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§ 1. Seaduse ülesanne

 Valla- ja linnaeelarve (edaspidi eelarve) ning riigieelarve vahekorra seadus sätestab riigi poolt eelarvetele
tehtavate eraldiste määramise põhimõtted.

§ 2. Eraldised riigieelarvest

 (1) Vahendeid eelarvetele riigieelarvest eraldatakse:
 1) [Kehtetu -RT I 1996, 87, 1542- jõust. 01.01.1997]
 2) eelarvete toetusfondi (edaspidi toetusfond);
 3) sihtotstarbeliste eraldistena.

 (2) Kohalike omavalitsuste rahalised vahendid peavad olema vastavuses neile põhiseaduses ja seadustes
sätestatud kohustustega.
[RT I 1996, 87, 1542- jõust. 01.01.1997]

§ 3.   [Kehtetu -RT I 1996, 87, 1542- jõust. 01.01.1997]

§ 4.   [Kehtetu -RT I 1996, 87, 1542- jõust. 01.01.1997]

§ 5. Toetusfond

 (1) Toetusfond moodustatakse riigieelarves eelarvetele täiendavate vahendite eraldamiseks.

 (2) Toetusfondist finantseeritakse seadusega ettenähtud kohustuste täitmist ja arengueelduste loomist.

 (3) Toetusfondi jaotamisel võetakse aluseks eeldatavad laekumised eelarvesse riiklikest maksudest, maardlate
kaevandamisõiguse ja vee erikasutuse tasust, valdade ja linnade alaliste elanike arv ja muud valdade ja linnade
erisused.

 (4) Toetusfondi suurus riigi eelarve eelnõus ja toetusfondi jaotus määratakse kindlaks kohalike omavalitsuste
ja omavalitsuste liitude volitatud esindajate ja Vabariigi Valitsuse vahelise kokkuleppe alusel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel otsustab toetusfondi suuruse riigieelarve eelnõus ja selle jaotuse Vabariigi Valitsus.
[RT I 1997, 16, 263- jõust. 16.03.1997]

§ 6. Sihtotstarbelised eraldised

 (1) Sihtotstarbeliste eraldiste suurus ja nende kasutamise otstarve nähakse ette riigieelarves.

 (2) Vabariigi Valitsuse reservfondist võib eelarveaasta jooksul teha täiendavaid sihtotstarbelisi eraldisi.
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§ 7. Osalemine riigieelarve kulude katmisel

 Eelarved ei osale riigi eelarvekulude katmisel.

§ 8. Eraldiste ülekandmine

 Eraldiste ülekandmine riigieelarvest eelarvetele toimub riigieelarve seadusega (RT I 1993, 42, 614; 1994,
30, 464) kehtestatud korras. Kui kohalikul omavalitsusel on riigi ees täitmata rahalisi kohustusi, on Vabariigi
Valitsusel õigus täitmata kohustuste ulatuses ülekandeid vähendada.

§ 9. Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
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