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Seletuskiri 

spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse 

eelnõu juurde 
 
 

1. Sissejuhatus 

 
1.1. Sisukokkuvõte 

 
Eelnõuga nähakse ette võimalus spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonile või 

spordikooli pidajale maksta spordialaliidu või maakonna spordiliidu või piirkondlikul 

põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud võistlustel vabatahtlikuna 

tegutsevale spordikohtunikule arvestuslikku kuluhüvitist kuni 20 eurot spordikohtunikuna 

tegutsemise päeva eest. Kuluhüvitise saamiseks peab isik olema spordialaliidu poolt 

atesteeritud või alla 20-aastane ning isik tohi saada samal võistlusel spordikohtunikuna 

tegutsemise eest töötasu või võlaõigusliku lepingu alusel makstavat tasu. 

 

Seaduse jõustumise ajaks on kavandatud 2018. aasta 1. jaanuar. 

 

Kultuuriminister esitas 29.03.2016 Vabariigi Valitsusele ettepanekud spordi riikliku 

rahastamismudeli muutmiseks. Selle aluseks on dokumendis „Eesti spordipoliitika 

põhialused aastani 2030“
1

 sätestatud eesmärgid ja arengusuunad ning olemasoleva spordi 

riikliku rahastamismudeli ülevaatamine. Viidatud ettepanek sisaldab muu hulgas ka 

spordikohtunike hetkeolukorra kirjeldamist ja lahendust olukorra parandamiseks. 

Valitsuskabinet arutas spordikohtunike olukorda teist korda 17.07.2017. 

 

1.2. Eelnõu ettevalmistaja 

 
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn 

(628 2206; tarvi.purn@kul.ee), spordiosakonna nõunik Margus Klaan (628 2328, 

margus.klaan@kul.ee) ning õigus- ja varahaldusosakonna õigusnõunik Siiri Pelisaar 

(628 2225, siiri.pelisaar@kul.ee). 

 

Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Eiffel Meedia OÜ. 

 

1.3. Märkused 

 

Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016–2019 punktiga 5.8: „Jätkame 

spordi rahastamise reformi, et luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele. 

Sealhulgas täiendame sportlaste, treenerite ja kohtunike sotsiaalsete garantiide süsteemi ning 

vähendame bürokraatiat riigi ja spordiorganisatsioonide omavahelistes suhetes.“ Eelnõu ei ole 

seotud ühegi muu menetluses oleva seaduseelnõuga. 

 
Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust. Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määruse 
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nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ § 1 lg 2 p 5 kohaselt ei ole seaduseelnõu 

väljatöötamiskavatsus nõutav, kui seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne 

olulist õiguslikku muudatust või muud olulist mõju. 

 
Vabariigi Valitsus arutas spordikohtunike toetussüsteemi 17.07.2017 valitsuskabineti 

nõupidamisel ja otsustas, et Kultuuriministeerium valmistab koostöös 

Rahandusministeeriumiga ette maksuvabastuse põhjendatud suuruse määramiseks vastava 

analüüsi ning väljatöötamiskavatsust koostamata spordiseaduse ja tulumaksuseaduse ning 

vajaduse korral sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõus tuleb 

sätestada, et spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil on õigus spordiala või 

piirkonna katusorganisatsiooni (eelnõus kasutatud järgmist sõnastust: spordialaliidu, 

maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse) kalenderplaani 

kinnitatud võistlustel spordikohtunikuna tegutsevale füüsilisele isikule hüvitada maksuvabalt 

kuni 20 eurot arvestuslikku hüvitist kohtunikuna tegutsemise päeva eest. 

 
Eelnõuga muudetakse: 

- spordiseaduse redaktsiooni RT I, 30.06.2017, 29; 

- tulumaksuseaduse redaktsiooni RT I, 07.07.2017, 21. 

 

Eelnõu vastuvõtmiseks seadusena on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.  

 
2. Seaduse eesmärk 

 
Spordikohtunike tasustamise senised sammud 

 
Valitsusliit leppis 2016. aasta sügisel koalitsiooni läbirääkimistel kokku, et alates 2018. aastast 

nähakse Kultuuriministeeriumi eelarves ette täiendavalt 0,5 miljonit eurot, et aidata 

spordiorganisatsioonidel arendada spordikohtunike tegevust. 2017. aasta alguses viis 

Kultuuriministeerium spordi katusorganisatsioonide (spordialaliidud, maakonna spordiliidud ja 

spordiühendused)
2
 hulgas läbi küsitluse eesmärgiga kaardistada spordikohtunike olukord, neile 

makstud tasud 2016. aastal ja saada teada, millises ulatuses aitab täiendav 0,5 miljonit eurot 

kohtunike tasustamise probleemi lahendada. Küsitluse tulemusel selgus, et küsimustikule 

vastanud 40 spordiorganisatsiooni (60% kogu valimist) maksis 2016. aastal võistluste 

läbiviimiseks spordikohtunikele
3
 netosummadena välja kokku 1 012 100 eurot. Arvestades 

mittevastanud spordiorganisatsioonide puhul vastavalt olümpiaalade rühma, mitteolümpiaalade 

rühma ja maakonna spordiliitude rühma keskmisi kulutusi spordikohtunikele, jõudsime 

tulemuseni, et 2016. aastal maksid katusorganisatsioonid spordikohtunikele kokku 1 345 482 

eurot, millest 

 1 012 674 eurot ehk 75,3% moodustasid Eesti-siseste saavutusspordiga seotud 

võistluste (täiskasvanute ja noorte Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused, 

täiskasvanute ja noorte maakonna meistrivõistlused ja karikavõistlused ning 

spordiühenduste (näiteks koolisport) meistrivõistlused ja karikavõistlused) kulud ning  

                                                           
2
 Küsimustikule vastas: 

a) 29 spordialaliitu 48-st ehk 60,4%; 
b) 9 maakonna spordiliitu 15-st ehk 60%; 
c) 2 spordiühendust 3-st ehk 66,6%. 

