
 

                                                                 

                                                                      

 

Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude  

hüvitamise kord 

 

§ 1. Reguleerimisala  

(1) Käesolev määrus reguleerib Pihtla valla valduses oleva sõiduki kasutamist teenistus-, töö- ja 

ametiülesannete täitmiseks, kasutamist isiklikuks otstarbeks  ja isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.  

(2) Pihtla valla töötaja käesoleva määruse mõistes on Pihtla Vallavalitsuse avalik teenistuja, 

abiteenistuja või Pihtla valla hallatava asutuse töötaja.  

(3) Sõiduki haldaja käesoleva määruse mõistes on isik, kes korraldab Pihtla valla omandis oleva 

või liisingus oleva sõiduki kasutamist (kellega on vallavanemal vallavalitsuse nimel sõlmitud 

materiaalse vastutuse leping antud sõiduki osas). Teised sõiduki kasutajad (k.a. haldaja) 

kasutavad sõidukit vallavanema poolt allkirjastatud volikirja alusel, milline vastab 

liiklusseaduse ja liikluseeskirja nõuetele.  

 

§ 2. Pihtla valla valduses  oleva sõiduki kasutamine  
 

(1) Sõiduki haldaja (k.a. teised volikirja alusel sõiduki kasutajad) täidab sõidupäevikut, mis 

peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:  

1)  Kasutava  isiku nimi; 

2) Auto mark; 

3) Registreerimismärk; 

4) Sõitude ajavahemik või kuupäev; 

5) Marsruut; 

6) Spidomeetri näit; 

7) Sõidu eesmärk; 

8) Sõitja allkiri.  

(2) Sõidukit tuleb kasutada heaperemehelikult. Erandina sõiduki kasutamisel teiste töötajate 

poolt  tuleb sõiduki üleandmisel informeerida haldajat sõiduki seisukorrast.  

(3)  Erandina sõidukit kasutada sooviv Pihtla valla töötaja informeerib sõiduki haldajat üldjuhul 

1 tööpäev ette sõiduki kasutamise vajadusest.  

(4) Sõidukite garažeerimise kohad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega, millised üldjuhul 

on kasutajate elukohad.  

(5)  Sõitu garažeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks, sest puudub võimalus 

kasutada selleks elu- ja töökoha vahel ühistransporti mõistliku ajakuluga  (TMS § 48 lõige 5
1
) 

 

 

§ 3. Valla valduses oleva sõiduki kasutamine isiklikuks otstarbeks  
 

(1) Valla valduses oleva sõiduki kasutamisel isiklikuks otstarbeks kuulub sõit vallale 

kompenseerimisele sõidukilomeetri hinnaga 4 (neli) krooni § 4 toodud kalkulatsiooni alusel, 

kasutajale esitatud arve alusel.  

 

§ 4. Sõidukilomeetri hinna kalkulatsioon  
 

(1)   Kehtestada sõidukilomeetri hinnaks 4 krooni ühe kilomeetri kohta, mis moodustub 

järgmistest kuludest:  

1) sõiduki amortisatsioon   0,80 kr/km;  

2) sõiduki kütusekulu    1,90 kr/km;  



 

3) sõiduki remont ja hoolduskulud 1,0 kr/km;  

4) sõiduki kindlustus    0,30 kr/km. 

 

§ 5. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine  

 

(1) Igakuiselt makstakse tulumaksuvaba hüvitist vallavalitsuse teenistujatele ja valla hallatavate 

asutuste juhtidele, kes kasutavad isiklikku sõiduautot (või sõiduauto kasutamise õigust tõendava 

dokumendi alusel sõiduauto kasutamine) teenistusülesannete täitmiseks. Hüvitist makstakse  4 

krooni ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte 

rohkem kui 2000 krooni ulatuses kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise 

isiku kohta sõidupäeviku alusel. Võib maksta hüvitist isikliku auto kasutamise eest 

ametisõitudeks kuni 1000 krooni kuus ilma sõidupäevikut pidamata maksuvabalt. Võib sõlmida 

ka isikliku auto kasutamise lepingu üle 2000 krooni kuus ametisõitudeks, siis tuleb lähtuda 

TMS toodud maksustamisnõuetest  

(2) Lõigus 1 nimetatud hüvitise maksmine toimub igakuiselt   vallavanema käskkirjaga 

käesoleva korra alusel, arvestades hüvitise taotleja arvestust  antud kuu kohta.  

(3) Hüvitise maksmise otsustamise aluseks olev isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks 

kasutamise arvestus  peab sisaldama järgmisi andmeid:  

1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;  

2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed ning kui kasutaja ei ole omanik või ei 

ole märgitud kasutajaks sõiduki tehnilises passis, siis lisada ka sõiduauto kasutamise 

õigust tõendava dokumendi koopia 1x aastas või uue sõiduki muretsemisel;  

3) sõiduauto spidomeetri  (kilometraažimõõdiku)  alg- ja lõppnäit või lihtsalt 

kilomeetrite arvestus iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu 

korral;  

4) sõidu kuupäev või periood ja sõidu eesmärk iga teenistus-, töö- või ametiülesannete 

täitmisel tehtud sõidu korral;  

5) isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks kasutamise arvestus või sõiduleht esitatakse 

järgneva kuu viiendal tööpäeval vallasekretärile.  

 

§ 6.  Rakendussätted 

(1) Määrus avaldatakse “Riigi Teataja” elektroonilises andmekogus. 

(2) Määrus jõustub 01.maist 2008.a. 

 

 

 

 

 

 


