ELMO
sildfinantseerimisvahendite
eest
vastutavat
finantsspetsialisti
(Janika
Otsing:
janika.otsing@fin.ee) sildfinantseerimisvahendite katteks välistoetuse laekumisest ja
sildfinantseerimisvahendite kasutamise vajaduse lõppemisest e-kirjaga 7
tööpäeva jooksul laekumisest arvates. Esitada tuleb informatsioon projekti kohta, ekonto number, kuhu toetus laekus, ja laekunud summa. Kui sildfinantseerimisvahendite
katteks jäävad vahendid osaliselt või täismahus tähtaegselt laekumata, korraldab taotleja
puuduoleva summa tagastamise sellele e-kontole. Sildfinantseerimisvahendid loetakse
tagastatuks, kui e-kontole laekunud summa katab tehtud kulud.
Kui sildfinantseerimisvahendite kasutamine on võimaldatud SAPis, loetakse kasutatud
sildfinantseerimisvahendite summa tagastatuks laekumise ulatuses, mis on registreeritud
toetuse koodiga selles tarkvaras. Kui sildfinantseerimisvahendite katteks jäävad vahendid
osaliselt või täismahus tähtaegselt laekumata, peab taotleja välja makstud summad selles
tarkvaras tagasi arvestama ning katma kulutused muudest eelarve liikidest. Kogu eraldatud
summa loetakse tagastatuks, kui toetuse koodi all on näha, et saadud välistoetused katavad
tehtud kulud.
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3.

2.
VASTUTAV
MINISTEERIUM

Sildfinantseerimis-vahendite taotlus
1.

Sildfinantseerimis-vahendite taotlus

7.

RAHANDUSMINISTEERIUM (EL
MAKSETE OSAKOND;
ELMO)

Sildfinantseerimisvahendite
kasutamise piirmäära
kehtestamine e-riigikassas
või SAPis

8.
Sildfinantseerimisvahendit
e kasutamise piirmäära
vähendamine ja arvestuse
pidamine

E-maili teel ELMO
teavitamine laekunud toetuse
summast, kuupäevast ja
projektist (nimi, nr).

5.
Toetuse maksetaotlus tekkinud ja tasutud kuludokumentide alusel

TOETUSE SAAJA

RAKENDUSÜKSUS
Toetuse väljamakse

6.
4.

Kulude tasumine

TÖÖVÕTJAD
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