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Regionaalministri perioodi 2007–2013
meetme tingimuste määruste muutmine

Vastu võetud 15.12.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 19 lõike 4 alusel.

§ 1.Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 7 �Meetme �Piirkondadekonkurentsivõime
tugevdamine� tingimused� (RTL 2007, 81, 1389; RT I,09.11.2010, 2) tehakse järgmised
muudatused:1)paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:�(4) Käibemaks on projekti raames abikõlblik
kulu, kui on võimalik näidata, et vastavaltkäibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames
tasutud käibemaksusisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu
eihüvitata ka muul moel. Kui selle osas ei ole võimalik kindlust saavutada, tuleb käibemaksukäsitleda
mitteabikõlbliku kuluna.�;2)paragrahvi 9 lõike 4 punktis 5 ja § 111lõikes 111asendatakse viide majandus-
jakommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrusele nr 70 �Nõudedehitusloa taotlemisel
esitatavale ehitusprojektile� viitega majandus- ja kommunikatsiooniministri17. septembri 2010. a määrusele
nr 67 �Nõuded ehitusprojektile�;3)paragrahvi 15 punkt 181sõnastatakse järgmiselt:�181) koostama
finantsanalüüsi, kui tulude laekumisi ei olnud taotluse esitamisel ette nähtud, võiolemasolevat finantsanalüüsi
uuendama, kui projekti elluviimise käigus või projekti varakasuliku eluea jooksul, aga hiljemalt �Perioodi
2007�2013 struktuuritoetuse seaduse� §-s 5 sätestatud tähtpäevani, tõstetakse projekti vara abil pakutava
toote või teenuse hinda võitekib toetuse tulemusena uus tuluallikas, mida ei ole arvesse võetud, või
väheneb projektikogumaksumus. Nimetatud põhjustel tekkinud puhastulust tuleb EAS-i viivitamatult
kirjalikult,kuid mitte pärast �Perioodi 2007�2013 struktuuritoetuse seaduse� § 26 lõikes 5sätestatud tähtpäeva,
teavitada, v.a Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. amääruse nr 26 �Perioodi 2007�2013 struktuuritoetuse
kulude abikõlblikkuse jamitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord� § 11 lõikes 81toodud
juhtudel;�;4)paragrahv 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.§ 2.Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a
määruses nr 8 �Meetme �Kohalike avalike teenustearendamine� tingimused ning perioodi 2007�2013
kohaliku omavalitsuseinvesteeringutoetuste kava koostamise kord� (RTL 2007, 81, 1390; RT I,09.11.2010, 2)
tehakse järgmised muudatused:1)paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:�(5) Käibemaks on projekti
raames abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavaltkäibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei
ole projekti raames tasutud käibemaksusisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi
taotleda ning käibemaksu eihüvitata ka muul moel.�;2)paragrahvi 13 lõike 8 punktis 12 asendatakse viide
majandus- ja kommunikatsiooniministri27. detsembri 2002. a määrusele nr 70 �Nõuded ehitusloa taotlemisel
esitatavaleehitusprojektile� viitega majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. septembri 2010. amäärusele
nr 67 �Nõuded ehitusprojektile�;3)paragrahvi 16 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:�3) kui projekti
abikõlblike kulude eelarve suureneb avatud hankemenetlusega riigihankekallinemise või �Käibemaksuseaduse�
§ 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäärasuurenemise tõttu ning taotletakse toetuse summa suurendamist
�Perioodi 2007�2013struktuuritoetuse seaduse� § 18 lõike 5 punktides 1 ja 3 sätestatud tingimustelkuni KOIT
kavas toodud projekti maksimaalse toetuse summani;
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