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NORMIDE  RIKKUMISE KVARTAALNE  ARUANDE  VORM
 
 
AMETKONDLIKUKS KASUTAMISEKS 
(Vastavalt artiklile 10 Euroopa Komisjoni määrustes nr 1681/94 ja nr 1831/94) 
 
Vorm kehtib struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta aruannete esitamiseks 
vastavalt Rahandusministri määruse „Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete 
esitamise kord“ § 3-le ja  Euroopa Komisjoni määruste nr 1681/94 ning 1831/94  
artiklitele 3 ja 5. 
 
 
TEABEVAHETUSE ANDMED1 

0.1 JUHTUMI NUMBER: 2 XXX/XX/XX 
0.2 Käesoleva aruande koostamise / uuendamise kuupäev: 
0.3  Kvartal, mida aruanne kajastab:3 
0.4 Aruande koostanud asutus: 
0.5 Koostaja nimi: 
0.6 Telefon: 
0.7 e-post: 

 
ANDMED RIKKUMISE KOHTA 
 
1.Meetme kirjeldus 
 
1.1 Fond:  
1.2 RAK meede: 
1.3 Projekti nimi ja nr: 
 
2. Õigusakti või normi rikkumine 
2.1 Rikutud ühenduse norm: [  ]  Otsus    Nr: 
                  [  ]  Juhend, eeskiri   
    [  ]  Määrus   Artikkel: 
 
2.2 Riiklik õigusakt, mida rikuti: 
 
3. Rikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni / vihje laekumise kuupäev: 
 
3.1 Rikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni / vihje allikas: 
 

                                                 
1Väljad, mis ei ole asjakohased või mille kohta info puudub, jäetakse täitmata. Juhul, kui antud raportiga 
juhtumit ei suleta, tuleb järgnevates kvartalites raporteerida rikkumise lahendamisel toimunud arengud. 
Selleks uuendatakse varem saadetud raportit. Juhtumi nr jääb samaks, ühe võrra suureneb number, mis 
näitab mitmendat korda antud juhtumit uuendatakse.  
2 XXX/XX/XX =  Asutuse nimi / juhtumi (järjekorra)number / mitmes kord antud juhtumi kohta 
raporteeritakse: 00 - esmakordselt antud rikkumisest raporteerimine, 01 – järgmises kvartalis raporti 
muutmine (uuendamine), 02 - teine raporti muutmine jne. �
3Kvartali tähis (XX/200X) tuleb märkida vastavalt: 03/2005; 06/2005; 09/2005; 12/2005�
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4. Millise (kontrolli)tegevuse käigus rikkumine või rikkumise kahtlus avastati: 
 
 
 
 5. Rikkumise kirjeldus 
5.1 Vaba tekstina detailne kirjeldus, milles rikkumine seisneb ning kuidas toime pandi: 
 
 
 
6. Kas rikkumisega on seotud teised riigid? 
EI [   ]   JAH [   ]  Kui jah, siis millised riigid: 
6.1 Liikmesriigid: 
6.2 Kolmandad riigid: 
 
 
7. Rikkumise toimepaneku aeg 
7.1 Kuupäev:               või;  
7.2 ajavahemik:                 -               , mil rikkumine toime pandi. 
 
 
8. Ametkonnad või institutsioonid 
8.1 Rikkumist käsitleva ametliku raporti koostanud asutus või institutsioon: 
 
 
8.2 Rikkumise tagajärgede lahendamise eest vastutav rakendusüksus või -asutus: 
 
 
9. Rikkumise tuvastamise kuupäev: 
(nt punktis 8.1 toodud ametliku raporti või kontrolliakti kuupäev) 
 
10. Rikkumise toime pannud füüsiliste ja juriidiliste isikute nimed ja aadressid 
10.1 Füüsilised isikud (andmed, mis ei ole teada, võib tühjaks jätta):  
 - Perekonnanimi:  

