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Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
kulude hüvitamise tingimused ja kord
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla,
Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1
lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala
valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89
„Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“,
Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse
nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“
alusel moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Peipsiääre vald. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 kohaselt tekib haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel õigusvõime kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ning ühinemise tulemusena moodustunud
Peipsiääre vald on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. Võttes aluseks
Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete
registreerimine“ ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3, on
Peipsiääre valla moodustamise päev 23.10.2017.
Haldusreformi seaduse § 12 lõike 7 kohaselt juhul, kui Vabariigi Valitsuselt ühendamise
ettepaneku saanud volikogud ühinemiskokkulepet ei kinnitanud ja valitsus ühendas sellise
omavalitsuse volikogude algatusel ühendamist taotlenud kohaliku omavalitsuse üksustega, kes
on kinnitanud ühinemislepingu, võetakse kohaliku omavalitsuse üksuse nime, liigi ja sümboolika
kasutamisel aluseks selle kohaliku omavalitsuse üksuse nimi, haldusüksuse liik ja sümboolika,
kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastav kohaliku omavalitsuse
üksus ühendatakse või liidetakse. Tulenevalt haldusreformi seaduse § 16 lõikest 2 kui
ühinemislepingut või ühinemiskokkulepet ei ole kinnitatud, võetakse aluseks selle kohaliku
omavalitsuse üksuse põhimäärus, kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile
mittevastav kohaliku omavalitsuse üksus liidetakse või ühendatakse. Alatskivi valla, Peipsiääre
valla ja Vara valla ühinemislepingu punkti 4.6. alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel
moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning punkti 6.2.
kohaselt kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni, mis peab toimuma hiljemalt 6 kuud pärast
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist, tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel.

Käskkiri antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, Vara valla
põhimääruse punkti 26.4, Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määrusega nr 3 kehtestatud
Peipsiääre Vallavalitsuse põhimääruse § 14 lõigete 2 ja 3, Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017
määrusega nr 3 kehtestatud Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhendi § 16, kooskõlas avaliku
teenistuse seaduse § 47 lõikega 1, töölepingu seaduse § 29 lõikega 4, tulumaksuseaduse § 13
lõike 3 punktidega 2 ja 2¹, § 48 lõike 4 punktiga 5, Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr
164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse
pidamise ja hüvitise maksmise kord“.
1. Maksta hüvitist Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujale (ametnikule või töötajale)
ja vallavalitsuse hallatava asutuse juhile seoses tema isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-,
töö- või ametiülesannete täitmisel (edaspidi ametisõit). Isikliku sõiduautona käsitatakse
teenistuja kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses või valduses. Kui
sõiduauto ei ole kasutaja isiklikus omanduses, tuleb tõendada selle kasutusõigust.
Kasutamisõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud
volikirjas. Sõiduautoks loetakse M1- ja M1G-kategooria sõidukeid.
2. Kui hüvitist makstakse puudega isikule, võib erandina hüvitada igasuguse mootorsõiduki
kasutamise kulud. Mootorsõidukiks loetakse liiklusseaduse (§ 12) kohaselt mootori jõul liikuvat
sõidukit. Sõiduk on teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev liiklusvahend, mis liigub mootori
või muul jõul.
3. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist (edaspidi hüvitis) makstakse
Peipsiääre valla eelarves ettenähtud majanduskulude piires.
4. Kehtestada alates 1. veebruarist 2018 ühele teenistujale makstava hüvitise piirmäär sõitude
kohta arvestuse pidamise korral 0,20 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot
kalendrikuus. Hüvitis sisaldab kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulutusi (sh kütus,
kindlustus jne), välja arvatud teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstavat
parkimistasu.
5. Teenistujale ja hallatava asutuse juhile hüvitise maksmise otsustab ja selle suuruse määrab
vallavanem punktis 4 nimetatud piirmäära ulatuses igal üksikjuhtumil eraldi, arvestades hüvitise
maksmise tegelikku vajadust, teenistuja töö- ja ametiülesannete mahtu ja iseloomu,
teeninduspiirkonna ulatust, elu- ja töö- või teenistuskoha vahelist teekonda, ühistranspordi
kasutamise ja töö- või teenistuskohale saabumise võimalust ja muid olulisi asjaolusid. Hüvitise
maksmine vormistatakse vallavanema käskkirjaga, milles märgitakse:
5.1. hüvitist saava teenistuja või hallatava asutuse juhi ees- ja perekonnanimi;
5.2. hüvitise suurus;
5.3. sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse;
5.4. elu- ja töö- või teenistuskoha vaheliste sõitude hüvitamisel selle põhjendatus.
6. Elu- ja töö- või teenistuskoha vahelisi sõite käsitletakse ametisõitudena juhul, kui:
6.1. ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või
rahakuluga, või
6.2. ühistranspordi kasutamine põhjustab isiku liikumis- ja töövõime olulist langust, või
6.3. töölepinguga töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töö- või
teenistuskohast.
7. Puudega isikule hüvitatakse piirmäära ulatuses elu- ja töökoha vahelised sõidud, kui nende
kohta peetakse arvestust ning kui ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui selle kasutamine
põhjustab isiku liikumis- ja töövõime olulist langust.

8. Hüvitise taotlemiseks esitab teenistuja või hallatava asutuse juht avaldus, kus on näidatud
isikliku sõiduauto mark ja riikliku registreerimismärgi andmed, mille lisatakse hüvitise
maksmise käskkirjale. Hüvitise taotlemisel lisab taotleja avaldusele sõiduauto kasutamise õigust
tõendava dokumendi koopia (sõiduauto registreerimistunnistus, omaniku koostatud volikiri).
Nimetatud dokumente ei ole vaja käskkirjale lisada, kui taotleja poolt esitatud andmed võrreldes
eelmisel korral esitatutega ei ole muutunud.
9. Hüvitise saaja peab sõitude arvestust iga kuu kohta ja esitab selle finants- ja
raamatupidamisosakonnale hiljemalt järgmise kalendrikuu esimeseks tööpäevaks. Sõiduauto
kasutamise üle peetavas arvestuses näidatakse:
8.1. sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
8.2. sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
8.3. sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud
sõidu korral või punktides 5.4, 6. ja 7. nimetatud hüvitise maksmisel iga elu- ja töö- või
teenistuskoha vahelise sõidu korral;
8.4. kuupäev ja sõidu eesmärk iga teenistusülesannete täitmisel tehtud sõidu korral. Punktides
5.4, 6. ja 7. nimetatud hüvitise korral näidatakse sõitude arvestuses sõidu eesmärgina sõidud
töö- või teenistuskoha ja elukoha vahel.
10. Kinnitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise üle peetava arvestuse soovituslik
vorm vastavalt lisale (ühel lehel).
11. Käesoleva käskkirja peale võib esitada vaide Peipsiääre Vallavalitsusele haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käskkirja teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud käskkirjast teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käskkirja
teatavakstegemise päevast arvates.
12. Käskkirja rakendatakse alates 1. veebruarist 2018.
13. Käskkiri jõustub teatavakstegemisest Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujatele ja
vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele.

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Širokov
vallavanem

