
 

1 
 

KASUTUSTASU MÄÄRAMISEL KOGUKULUDESSE MITTELÜLITATAVAD 

KULUD  

 .............aastal  

 

Kokku 

tuh eur 

Põhi- 

teenus 

Lisa- 

teenus 

Abi- 

teenus 

Teenindus-

rajatis 

Raudtee- 

infra-

struktuuri-

ettevõtja 

üldkulud 

Muu 

tegevus 

Tagastamatu abiga soetatud 

põhivara kapitalikulu ja äri-

kasum tagastamatust abist 

soetatud põhivaralt 

       

Ebatõenäoliselt laekuvate 

nõuete kulu 

       

Sponsorlus, annetus;        

vara väärtuse muutus, sh        

    varude jääkide muutus        

    käibevara allahindlus        

    põhivara väärtuse langus 
       

    kahjum materiaalse ja 

immateriaalse põhivara           

müügist ja likvideeri-

misest 

       

Seadusega määratud või 

lepinguliste kohustuste 

rikkumise tulemusel 

kantavad trahvid, intressid 

ja viivised 

       

Kulud, mis on seotud ka-

sumi jagamisega  

       

Raudteevõrgu või lõigu ka-

sutusvalmis hoidmisega seo-

tud püsikulud, mida ta-

ristuettevõtja peab kandma 

ka siis, kui rongid asjaoma-

sel lõigul ei liikle 

       

Kulud, mis ei ole taristuette-

võtja tehtud maksetega seo-

tud. Kulud või kuluüksused, 

mis ei ole otseselt seotud 

       

Majandus- ja taristuministri 19.08.2016. a määrus nr 51 
„Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika“ 
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juurdepääsu tagamisega põ-

hiteenustele või teenindusra-

jatist ühendavale taristule  

Maa või muu põhivara soe-

tamise, müügi, demonteeri-

mise, saastest puhastamise, 

rekultiveerimise või rentimi-

sega seotud kulud 

       

Kogu võrgu üldkulud, sh ül-

dine palga- ja pensionikulu 

       

Rahastamiskulud 
       

Tehnika arengu või vanane-

misega seotud kulud 

       

Immateriaalse varaga seotud 

kulud 

       

Raudteeäärsete andurite, 

raudteeäärsete sidevahendite 

ja signaalimisseadmetega 

seotud kulud, kui need ei ole 

otseselt seotud rongiliikluse 

korraldamisega 

       

Teabega, mujal kui raudtee 

ääres asuvate sidevahendite 

ja telekommunikatsiooniva-

henditega seotud kulud 

       

Vääramatust jõust tuleneva 

konkreetse intsidendi, õnne-

tusjuhtumi ja teenuse katke-

misega seotud kulud, ilma et 

see piiraks direktiivi 

2012/34/EL artikli 35 sätete 

kohaldamist 

       

Veoelektri toiteseadmetega 

seotud kulud, kui need ei ole 

otseselt seotud rongiliikluse 

korraldamisega. Rongiliik-

luse korraldamisega seotud 

otsesed kulud, mille puhul 

toiteseadet ei kasutata, ei si-

salda toiteseadme kasuta-

mise kulusid 
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Direktiivi 2012/34/EL II lisa 

punkti 1 alapunktis f nime-

tatud teabe edastamisega 

seotud kulud, välja arvatud 

juhul, kui need on tehtud 

rongiliikluse korraldamise 

käigus 

       

Direktiivi 2012/34/EL ar-

tikli 31 lõikes 5 ja artikli 32 

lõikes 4 osutatud astmesta-

tud kulusüsteemiga seotud 

halduskulud 

       

Amortisatsioon, mis ei ole 

kindlaks määratud taristu te-

geliku kulumise põhjal ron-

giliikluse korraldamise käi-

gus 

       

Osa tsiviiltaristu haldamise 

ja uuendamisega seotud ku-

ludest, mis ei ole otseselt 

seotud rongiliikluse korral-

damisega 

       

Teised mittepõhjendatud ku-

lud 

       

KULUD KOKKU (eur)        

 