3
 Sisaldab peakohtunikke, väljakukohtunikke, lauakohtunikke, startereid ja teisi võistlustel kohtunikega sarnaseid 

kohustusi täitvaid isikuid. 
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 332 808 eurot ehk 24,7% moodustasid muude katusorganisatsioonide korraldatavate 

võistluste (harrastussport, liikumisharrastus, rahvusvahelised võistlused) kulud.  

 

Nimetatud summad ei sisalda spordiklubide ega spordikoolide
4
 korraldatavate rahvusvaheliste 

võistluste, riigisiseste võistluste ega erinevate liikumisharrastusürituste
5
 korraldamisega seotud 

spordikohtunike kulusid, mis on valdavalt seotud vabatahtlike kohtunike ja neile kohtunikuks 

olemisega kaasnevate kulude hüvitamisega. Praegu puudub seaduslik alus neid kulusid 

maksuvabalt hüvitada. Spordivaldkonna ekspertide hinnangul on see mahult vähemalt sama 

suur kui küsitluse tulemusena selgunud summa ehk kohtunike tasud ja vabatahtlikkuse alusel 

tegutsevate kohtunike hüvitised on kokku vähemalt 2,5 miljonit eurot aastas. 

 

Arvestades läbiviidud küsitluse tulemusi, ei ole võimalik koalitsiooni läbirääkimistel kokku 

lepitud täiendava 0,5 miljoni euroga toetada kõiki Eestis tegutsevaid spordiorganisatsioone. 

Kõikide Eestis tegutsevate spordiorganisatsioonide ja spordikoolide toetamine ei oleks ka 

administratiivselt otstarbekas, sest taotluste menetlemine tõstaks märkimisväärselt 

Kultuuriministeeriumi töökoormust. Kultuuriministeeriumi ettepanek oli täiendav toetus 

summas 0,5 miljonit eurot suunata üksnes Eesti-siseste saavutusspordi võistluste 

läbiviimisele ja eraldada toetus spordialaliitudele ning spordiühendustele, kes vastutavad 

täiskasvanute ja noorte Eesti meistrivõistluste ja piirkonna meistrivõistluste läbiviimise 

eest Eestis. Tegemist on oluliste, laiaulatuslike, hästi organiseeritud ja regulaarselt toimuvate 

võistlustega, mis aitavad kaasa rahvusvahelistel võistlustel kõrgete kohtade saavutamisele. 

Vastav muudatus viidi sisse kultuuriministri 12.12.2012 määrusesse nr 12 „Riigieelarvest 

Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord“
6
. 

 

Eelnõuga loodav täiendav lahendus  

 

Selleks, et lahendada spordikohtunike toetamise küsimus spordikorralduses terviklikult, ka 

harrastusspordi tasemel, arutas Kultuuriministeerium koos Rahandusministeeriumi, Maksu- 

ja Tolliameti ning Eesti Olümpiakomiteega erinevaid võimalusi (täiendav riigipoolne 

rahastamine, tulumaksuvaba toetuse rakendamine). Jõuti järelduseni, et valdkonda aitaks 

oluliselt korrastada, kui luua spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonile ja 

spordikooli pidajale seaduses alus hüvitada füüsilisele isikule spordialaliidu, maakonna 

spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutsev spordiühenduse kalenderplaani kinnitatud 

võistlustel vabatahtliku spordikohtunikuna tegutsemisega kaasnevaid kulusid maksuvabalt 

kuni 20 euro ulatuses ühe spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest. 

 

Selleks, et vabatahtlik saaks võistlustel kohtunikuna tegutseda, peab ta tegema enne 

võistlushooaja algust ja võistlushooaja jooksul teatud kulutusi. Isik peab 

1) osalema koolitustel ja seminaridel ning tasuma litsentsi eest; 

2) soetama endale vormiriietuse, sobivad jalanõud ja töövahendid. 

 

Kohtunikuna tegutsemise aluseks on reeglina aasta aega kehtiv litsents, mille taotlemine ja 

uuendamine eeldab kulutusi. Spordikohtunikele korraldab koolitusi võistlushooaja alguses 

enamasti spordialaliit. Maakonna spordiliidud koostöös spordialaliitudega korraldavad lisaks 

veel koolitusi oma piirkonnas. Igal spordialaliidul on oma spordikohtunike koolitaja (ei pea 

                                                           
4 

31.12.2016 seisuga on Eestis Eesti spordiregistri andmetel 2299 spordiklubi ja EHIS andmetel 377 spordikooli. 
5
 Eestis toimub aastas ligikaudu 1500 liikumisharrastusüritust. 

6
 https://www.riigiteataja.ee/akt/104102017006, joust. 7.10.2017. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104102017006
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tingimata olema spordialaliidu palgal). Spordialaliit väljastab pärast koolituse läbimist ja 

testide edukat sooritamist inimestele vastava ala spordikohtuniku litsentsi. Kuna 

spordikohtunike koolitamine on spordialaliidule kulu (ruumide rent, vahendid, koolitaja jms), 

on ka koolitused ja litsentsi väljastamine kohtunikele tasulised. Spordialaliitudega 

konsulteerides on selgunud, et litsentsitasu on keskmiselt 25 eurot ja aastas tuleb osaleda 

enamasti kahel koolitusel, mille keskmine tasu on 25 eurot. Nendele kuludele võib lisanduda 

ka transpordikulu koolituspaika ja mitmepäevaste koolituste puhul majutuskulu. 

