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30. juuniks peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid 
spordiregistrile esitama eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorga-
nisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1 ja lg 11). 

 

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt 

 Spordiregistrile esitavad tulude-kulude andmed Eesti spordiregistri spordiorga-
nisatsioonide alamandmekogusse kantud, tegutsevad spordiorganisatsioonid (v.a EOK 
liikmed, kes ei tegutse spordiklubina).  

 2016. a registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile aruannet ei esita, 
teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.  

 Tulude-kulude andmed esitatakse eelmise majandusaasta, st üldjuhul 2016. a kohta. 
Kui majandusaasta 2016 lõpeb hiljem kui 31.12.2016, esitatakse spordiregistrile 
majandusaasta 2015 andmed.  

 Tulude-kulude andmete esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. 

 Spordiregistrile esitatakse 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, 
treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud 
stipendiumide andmed.  

 Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2016 aruanne, millest 
spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.  

 Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja 
on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. 
Andmed, mis on esitatud 1. juulil 2017 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega. 

 
Spordiregistrile andmete esitamise võimalused: 

1) E-ANKEEDINA: http://www.spordiregister.ee/admin  
         (juurdepääs andmehalduril ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu); 

2) digiallkirjastatult e-postiga;  
3) allkirjastatult tähitud postiga (andmehaldur või juhatuse liige spordiorganisatsiooni 
 tulude-kulude vormil). 

Tulude-kulude esitamise vorm: 
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2017.doc. 
 

NB! Juhime tähelepanu, et alates 2018. a muutub spordiregistri iga-aastane andmete 
uuendamise tähtaeg: 1. märtsi asemel tuleb edaspidi andmeid uuendada ajavahemikus      
1. september kuni 30. oktoober, v.a majandusaasta aruanne, mis tuleb esitada äriregistrile 
seaduses ettenähtud tähtaegu järgides (st üldjuhul 30. juuniks).  

Kuna riigieelarveliste sporditoetuste eraldamise eelduseks on üldjuhul spordiregistrile 
tähtaegselt esitatud andmed ning kuna järgmine tähtaegse esitamise võimalus on alles 

1.09.–30.10.2018, peaksid kõik riigieelarvelise toetuse taotlemist planeerivad 
spordiorganisatsioonid 30. juuniks 2017 tähtajast rangelt kinni pidama. 1. juulil 2017 ja 
hiljem esitatud andmed loetakse esitatuks hilinemisega. Kokkuleppeline tähtaeg (15. juuli) 
enam ei kehti. 

 
Andmete esitamise koondinfo: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine. 
 
Eesti spordiregister  
http://www.spordiregister.ee 
E-post: esr@spordiinfo.ee 
Tel: 730 3407 
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