VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ESITAMISE MEELESPEA
Valimiskampaania aruande koostamist ja esitamist reguleerib Erakonnaseadus.
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Erakonnaseaduse § 12 lõike 1 kohaselt tuleb valimiskampaania aruanne esitada Erakondade
Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK-le) komisjoni nõutud vormis ühe kuu jooksul arvates
valimispäevast.
Aruande peavad esitama nii erakonnad (Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste järel), valimisliidud (kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järel) kui ka
üksikkandidaadid. Aruandes kajastatakse kulutused, mis on tehtud erakonna ja tema
sidusorganisatsioonide ning erakonna nimekirjas kandideerinud isikute, valimisliidu ja valimisliidu
nimekirjas kandideerinud isikute ning üksikkandidaatide valimiskampaaniaks. Valimisliidud ja
üksikkandidaadid märgivad aruandes ära ka kulutuste tegemiseks kasutatud rahaliste vahendite
allikad.
Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui kampaaniaks kulutusi ei tehtud.
Kui erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isik tegi valimiskampaaniaks kulutusi
erakonna või valimisliidu kuludest eraldi, kajastatakse tema aruanne erakonna või valimisliidu
aruandes. Oma aruande õiguspärasuse eest vastutab erakonna või valimisliidu nimekirjas
kandideerinud isik.
Valimiskampaania aruanne koostatakse tasutud ja tasumata kulude lõikes. Võlgnevuste kohta
esitatakse

täiendav

aruanne

kvartali

lõpu

seisuga

aruandekvartalile

järgneva

kuu

20. kuupäevaks. Täiendavad aruanded esitatakse seni, kuni võlasuhe on lõppenud.
Erakond täidab valimiskampaania aruandes vaid kulude osa.
Valimisliit

märgib

aruandes

valimiskampaaniaks

kasutatud

erakonnaseadusega

lubatud

rahastamise allika liigi (annetus valimisliidule), vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi ning
vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.
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Üksikkandidaat märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud erakonnaseaduse § 5 lõikes 3
nimetatud lubatud rahastamise allika liigi (annetus või kandidaadi isiklik vara). Annetuse kohta
märgitakse annetaja nimi ja isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev, isikliku vara
kohta märgitakse vaid valimiskampaania kulude tasumiseks kasutatud rahasumma.
Erakond, valimisliit ja üksikkandidaat võivad valimiskampaania rahastamisel kasutada vaid
selliseid arvelduskontosid, millest nad on teavitanud ERJK-d e-kirjaga.
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Kulude kohta märgivad erakond, valimisliit ja üksikkandidaat aruandesse järgmised andmed:
1. kuludokumendi kuupäev;
2. kuludokumendi number;
3. makse saaja nimi;
4. makse saaja isiku- või registrikood;
5. kululiik;
6. kulu maksumus;
7. tasutud kulusumma;
8. tasumise kuupäev.
Kulud kajastatakse järgmiste liikide kaupa:
1. reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti- ja välireklaam ning ajalehtedes ja ajakirjades
avaldatud reklaam);
2. publikatsioonide, sh trükiste avaldamise kulud;
3. suhtekorralduskulud, sh turu-uuringutele tehtud kulutused;
4. kulud avalike ürituste korraldamiseks;
5. tööjõukulud;
6. majanduskulud (transpordi-, side- ja rendikulud), kui neid ei ole kajastatud eelnevalt
nimetatud kulude sees;
7. muud kulud.
Kui erakond, valimisliit või üksikkandidaat avastab esitatud aruandes puudusi, esitab ta kohe
muudatusi kajastava uue aruande. Kui aruanne parandatakse enne, kui ERJK on puuduse
avastanud, ei kohaldata erakonnaseaduse § 12
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lõikes 2 sätestatud kohustust kanda

riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele. Kui andmete esitamisel on
puuduse põhjustanud erakonna liige, erakonna sidusorganisatsioon või valimisliit, kohaldatakse §
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12 lõikes 2 sätestatud kohustust vastavalt kas erakonna liikme, erakonna sidusorganisatsiooni
või valimisliidu suhtes.
Valimiskampaania aruanne esitatakse ERJK-le komisjoni veebilehe (www.erjk.ee) kaudu, kus on
selleks link „Aruannete esitamine“. Sama lingi alt leiab ka aruande täitmise juhendi.
Aruande saavad esitada üksikkandidaadid ning erakondi ja valimisliite juhtima õigustatud isikud,
kes võivad volitada teisi isikuid (täitjat ja allkirjastajat) aruande esitamise toiminguid tegema.
Aruanne allkirjastatakse digitaalselt (ID-kaardi või mobiil-ID abil).
Valimiskampaania aruanne avalikustatakse ERJK veebilehel.
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