 

Spordialadel on kehtestatud spordikohtunikele kindlad nõuded vormiriietusele ja jalanõudele. 

Hooaja alguses soetab seega iga vabatahtlikuna tegutsev kohtunik endale kohtunikusärgi ja 

püksid, teatud aladel on nõutav ülikond, ning sobivad jalanõud. Hinnanguliselt kulub 

spordikohtunikul vormiriietuse soetamiseks 200 eurot aastas. 

 

Lisaks vormiriietusele tuleb igal kohtunikul soetada endale ka abivahendid: näiteks isiklik vile, 

stopper, kirjutusvahendid, päikesekaitsevahendid. 

 

Nimetatud kuludele lisandub veel transpordikulu võistluspaika ja tagasi ning mitmepäevaste 

võistluste puhul majutuskulu. 

 

Koostöös spordiorganisatsioonidega on välja selgitatud vabatahtlikult tegutseva 

spordikohtuniku kulud võistlushooajaks, mis saab kokku võtta järgnevalt: 

  

Kululiik 

Kulu 

aastas 

(eurodes) 

Kulu ühe 

korra eest 

(eurodes)* Märkused 

1 Koolitused, litsentsid 100 1,92 Kohtunikuna tegutsemise aluseks on 

reeglina aasta aega kehtiv litsents, mille 

taotlemine ja uuendamine eeldab 

kulutusi. Arvestuslikult: litsents 25 

eurot, 2 koolitust à 25 eurot, transport 25 

eurot 

2 Vormiriietus ja muud 

vahendid  

200 3,85 Nt kohtunikusärk, jalanõud, 

kõrvatropid/klapid (nt laskesport), 

päikeseprillid, päikesekaitse vahendid 

(nt ranna-alad) jms, olenevalt ala 

spetsiifikast 

3 Töövahendid 75 1,44 Nt vile, stopper, kirjutusvahendid, 

arvuti/andmeside jms 

4 Transport 468 9,00 Maakonnasisene ja lähimaakondade 

vaheline transport, kohapealne transport. 

Arvestuslikult keskmine kilometraaž 60 

km (edasi-tagasi) võistluse kohta, 0,15 

senti km eest  

5 Majutus 300 5,76 Mitmepäevased võistlused, 

koolitused/seminarid 

  Kokku 1143 21,98   

*Arvestuslikult 52 kohtunikuna tegutsemise päeva aastas 

 

Seadusega tuleb kehtestada summa, mida spordiorganisatsioon või spordikooli pidaja võib 
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aasta jooksul ühele vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule maksuvabalt hüvitada. 

Kultuuriministeeriumi ettepanek on kehtestada maksimaalseks summaks 1040 eurot 

kalendriaastas ühe isiku kohta, mis võimaldaks maksta isikule kuluhüvitist keskmiselt üks 

kord nädalas ühepäevasel võistlusel kohtunikuna tegutsemise eest. Meetme väärkasutamise 

vältimiseks luuakse selline võimalus üksnes spordialaliidu poolt atesteeritud spordikohtunikele 

ja alla 20-aastastele noortele. Noorte puhul on see vajalik, et tutvustada neile enne 

kohtunikulitsentsi taotlemist spordikohtunikena tegutsemist ja kindlustada spordikohtunikud ka 

harrastusspordi võistlustel. Nimetatud hüvitist oleks võimalik maksta üksnes nendele 

vabatahtlikuna tegutsevatele spordikohtunikele, kes ei saa sama võistluste teenindamise eest 

kohtunikuna töötasu või tasu võlaõiguslepingu alusel. Sellise muudatusega saavutatakse 

olukord, kus spordiorganisatsioonil või spordikooli pidajal on alus hüvitada kohtunikena 

tegutsevatele vabatahtlikele võistluste teenindamise kulu. Kulude hüvitamine aitaks kaasa 

vabatahtlike kaasamisele ja nende arvu suurendamisele spordis. 

 

Alates 1989. aastast on Eestis juurutatud spordikorralduse Euroopa mudelit, mille kohaselt 

spordijuhtimine on detsentraliseeritud ja põhineb peamiselt vabatahtlike ühenduste tegevusel. 

Riigi ülesanne on tingimuste ja eelduste loomine spordiharrastuseks ning 

spordiorganisatsioonide roll on inimeste ühendamine ja treeningute, võistluste, koolituste ning 

muu sisulise sporditegevusega seostuva korraldamine, lähtudes ühishuvidest ja -eesmärkidest. 

Sporditegevuses võib eristada kolme olulist inimeste rühma: sportlased, treenerid ja 

spordikohtunikud. Kui treenerite ja sportlaste puhul on Eesti riik valinud organisatsioonide 

rahalise toetamise, siis harrastusspordi tasemel tegutsevate spordikohtunike puhul – arvestades 

nende laiaulatuslikku tegevust ning halduskoormuse minimaalset tõusu – on otstarbekas luua 

spordiorganisatsioonidele spordikohtunikele kulude hüvitamiseks eritingimused. Eestis 

tegutsevad spordikohtunikena inimesed, kes on enamasti teiste elu- ja töövaldkondade 

esindajad ega ole tööalaselt seotud ühe kindla spordiorganisatsiooniga. Seega, erinevalt 

treeneritest ei ole vajalik tagada neile sotsiaalseid garantiisid. Tulenevalt spordikohtuniku 

rakendatusest ja vastutusest on otstarbekas tagada vabatahtlikena tegutsevatele 

spordikohtunikele kulude hüvitamine.  

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb kolmest paragrahvist. 

 

Esimese paragrahviga muudetakse spordiseadust, tuues sisse spordikohtuniku kuluhüvitise 

mõiste, hüvitise saamise tingimused ja piirmäära. 

