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ARVELDUSTE KORD

1. Sõitjatele on pileti  hind Saare maakonna II liinigrupi liinidel 0,70 krooni ühe liinikilomeetri
eest. Õpilastele ja pensionäridele on piletihind Saare maakonna II liinigrupi liinidel 0,65 krooni
ühe liinikilomeetri eest.
1.1. Pileti miinimumhind maakonnaliinil on 7 krooni.
1.2  Alates  seitsmendast  liinikilomeetrist  lisandub  pileti  miinimumhinnale  0,70  krooni  ühe
liinikilomeetri eest.
1.3. Sooduspileti miinimumhinnaks on 6 krooni, millele lisandub seitsmendast liinikilomeetrist
0,65 EEK-i;
1.4. Arveldamine liinidel toimub täiskroonides, s.t pileti hind ümardatakse täiskroonini vastavalt
üles- (alates 50. sendist) või allapoole (kuni 49. sendini).
1.5. Täitja võib väljastada kuukaarte sõidusoodustuseta isikutele kuni 7% hinnasoodustusega,
sõidusoodustusega  isikutele  väljastatakse  kuukaardid  käesoleva  lisa  punktis  1.3.  kehtestatud
soodustariifi  alusel.  Samuti  võib täitja väljastada eeltoodud tingimustel  10 korra sõidupiletit.
Kuukaardi ja 10 korra sõidupileti  hinna määramisel lähtutakse sõitja poolt näidatud peatuste
vahekaugusest ning see annab õiguse sõita üksnes märgitud peatuste vahel.  Juhul kui samal
suunanumbril sõidab mitu erinevat liini, siis on sõitjal õigus kasutada märgitud peatuste vahel
liikumiseks kõiki samal  suunal liikuvaid busse, ning seda ka juhul, kui mõne liini  puhul on
peatuste vahele jääv liiniteekond pikem (liin sõidab samasse peatusesse ringiga, läbib vahepeal
teisi peatusi).
1.6. Vedaja tagab sõidusoodustuste andmise ühistranspordiseaduses sätestatud sõidusoodustuste
korrale.

Käesoleva kokkuleppe punktis 1.3. määratud soodustariifi rakendatakse eelkooliealistele lastele
ja õpilastele ning üliõpilastele õppeperioodil,  kuni 10-aastastele lastele suveperioodil ja Eesti
Vabariigi vanuritele alates 65. eluaastast ning 100%-lise töövõimekaotusega isikutele.

2. Tellija  maksab  riiklikku  toetust  9,92  krooni  ühe  liinikilomeetri  eest.  Vastavalt
käibemaksuseaduse § 12 lõikele 2 ja rahandusministri 30.03.2004. a määrusega nr 41 kinnitatud
“Kauba  või  teenuse  harilikust  väärtusest  madalama  hinnaga  võõrandamiseks
maksukohustuslasele  antava sihtotstarbelise  toetuse maksustatava  väärtuse hulka arvamise  ja
maksustamise korra” §-le 1 ei arvestata makstavalt toetuselt käibemaksu.

3. Tellija maksab riiklikku toetust tema poolt kinnitatud tegelikult läbitud liinikilomeetrite eest, sh
ka läbimata kilomeetrite eest, kui liini kulgemise teedel ei ole tagatud ohutu liiklus ja kui tellijat
on sellest koheselt informeeritud.

4. Tellija  kannab vedaja  poolt  esitatud  aruande (lisa  4)  ja  lepingu punkti  3  alusel  üle  riikliku
toetuse  eelmise  kuu  sõidetud  liinikilomeetrite  eest  tellijale  aruande  laekumise  kuupäevast
arvates 14 päeva jooksul.

5. Tellija kannab täitjale riikliku toetuse detsembrikuu liinikilomeetrite eest 25. detsembriks täitja
poolt esitatud detsembrikuus planeeritavate liinikilomeetrite mahu ja piletitulu (lisa 4) alusel.
Kui  vastava  kuu  aruandluse  esitamisel  ilmneb  ,et  tegelikult  laekunud  tulud  erinevad
planeeritust,  korrigeeritakse  järgnevate  kuude  riiklikku  toetuse  summat  vastavalt  tekkinud
vahele.