- Eesnimi:  
- Isikukood: 
- Elukoha aadress:  
- Postiindeks:  
- Linn:  
- Riik:  
- Telefon: 
- Faks: 
- e-post: 
- Amet või ülesanded:  
 

10.2 Juriidilised isikud 
- Nimi:  
- Juriidiline vorm: 
- Registreerimisnumber: 
- Aadress:  
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- Postiindeks:  
- Linn: 
- Riik: 
- Telefon: 
- Faks: 

 
 
 
FINANTSASPEKTID 
 
11. Projekti planeeritud maksumus ja selle jagunemine rahastamisallikate lõikes 
11.1 Projekti maksumus kokku:  

11.2 Ühenduse osalus toetuses:  

11.3 Eesti riigi osalus toetuses:  

11.4 Toetuse saaja omafinantseering:  
 
12. Hinnang rikkumise finantsmõjudele  
12.1 Abikõlbmatuks osutunud toetuse algne eesmärk (milleks toetus oli ette nähtud): 
   
 
 
12.1.1 Kui väljamakset ei ole veel tehtud – kui suures summas oleks  
           alusetult toetust makstud, kui pettus oleks jäänud avastamata4:  
 

  Ühenduse 
osalus 

Eesti riigi 
osalus 

Kokku 

12.2 Abikõlbmatuks osutunud toetuse 
kogusumma (12.3+12.4)    

12.3 Välja makstud toetuse summa    
12.4 Välja maksmata summa    
Toetuse tagasinõudmine: 

13.1 Juba tagasinõutud summa*    
 makstud intress:  

 makstud viivis:   

13.2 Veel tagasinõudmisel olev summa*    
*aruande uuendamisel järgmises kvartalis muuta vastavalt toimunud tagasimaksetele  
  
 
Tagasimakse osade kaupa 
13.3 Tagasimakse periood kuudes: 
13.4 Tagasimaksete arv perioodis: 
                                                 
4Juhul, kui väljamakset ei ole tehtud, tuleb raporteerida vaid juhtumid, kus esitatud kulu- ja 
maksedokumentidega on seotud (arvatav) pettus.  
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13.5 Esimese tagasimakse kuupäev: 
13.6 Intressi määr: 
13.7 Viivise määr: 
 
13.8 Võimalused toetuse tagasinõudmiseks või sellest loobumise põhjused (detailne 
selgitus): 
   
 
 
13.9 Tagasinõutud või väljamaksmata summa, mis suunati ümber:  

Ühenduse osalus Eesti riigi osalus Kokku 
   
 
JUHTUMI  LAHENDAMINE  
 
14. Mida tehakse juhtumi lahendamiseks? Kas on pöördutud uurimisasutuste või kohtu 
poole? (detailne kirjeldus): 
 
 
 
15. Toetuse tagasinõudmise staatus 
15.1 Toetuse tagasinõudmise otsuse kuupäev: 
15.2 Eeldatav kuupäev, milleks raha tagasi laekub: 
 
15.3 Tagasinõudmiseks rakendatud (ja kavandatavad) meetmed (detailne kirjeldus): 
 
 
 
15.4 Rikkumise tagajärgede korrigeerimiseks rakendatud tegevused (detailne kirjeldus): 
Nt kasutamata seisnud tehnika rakendamine, korrektne arvele võtmine, puuduva 
omafinantseeringu lisamine, poolelijäänud töö lõpetamine jt juhtumid, kus on võimalik 
rikkumine lahendada.  
 
15.5 Tegevused / abinõud sarnaste rikkumiste vältimiseks tulevikus?  (detailne selgitus): 
 
 
 
16. Kohaldatud karistused 
16.1 Menetluse alguskuupäev: 
16.2 Rakendatud karistuse kirjeldus ja põhjendus: 
 
 
 
16.3 Rahalise karistuse suurus: 
 
17. Täiendavad tähelepanekud ja kommentaarid: 
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Juhtum lõpetatud    [   ] 


