
Milline on abikõlblik kulu? 

Abikõlblik kulu peab vastama järgmistele tingimustele:  
1) kulu on tekkinud ja makstud abikõlblikkuse perioodil (abikõlblik periood algab 

rahastuotsusest ning kestab kuni 18 kuud) ning on vajalik taotluses nimetatud tegevuseks 
ning taotluse eelarves ära toodud.  

2) kulu on projektiga otseselt seotud, läbipaistev, põhjendatud, mõistlik, proportsionaalne, 
üksikasjalikult kirjeldatud ning vältimatu projekti elluviimiseks;  

3) kulu on tõendatud kuludokumendiga (näiteks arve) ja selle on tasunud toetuse saaja; 
4) kulud kajastuvad toetuse saaja raamatupidamisdokumentides, on muudest kuludest eristatavad 

ja kontrollitavad ning vastavad raamatupidamise seadusele.  
 

Mis on abikõlblikud kulud? 

 
1) projektijuhtimise kulu või projektijuhi töötasu kuni 20% abikõlblikest kuludest. Näiteks 
projektijuhi, projektijuhi assistendi ning raamatupidaja töötasudega seotud kulud, mis põhinevad 
projekti rakendamise tegelikel kuludel.  
NB! Abikõlblik ei ole toetuse saaja juhtimisega seotud personalikulu. Samuti ei ole toetuse saaja 
üldkulud abikõlblikud. Üldkulude all on mõeldud neid kulusid, mida projekti elluviija teeb ka projekti 
ellu viimata ning mida ei saa otseselt seostada projektiga. 
 
2) projekti heaks töölepingu (edaspidi leping) alusel töötavate töötajatele või avaliku sektori 

teenistujatele või kaasatud ekspertidele (näiteks mentor, teadlane jne) makstav töötasu, mis 
sisaldab ka kõiki vajalikke makse ja hüvitisi, mis on lepingute alusel asjakohased. Lepingus tuleb ära 
tuua töötaja projektiga seotud tööülesannete loetelu, oodatavad tulemused, töömaht ja makstava töötasu 
suurus. Tehtud töö tõendamiseks esitavad töötaja ja ekspert kokkuvõtte tehtud töödest või üleandmis-
vastuvõtmisakti, mis sisaldab tehtud tööde ja saavutatud tulemuste ülevaadet. 
Kui projekti heaks tööd tegev töötaja või ekspert täidab asutuses ka muid projektiga sidumata ülesanded, 
peavad projektiga seotud ülesanded olema selgelt eristatavad. 
NB! Mitteabikõlblik on kulu, mis on seotud töötajale lisaks tema töötasule makstava tasuga. Samuti on 
mitteabikõlblik kulu tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga 
kaasnev kulu, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu projekti elluviimiseks ja kooskõlas riigihangete 
seadusega.  
 
3) projekti elluviimise ajal lähetuses viibimise päevaraha (kehtib vaid välisriigis viibimisel) 
tulumaksuseadusega kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses st välislähetuse 
päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 
15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. 
 
4) projektiga seotud lähetuskulud, sealhulgas majutuskulu kuni 128 euro ulatuses ööpäevas.  
 
5) projektiga seotud sõidukulu ühissõiduki pileti või taksoarve alusel, kütusekulu tõendava 
dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või kooskõlas asutuses kehtestatud isikliku sõiduvahendi 
kasutamise tingimuste ja hüvitisega tulumaksuseadusega kehtestatud maksustamisele mittekuuluva 
piirmäära ulatuses. Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele 
isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot 
kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. 
 
NB! Põhjendatud juhul ja kui see on vältimatu projekti elluviimiseks, võib KIK abikõlblikuks lugeda 
punktides 3–5 nimetatud piirmäära ületavad kulud. 
 
6) projekti eesmärgi saavutamisega otseselt seotud asjade hankimise, teenuste ja tööde tegemise ja 

tellimise kulud.  
 



- Kui kulu on alla 5000 euro käibemaksuta, peab arvestama riigihangete seaduse § 3 sätestatud 
põhimõtteid.  
 
- Kui kulu on suuremas summas kui 5000 eurot käibemaksuta, tule võtta toetuse saajast sõltumatutelt 
pakkujatelt kirjalikult vähemalt kolm hinnapakkumist. Võrreldavad hinnapakkumised peavad olema 
esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole 
võimalik saada, tuleb KIKile esitada asjakohane põhjendus.  
 
- Kui kulu on 30 000 eurot või suurem (käibemaksuta), tuleb riigihanget registris (RHR) läbi viia hange. 
Toetuse saaja, kes ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, peab hanke korraldama RHRis 
alates 30 000 euro suurusest ostust. Seega kui hankelepingu eeldatav maksumus on suurem kui 30 
000 eurot, tuleb toetuse saajal, kes ei ole hankija riigihangete seaduse kohaselt, avaldada RHRis 
hanketeade ja võtta vastu pakkumused RHRis. Kasutamiseks soovitatav moodul RHRis on „toetuse 
saaja ost“. 
 
7) projektiga seotud ürituste, sealhulgas häkatonide, konkursside, seminaride ja koolituste 

korraldamise kulud, sealhulgas projektiga seotud auhinnafond ja erisoodustusega kaasnev tulumaks ja 
sotsiaalmaks. Eelkõige on auhinnafond abikõlblik häkatonide ja ideekonkursside korraldamise puhul. 
Rahalise auhinnafondi puhul on kulu tegemist tõendavateks dokumentideks raamatupidamiskanne ja 
maksekorraldus. 
NB! Abikõlblik ei ole esinduskulu ja tehtud kingituse kulu.  
 
8) projektiga seotud trükiste ja digitaalsete materjalide väljaandmise kulud.  
 
9) projektiga seotud teavitustegevuse kulud. Toetuse kasutamisel on oluline teavitada avalikkust, et 
projekti viiakse ellu Eesti riigi toetusega. Projektiga seotud infomaterjalid, üritused ja/või objektid 
tuleb tähistada lisainfoga sõnastuses: „Toetas Eesti riik“ või „Financed by the Republic of Estonia“. 
Kasutada tuleb Keskkonnaministeeriumi kolme lõviga logo, mille leiab Vabariigi Valitsuse 
kodulehelt, ning KIKi logo. Avalikkust võib teavitada muuhulgas näiteks ajalehtedes ilmuvate artiklite 
(viitades toetusmeetmele) kui ka soetatud objektide tähistamisega eespool nimetatud viisil. 
 
10) riiklikud maksud ja lõivud, mida Eesti või välisriik ei tagasta (sealhulgas käibemaks). Käibemaks 
on abikõlblik kulu juhul, kui on võimalik tõendada, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel käibemaksu 
reguleerivate õigusaktide kohaselt ei ole projekti käigus tasutud käibemaksust õigust maha arvata 
sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning kellele käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
NB! Abikõlblik ei ole trahv, viivis, kahjuhüvitis ja rahaline karistus ning kohtukulu.  
 
11) muud projekti elluviimiseks vajalikud otsesed kulud.  
 
NB! Abikõlblik ei ole kulu, mis on juba varem hüvitatud või on teada selle hüvitamine muudest 
allikatest, sealhulgas riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest; sularahamaksed 
ning muud toetatavate tegevustega sidumata ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu. 
(2) Kui lõike 1 punktis 1 nimetatud hange ei ole tehtud riigihangete registri kaudu, siis tuleb KIKile 

esitada vähemalt kolmhinnapakkumist koos selle küsimiseks esitatud lähteülesandega § 20 lõike 2 

järgi. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik saada, esitatakse asjakohane põhjendus. 

 

 
 
 
 
 