 

Seadust täiendatakse §-ga 9
2
. Esimese lõike kohaselt on spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsioonil või spordikooli pidajal õigus spordialaliidu või maakonna spordiliidu 

või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud võistlustel 

vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule maksta arvestuslikku kuluhüvitist kuni 20 

eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest. Arvestusliku kuluhüvitise puhul ei pea isik 

esitama kuludokumente.  

 

Seega, võistlus peab olema kantud kas spordialaliidu, maakonna spordiliidu või piirkondlikul 

põhimõttel tegutseva spordiühendus kalenderplaani. Piirkondlikul põhimõttel tegutsevad 

spordiühendused on näiteks Tallinna spordiliit, Tartu spordiliit, Pärnu spordiliit, Narva 

Kehakultuuri ja –spordiliit. Tegemist on spordi katusorganisatsioonidega spordialade ja 

piirkondlikkuse põhimõtte alusel. Eelnõu koostajad ei näe vajadust lisada sellesse loetellu 
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kõiki spordiühendusi spordiseaduse mõistes, sest enamasti on spordiühenduste võistlused 

kantud kas spordialaliidu või maakonna spordiliidu kalendritesse. Sel viisil välistatakse 

olukord, kus valdavalt kitsa sihtrühma huve esindav spordiühendus korraldaks võistluse, mis 

oleks kantud ainult selle spordiühenduse kalendrisse. Selleks, et piirkondlikul põhimõttel 

mittetegutseval spordiühendusel oleks võimalik oma võistlustel vabatahtlikult tegutsevatele 

spordikohtunikele kulusid hüvitada seaduse muudatuse tulemusena, peavad nad tegema 

koostööd viidatud spordi katusorganisatsioonidega ja oma võistlused kandma nende 

kalendritesse. Selline tegevus ja koostöö toimub enamasti juba praegu 

spordiorganisatsioonide vahel.  

 
Spordivõistlustel vabatahtliku spordikohtunikuna osalemine on seotud teatud kulutustega. 

Peamisteks kulutusteks, mida inimene peab tegema, kui ta soovib võistlustel kohtunikuna 

osaleda, on osalemine koolitustel ja seminaridel, kohtunikulitsentsi eest tasumine, 

vormiriietuse, sobivate jalanõude ja töövahendite soetamine. Seletuskirja 2. peatükis toodud 

analüüsi tulemusena on ühe vabatahtlikult kohtunikuna tegutseva isiku kulu nii enne kui ka 

võistlushooaja jooksul keskmiselt 1143 eurot ehk ca 20 eurot nädalas. Vabatahtlikult 

tegutsevale spordikohtunikule makstava kuluhüvitise suuruse otsustab iga spordiorganisatsioon 

või spordikooli pidaja ise lähtuvalt oma eelarve võimalustest ja spordiala spetsiifikast ning 

praegu kehtivatest põhimõtetest. Tõenäoliselt ei muuda spordiorganisatsioonid ega 

spordikoolide pidajad oluliselt praegu vabatahtlikult tegutsevatele spordikohtunikele 

eraldatavaid summasid, sest kohtunike tegevuse sisu jääb samaks ka peale seaduse muudatust 

ning antud muudatusega ei suurene spordiorganisatsioonide ega spordikoolide eelarved. 

Endiselt on tulevikus võistlusi, kus kohtunikud tegutsevad vabatahtlikult ka kuluhüvitist 

saamata, sest võistluse korraldajal puuduvad rahalised võimalused; jätkuvalt on võistlusi, kus 

kohtunikele hüvitatakse 20 eurot ning võistlusi, kus kohtunikele hüvitatakse vähem kui 20 

eurot. Kõigile kohtunikele ei saagi kulusid võrdselt hüvitada, sest võistluste asukohad, 

kestvused ja spordikohtunike ülesanded võistlusel on erinevad. Kulu hüvitise summas lepitakse 

kokku enne võistlust. Sellisel kujul kohtunike otsimine ja määramine toimub juba praegu ning 

seaduse muudatus ei mõjuta seda. Muudatus puudutab seda, et edaspidi on võimalik hüvitada 

kuni 20 eurot maksuvabalt.  

 

Lõike 2 kohaselt makstakse arvestuslikku kuluhüvitist isikule, kes 

1) on spordialaliidu poolt atesteeritud või alla 20-aastane; 

2) ei saa samal võistlusel spordikohtunikuna tegutsemise eest töötasu või töövõtu-, 

käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstavat 

tasu. 

 
Võistlustel spordikohtunikuna tegutsemine eeldab teatud oskuste ja teadmiste olemasolu. 

Nende omandamiseks tuleb inimesel osaleda koolitustel. Spordikohtunike koolitused toimuvad 

reeglina võistlushooaja alguses ja lõppevad testi ja atesteerimisega, mille tulemusena 

väljastatakse inimesele litsents enamasti üheks hooajaks. Litsents annab õiguse osaleda 

asjakohase taseme võistlustel ning tagab, et inimesel on olemas just sellel tasemel kohtunikuna 

tegutsemiseks vajalikud oskused ja teadmised. Litsentsiga spordikohtunike olemasolu tagab 

spordivõistluste heal tasemel läbiviimise ning välistab konfliktid sportlaste ja spordikohtunike 

vahel. Nõue, et isik, kelle kulusid saab maksuvabalt hüvitada, peab olema spordialaliidu poolt 

atesteeritud, piiritleb võimaliku sihtrühma suuruse.  

 

Alla 20-aastaste ehk noorte puhul ei ole atesteerimise nõuet, sest nende spordikohtunikuna 

tegutsemise eesmärk on tutvustada spordikohtuniku tegevust enne kohtuniku litsentsi 
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taotlemist ja kindlustada spordikohtunikud nii saavutusspordi kui ka harrastusspordi võistlustel. 

