VALIMISKAMPAANIA ARUANDEKOHUSLASE MEELESPEA
erakonnale, valimisliidule ja üksikkandidaadile
Õiguslikud alused

Valimiskampaania rahastamist ja sellekohast
aruandlust reguleerib erakonnaseadus, mille
nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Erakondade
Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi ka
komisjon)

Valimiskampaania
rahastamine

Valimiskampaania lubatud rahastamise allikaks on
füüsiliste isikute annetused, üksikkandidaadi puhul
ka tema isiklik vara.

Valimiskampaania
aruandekohuslane

Valimiskampaania aruande esitab iga valimistel
osalenud erakond, valimisliit, üksikkandidaat.

Aruandekohustus

Valimiskampaania aruanne esitatakse Erakondade
Rahastamise Järelevalve Komisjonile komisjoni
nõutud vormis, st veebikeskkonnas, ühe kuu
jooksul arvates valimispäevast.
KOV 2017 valimiskampaania aruande esitamise
tähtaeg on 16. november 2017.

Aruande
koostamine

Aruandes kajastatakse kõik kulud arvete kaupa
ning arved omakorda tasutud ja tasumata lõikes.
Kulude tasumiseks kasutatud vahendite osas
märgitakse annetuse puhul annetaja nimi,
isikukood, annetuse väärtus ja laekumise kuupäev;
isikliku vara korral vaid kasutatud rahasumma.
Valimisvõlgade kohta esitatakse kvartali
lõpuseisuga täiendavad valimiskampaania
aruanded seni, kuni kõik võlasuhted on lõppenud.
Erakond kajastab valimiskampaania aruandes vaid
erakonna nimekirjas kandideerinud isikute kulud ja
nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu.
Erakond vastutab aruande esitamise eest, kuid

oma aruande õiguspärasuse eest vastutab
erakonna nimekirjas kandideerinud isik ise.
Valimisliit kajastab valimiskampaania aruandes
valimisliidu ja tema nimekirjas kandideerinud
isikute kampaaniakulud ning kulude tasumiseks
kasutatud vahendite päritolu.
Üksikkandidaat kajastab valimiskampaania
aruandes kampaaniakulud ja kulude tasumiseks
kasutatud vahendite päritolu.
Aruande esitamine

Aruanne esitatakse elektrooniliselt komisjoni
veebilehe www.erjk.ee kaudu, kus selleks on
valikunupp „Aruannete esitamine“. Samas asub
aruande täitmise põhjalik juhend.
Aruande esitamiseks peab aruandekeskkonda
esmalt ID-kaardi abil sisse logima
aruandekohuslase õigustatud isik: erakonna puhul
juhatuse liige; valimisliidu puhul seltsingulepinguga
määratud juhtima õigustatud isik; üksikkandidaadi
puhul tema ise. Õigustatud isikul on automaatselt
õigus teha kõiki aruande esitamisega seotud
toiminguid: täita ja allkirjastada aruannet ning
vajadusel volitada teisi isikuid aruande täitmise ja
allkirjastamise toimingut tegema. Volitamise korral
jäävad õigustatud isikule kõik tema õigused alles.
Aruanne allkirjastatakse digitaalselt kas ID-kaardi
või mobiil-ID abil.
Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui laekumised või
valimiskampaania kulud puuduvad – sel juhul
esitatakse täitmata ridadega ehk nullaruanne.
Pärast aruande allkirjastamist avalikustatakse see
umbes 15 minuti möödudes komisjoni veebilehel
valikus „Rahastamise aruanded“, edasi
„Valimiskampaaniad“.