Vanusepiiri seadmine (alla 20-aastased noored) on seotud gümnaasiumi või kutseõppeasutuse 

lõpetamise eeldatava vanusega. Kuni gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamiseni elab 

noor enamasti koos vanematega ja enamjaolt puudub tal palgatöö ja oma sissetulek. 

Spordivaldkonnas osalevad 19-aastased noored teatud juhtudel veel ka noorte võistlustel ning 

alates 20. eluaastast minnakse üle juunioride või siis juba täiskasvanute vanuseklassi. Selleks, 

et kasvatada spordikohtunike järelkasvu, soovitatakse noortel liikumisharrastusüritustel ja 

koolidevahelistel võistlustel sageli osaleda spordikohtunikuna. See on hea võimalus teha 

tutvust spordikohtuniku tööga n-ö rohujuure tasandil ja kaasata spordikohtuniku rolli 

spordiklubis või -koolis treenivaid noori. Kõigist spordiklubis ja spordikoolis treenivatest 

lastest ja noortest ei sirgu tulevikus tippsportlasi, aga neist võivad tulla väga head 

spordikohtunikud.  

 
Lõike 3 kohaselt võib arvestuslikku kuluhüvitist maksta isikule ühe või mitme 

spordiorganisatsiooni või spordikooli pidaja poolt kokku mitte rohkem kui 1040 eurot 

kalendriaastas. See piirmäär võimaldaks maksta isikule kuluhüvitist keskmiselt üks kord 

nädalas ühepäevasel võistlusel kohtunikuna tegutsemise eest. Seadusesse kirjutatakse 

kuluhüvitise määr sisse numbriliselt, sest määratlus „üks kord nädalas ühepäevasel võistlusel 

hüvitise maksmine“ ei tagaks kohtunike võrdset kohtlemist. Spordikohtuniku tegevus on 

ebaregulaarne ja hooajaline. Igal spordialal on oma kalenderplaan, mis lähtub rahvusvahelistest 

nõuetest ja Eestis asjakohase spordialaga harrastamise võimalustest. Näiteks korvpalli 

võistlushooaeg kestab oktoobrist maini, jalgpallil veebruarist oktoobrini, suusatamisel 

novembrist märtsini. Võistkondlike spordimängude puhul toimuvad võistlused kogu nädala 

jooksul, individuaalaladel enamasti nädalavahetusel ja mitmel päeval järjest. Tulenevalt alade 

paljususest ja spetsiifikast ei ole võimalik sätestada seaduse tasandil, et vabatahtlikule võib 

spordikohtunikuna tegutsemise kulu kompenseerida kord nädalas spordikohtunikuna 

tegutsemise eest. On spordialasid, kus kohtunikud tegutsevad kahe-kolme kuu vältel 

intensiivselt neli-viis päeva nädalas. Seega, spordialade võrdseks kohtlemiseks on otstarbekas 

sätestada piiriks 1040 eurot kalendriaastas ühe isiku kohta. Kalendriaasta mõiste sai lisatud 

tulenevalt tulumaksuseaduse § 3 lõikest 1, mille kohaselt on maksustamisperioodiks 

kalendriaasta. 

 

Iga spordiorganisatsioon ja spordikooli pidaja peab vabatahtlikult tegutsevatele 

spordikohtunikele makstud kuluhüvitise osas isikulist arvestust. Kui inimesel täitub 

kuluhüvitise aastane piirmäär, siis spordiorganisatsioon või spordikooli pidaja teavitab teda 

sellest. Kui spordiorganisatsioon või spordikooli pidaja soovib maksta inimesele hüvitist üle 

aastase piirmäära, siis peab spordiorganisatsioon või spordikooli pidaja tasuma piirmäära 

ületanud summalt tulumaksu. Arvestuslikku kuluhüvitist võib vabatahtlikuna tegutsev 

spordikohtunik saada mitmelt spordiorganisatsioonilt või spordikoolilt (näiteks Eesti 

Maadlusliit, maadlusklubi Jaan), kuid maksuvaba kuluhüvitise summa kokku ei tohi ületada 

1040 eurot kalendriaastas. Vastavat arvestust peab isik ise pidama: kui isikule makstav 

kuluhüvitis läheneb aastasele piirmäärale, tuleb spordiorganisatsiooni või spordikooli pidajat 

sellest teavitada või lahendada olukord tuludeklaratsiooni esitamisel. Tegemist ei oleks 

uuendusliku põhimõtte loomisega. Juba praegu on igal isikul kohustus pidada arvestust oma 

tulude ja nendelt tasutud maksude üle ning näidata oma sissetulekuid tuludeklaratsioonil ning 

vajadusel maksta täiendavalt tulumaksu.  

 

Eelnõu koostajad analüüsisid ka võimalust luua elektrooniline andmekogu hüvitise maksmise 

kaardistamiseks või täiendada spordi andmekogu, aga uue andmekogu loomine või 
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olemasoleva andmekogu täiendamine ja igapäevane haldamine on ebaotstarbekas ja riigile 

kuluks ning tõstab spordiorganisatsioonide ja spordikooli pidajate töökoormust. Makstud 

hüvitistest ülevaate saamiseks on parim lahendus Kultuuriministeeriumi või Maksu- ja 

Tolliameti poolne otsesuhtlus spordiorganisatsioonidega.  

 

Meetme väärkasutamise vältimiseks ning lõikes 2 seatud kitsendustest kinnipidamiseks on 

oluline spordiorganisatsioonide informeerimine ja nende teadlikkuse tõstmine. Seda on 

võimalik peale seaduse jõustumist Kultuuriministeeriumil teha Eesti Olümpiakomitee 

infotunnis, kus osalevad Eesti Olümpiakomitee liikmed. Spordialaliidud ja maakonna 

spordiliidud saavad omakorda informeerida muudatusest nendega seotud 

spordiorganisatsioone ja spordikoole. Kultuuriministeerium saab täiendavalt jagada teavet 

kodulehe ja pressiteadete kaudu ning vajadusel saata vastav teavitus kõigile Eesti 

spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidele. Selline aktiivne 

teavitustegevus seaduse jõustumisel peaks välistama ka ebasoovitava mõju tekkimise. 

 

Eelnõu §-ga 2 muudetakse tulumaksuseaduse § 19 (pensionid, stipendiumid, toetused, 

preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis) lõiget 3, täiendades maksuvabalt 

hüvitatavate kulude loetelu punktiga 10
1
 (spordiseaduse § 9

2
 alusel makstav spordikohtuniku 

kuluhüvitis). Selle muudatusega luuakse maksuseadusesse alus spordikohtuniku kuluhüvitise 

maksuvabastuse rakendamiseks. Maksuvabastuse säte paigutatakse spordiseadusega seotud 

maksuvabastuse järele (spordilähetus). 

 
Sotsiaalmaksuseaduse muutmist Kultuuriministeerium ette ei näe. Sotsiaalmaksuseadus 

määratleb maksuobjekti seaduse §-s 2 ja asjakohase sätte punktis 9 märgitakse, et 

maksuobjektiks on ka muud selle lõike punktides 1–4 ja 6 nimetamata, seaduse või muu 

õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud. Tegemist ei ole töö tegemise eest 

makstava tasu, vaid kuluhüvitisega.  

 
Eelnõu § 3 kohaselt jõustub seadus 2018. aasta 1. jaanuaril. 

 

4. Eelnõu terminoloogia 

 
Eelnõuga ei võeta kasutusele uusi termineid. 

 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 
Eelnõu ei ole puutumuses Euroopa Liidu õigusega. 

 

6. Seaduse mõjud 

 

Kavandatud muudatus: võimalus m a k s t a  spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsioonil või spordikooli pidajal spordialaliidu või maakonna spordiliidu või 

piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse kalenderplaanis kajastatud võistlustel 

vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule maksuvabalt arvestuslikku kuluhüvitist kuni 20 

eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest. Kuluhüvitist makstakse isikule, kes 

1) on spordialaliidu poolt atesteeritud või alla 20-aastane; 

2) ei saa samal võistlusel spordikohtunikuna tegutsemise eest töötasu või töövõtu-, 

käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstavat 

tasu. 
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Maksuvaba arvestuslikku kuluhüvitist võib maksta isikule ühe või mitme 

spordiorganisatsiooni või spordikooli pidaja poolt kokku mitte rohkem kui 1040 eurot 

kalendriaastas. 
 

Alljärgnevalt on esitatud analüüs sihtrühmade kaupa. 

 

Sihtrühm: spordiorganisatsioonid ja spordikooli pidajad 

Mõju valdkond: sotsiaalsed, sealhulgas demograafilised mõjud (haridussüsteem ja kultuur) 

Mõju kirjeldus ja olulisus: kavandatav muudatus avaldab positiivset mõju spordivaldkonna 

arengule tervikuna. Muudatus mõjutab kõiki Eestis tegutsevaid spordiorganisatsioone ja 

spordikoole, kes korraldavad võistlusi. 21.08.2017 seisuga on Eestis spordi andmekogu alusel 

2641 spordiorganisatsiooni ja 393 spordikooli (ca 1,2% kõigist äriregistris, 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse 

registris registreeritutest). Samas ei tegele kõik spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 

regulaarselt võistluste korraldamisega, paljud korraldavad aastas 1–2 võistlust. Muudatus loob 

aluse vabatahtlikult spordikohtunikena tegutsevatele isikutele kulude hüvitamiseks. 

Spordiorganisatsioonid ja spordikoolid tegelevad kolme olulise sihtrühmaga: sportlased, 

treenerid ja spordikohtunikud. Sportlaste ja treenerite puhul rakendatakse juba riiklikke 

toetusmeetmeid. Alates 2018. aastast nähakse spordiorganisatsioonidele ette ka toetusmeede 

Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel osalevate spordikohtunike tegevuse arendamiseks. 

Seega, praegu on lahendamata vabatahtlikult ennekõike harrastusspordi võistlustel 

spordikohtunikena osalevate inimestele kulude hüvitamine ja käesoleva eelnõuga luuakse 

selleks alus.  

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju oluline.  
 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 
Mõju kirjeldus ja olulisus: spordiorganisatsioonide ja spordikoolide halduskulu ega 

halduskoormus ei suurene, sest ka praegu peavad nad spordikohtunikele tehtud kulutuste osas 

nimelist arvestust. Samuti on juba olemas spordikohtunike atesteerimise süsteemid. Muudatus 

peaks tagama spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidel ka spordiala arenguks vajaliku 

spordikohtunike järelkasvu, sest kohtunikuks olemise kulude hüvitamisega kasvab ka inimeste 

huvi tegutseda võistlustel kohtunikuna. 

 
Eeltoodust tulenevalt võib märkida, et muudatuse mõju ei ole oluline. 

 
Mõju valdkond: mõju regionaalarengule (piirkondade regionaalareng) 

Mõju kirjeldus ja olulisus: eri piirkondades erinevate spordialade paljususe ja arengu 

tagamiseks on vajalik lisaks sportlaste ja treenerite olemasolule ka heal tasemel 

spordikohtunike olemasolu, sest muidu on raskendatud võistluste läbiviimine. 

Spordikohtunike toomine tõmbekeskustest väikestesse piirkondadesse võistluste läbiviimise 

ajaks on korraldajale täiendav rahaline kulu ja vabatahtliku spordikohtuniku jaoks täiendav 

ajaline kulu. Väikeses piirkonnas on palju lihtsam võistlusi korraldada, kui seal on ka 

spordikohtunikud olemas. Regulaarselt toimuvad võistlused võivad omakorda tõsta piirkonnas 

elavate inimeste elukvaliteeti, sest pakuvad inimestele võimalust aktiivselt, omandades uusi 

kogemusi ja oskusi ning saades uusi tutvusi, veeta vaba aega. Muudatuse järgselt ei suurene 

tõenäoliselt keskustest eemal asuvates piirkondades toimuvate võistluste hulk või regulaarsus, 

sest muudatusega ei eraldata võistluste korraldajatele täiendavalt rahalisi vahendeid. Küll aga 

peaks muudatus aitama kaasa olemasolevate võistluste jätkumisele ning pakub see läbi 
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jätkuvalt inimestele võimalust eneseteostuseks nii võistlustel osalemise kui kohtunikuna 

tegutsemise kaudu. 

 
Eeltoodust tulenevalt on muudatuse mõju kaudne. 
 

Sihtrühm: spordikohtunikud 

Mõju valdkond: mõju majandusele (leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused), mõju 

regionaalarengule (piirkondade regionaalareng), sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (tööturg, 

osalemine ühiskondlikus elus, haridussüsteem ja kultuur) 

Mõju kirjeldus ja olulisus: kavandatav muudatus avaldab positiivset mõju spordivaldkonna 

arengule tervikuna. Kultuuriministeeriumi läbiviidud küsitlused näitavad, et Eestis on umbes 

4500 inimest, kes tegutsevad spordikohtunikuna. Paljud neist tegutsevad kohtunikuna 

vabatahtlikult nii harrastusspordi võistlustel kui ka Eesti meistrivõistluste või 

karikavõistluste läbiviimisel, kus spordialaliitudel on alates 2018. aastast riigi täiendava 

toetuse abil võimalik spordikohtunikele tasuda võistluste teenindamise eest töötasu ning 

nendel juhtudel kulude maksuvaba hüvitamist ei ole vaja rakendada. Samas ei tegutse paljud 

nendest 4500 inimesest spordikohtunikuna aktiivselt igal nädalal, vaid teevad seda mõnel 

üksikul võistlusel aastas eesmärgiga aidata vabatahtlikult kaasa piirkonna või kogukonna 

jaoks olulise võistluste läbiviimisel. Seega, nende spordikohtunike arv, keda muudatus 

mõjutab, on oluliselt väiksem kui 4500 inimest. Need spordikohtunikud, kes saavad 

kuluhüvitist, peavad selle üle ka arvestust pidama kalendriaasta lõikes. Arvestuse pidamine 

ei ole spordikohtunikule oluliselt töö- ega ajamahukas, sest saadud hüvitisi on võimalik 

kontrollida aasta lõpus või piirmäära ületamise kahtluse korral pangakonto väljavõtte abil.  

 

Meetme tulemusena kasvab loodetavasti inimeste huvi tegutseda spordikohtunikuna ja tõuseb 

spordikohtunike üldine tase. See võib kaasa tuua spordikohtunike arvu tõusu teatud 

spordialadel, aga see ei ole antud seaduse muudatuse eesmärk. Spordikohtunike arv sõltub 

ennekõike ikkagi spordialal toimuvate võistluste arvust ning spordialaliidu soovis 

spordikohtunikke  koolitada ja motiveerida. Spordikohtunike jaoks võib suureneda 

kindlustunne, et võistluste korraldajad saavad ja võivad hüvitada nüüd neile enne 

võistlushooaega ja võistlushooaja jooksul tehtud kulutused, kuid jätkuvalt sõltub kulu hüvitise 

suurus võistluse korraldaja rahalistest võimalustest. Suure tõenäosusega võistluste korraldajad 

ei muuda spordikohtunikele ette nähtud hüvitiste suurust pärast seaduse muudatuse 

jõustumist, sest võistluste korraldajate eelarved ei suurene seaduse muudatuse tulemusena. 

Seaduse muudatusega ei reguleerita võistluste korraldajate poolt spordikohtunikele hüvitavate 

summade suurust, vaid sätestatakse maksuvaba piir. Teadmine, et nende kulud võidakse 

eelneval kokkuleppel hüvitada kuni 20 euro ulatuses ühe võistluspäeva kohta, võib tõsta  

spordikohtunike motivatsiooni ennast enne võistlushooaega koolitada ja füüsiliselt arendada. 

Muudatus võib tekitada praegu harrastusspordi tasemel kohtunikuna tegutsevatel inimestel 

soovi tõsta oma professionaalset taset ja tulevikus osaleda ka Eesti meistrivõistluste ja 

karikavõistluste läbiviimisel. Samas ei suurenda muudatus oluliselt Eestis nn 

professionaalsete spordikohtunike ehk ainult spordikohtuniku tööst elatuvate isikute arvu, 

keda Eestis on mõned üksikud. 

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju oluline.  

 

Sihtrühm: alla 20-aastased noored 

Mõju valdkonnad: mõju majandusele (leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused), mõju 
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regionaalarengule (piirkondade regionaalareng), sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (tööturg, 

osalemine ühiskondlikus elus, haridussüsteem ja kultuur) 

Mõju kirjeldus ja olulisus: meetme tulemusena kasvab tõenäoliselt noorte huvi tegutseda 

spordikohtunikuna. Tegutsemine spordikohtunikuna pakub noortele võimalust panna ennast 

proovile pingelistes olukordades, kus on vaja langetada kiiresti otsuseid, õpetab 

enesedistsipliini, enesekontrolli ja pakub võimalust eneseteostuseks koolivälisel ajal. Tegemist 

on hea mitteformaalse õppevormiga, mille raames omandatud oskused tulevad kindlasti kasuks 

tulevikus tööturul.  

 

Alla 20-aastased noored elavad enamasti vanemate juures ja on nende poolt ülalpeetavad. 
Nüüd on võimalik noortele ja kaudselt ka nende vanematele hüvitada spordikohtunikuks 
olemise kulu (näiteks kohtunikuriietus, vile jms). Samas ei paku vabatahtlikult kohtunikuna 
tegutsemine noortele olulist lisasissetulekut, sest kohtunikuna tegutsemine on seotud teatud 
kuluga ning kulude hüvitamise piirmäär on kuni 20 eurot ühe kohtunikuna tegutsemise päeva 
eest.  
 

Alla 20-aastastest spordiklubides aktiivselt treenivatest noortest, kellest ei saa tippsportlasi ega 
treenereid, võivad tulevikus saada spordikohtunikud ning nad jäävad endiselt selle spordiala 
juurde aktiivselt tegutsema. Selleks, et saada heaks spordikohtunikuks, on sarnaselt sportlasega 
vajalik alustada võimalikult varakult. On vähe neid näiteid, kus omal alal parimate kohtunike 
sekka jõudnud inimene on selle ametiga alustanud pärast 20. eluaastat. Enamasti teevad 
tulevased kõrgel tasemel tegutsevad kohtunikud esmase tutvuse selle tegevusega põhikooli 
ajal. Kohtuniku tööga tutvumise soodustamiseks noorte hulgas on otstarbekas 
atesteerimisnõude mittekohaldamine, sest sel juhul on võimalik võistluste korraldajatel kaasata 
ka atesteerimata noori ja kompenseerida neile kohtuniku tegevusega seotud kulud. Võistluste 
korraldajad ei pea eelistama noortele atesteeritud kohtunikke.  

 
Statistikaameti andmetel elab Eestis 2017. aastal 5-19-aastaseid noori 192 969, kellest 
ligikaudu 100 000 on Eesti spordiregistri andmetel seotud mõne spordiklubi või spordikooliga. 
Põhimõtteliselt võivad ka kõik need noored olla sihtrühmaks, aga eelnõu koostajatel on raske 
prognoosida, kui paljusid noori reaalselt seaduse muudatus puudutab. Kultuuriministeerium on 
2016. aastal kaardistanud atesteeritud kohtunike arvu, kuid puudub ülevaade, kui palju nendest 
on alla 20-aastased või kui palju on alla 20-aastaseid atesteerimata spordikohtunikke. 

 
Spordikohtunikuna tegutsemine pakub noortele tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades 
ühe täiendava võimaluse eneseteostuseks ja vaba aja sisustamiseks.  

 
Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju oluline.  

 

Sihtrühm: Maksu- ja Tolliamet 

Mõju valdkonnad: mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töökorraldusele, 

kuludele ja tuludele 

Mõju kirjeldus ja olulisus: muudatuse tulemusena ei suurene oluliselt Maksu- ja Tolliameti 

töökoormus, sest juba praegu kontrollib Maksu- ja Tolliamet spordiorganisatsioonide ja 

spordikoolide tegevust, eesmärgiga tagada maksuseadustest kinnipidamine. Lisaks viiakse läbi 

maksuauditeid. Maksu- ja Tolliamet ei vaja pärast muudatuse jõustumist selle kontrollimiseks 

täiendavaid vahendeid. Kuluhüvitise maksmise piirmäärast kinnipidamist või isiku poolt 

piirmäärast enam saadud hüvitise deklareerimist, samuti hüvitise saamise tingimuste täitmist on 

võimalik kontrollida tavapärase järelevalvemenetluse kaudu. Seadusemuudatus loob selgema 

reeglistiku, mis on ühtpidi spordiorganisatsioonidele vähem halduskoormav ja teiselt poolt 
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vähem vaidluskohti võimaldav. 
 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline. 

 

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad 

kulud ja tulud 

 
Seaduse rakendamine ei too kaasa täiendavaid kulutusi riigieelarvele. Muudatusega ei kaasne 
täiendavaid ülesandeid kohalikele omavalitsustele ega riigile. Maksu- ja Tolliamet teostab juba 
praegu spordiorganisatsioonide ja spordikoolide väljamaksete osas järelevalvet ning teeb seda 
ka tulevikus.  

 

8. Rakendusaktid 

 
Puudub vajadus kehtestada. 

 

9. Seaduse jõustumine 

 
Eelnõus kavandatud muudatused on plaanitud jõustuma 01.01.2018.  

 

10. Eelnõu kooskõlastamine ja huvirühmade kaasamine 

 
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu, toimik nr 17-1031, ja 

arvamuse avaldamiseks Eesti Olümpiakomiteele, spordialaliitudele, maakondade 

spordiliitudele ja Eestimaa Spordiliidule Jõud. 

 

Eestimaa Spordiliit Jõud märkusi ei esitanud. Eesti Olümpiakomitee, Eesti Ratsaspordi Liit, 

Eesti Ujumisliit ja Eesti Jäähokiliit kooskõlastasid eelnõu märkusteta.  

 

Seletuskirjale on lisatud märkuste ja ettepanekute arvestamise ja mittearvestamise kohta 

kooskõlastustabel. Lahendused on märkuste esitajatega läbi räägitud. 

 

 

Vabariigi Valitsuse nimel 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Heili Tõnisson 

Valitsuse nõunik 
 


