Vastu võetud
Eesti Keskerakonna juhatuses
16. juunil 2020. a.

EESTI KESKERAKONNA JUHATUSE OTSUS
Eesti Keskerakonna tegevuse toetamiseks tehtavate annetuste vastuvõtmise kord
Erakonnaseaduse § 123, Eesti Keskerakonna (edaspidi erakond) põhikirja punktide
7.15.18 ja 7.15.22 alusel ja erakonna juhatuse 19. detsembri 2016. a. otsuse „Keskerakonna
finantskomisjoni moodustamine ja ülesannete kinnitamine“ ning erakonna juhatuse
16. oktoobri 2019. a. otsuse „Eesti Keskerakonna piirkonna ja osakonna rahastamise
kuuaruande koostamise ja esitamise korra kinnitamine“ alusel erakonna juhatus otsustab:
1. Eesti Keskerakond võtab erakonna tegevuse toetamiseks vastu vaid Eesti Vabariigi
kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilisest
isikust annetaja poolt vabatahtlikult oma vara arvelt tehtud annetusi erakonna tegevuse
toetamiseks.
2. Eelkõige on keelatud:
2.1 anonüümne annetus;
2.2 juriidilise isiku annetus;
2.3 annetus, mis on tehtud füüsilise isiku vahendusel ja kolmanda isiku vara arvelt;
2.4 välismaalaste annetused.
3. Pangaülekandega tehtava annetuse tegija kirjutab selgituse lahtrisse oma ees- ja
perekonnanime, isikukoodi ning selgituse (näiteks: annetus, toetus vms).
Maksekorralduse allkirjastamisega kinnitab annetaja, et annetus vastab käesoleva korra
punktis 1 toodud tingimustele. Panga ülekandega tehtav füüsilise isiku annetuse suurus
ja tehtavate ülekannete arv ei ole piiratud.
4. Sularahas võib füüsiline isik annetada kuni 100 eurot kuus (kuni 1200 eurot
majandusaasta jooksul). Sularahas annetuse vastuvõtmisel vormistatakse kassa
sissetuleku order või annetuste korjandusleht, millele märgitakse annetuse teinud isiku
ees- ja perekonnanimi, isikukood ja sõna „annetus“. Annetaja kinnitab annetuse
tegemist oma allkirjaga.
5. Erakond loeb annetuseks ka muu erakonnale või erakonna liikmele loovutatava
rahaliselt hinnatava hüve, sealhulgas teenuse.
6. Mitterahalise annetuse hindamisel võetakse aluseks selle harilik väärtus. Kui eseme
hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise annetuse ese lasta
hinnata neil.
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7. Erakonna piirkond ja osakond (edaspidi struktuuriüksus) esitab erakonna juhatuse
16. oktoobri 2019. a. otsuse „Eesti Keskerakonna piirkonna ja osakonna rahastamise
kuuaruande koostamise ja esitamise korra kinnitamine“ alusel vormikohase rahastamise
kuuaruande iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kalendrikuu kohta. Kõik kuuaruandele
lisatavad rahalised dokumendid kinnitab struktuuriüksuse juht. Struktuuriüksus lisab
aruandele sularahas kogutud annetuste korjanduslehed. Korjanduslehel peab olema
märgitud annetuse laekumise kuupäev, väärtus eurodes, annetaja nimi ja isikukood ning
annetaja allkiri.
8. Erakonna juhatuse 19. detsembri 2016. a. otsuse „Keskerakonna finantskomisjoni
moodustamine ja ülesannete kinnitamine“ alusel kontrollivad finantskomisjoni liikmed
kõiki pangaülekandega tehtud annetusi alates 3000 (kolm tuhat) eurot. Erakonna
finantskomisjon veendub seaduste piires lubatud võimaluste ulatuses, et annetus on
tehtud erakonna tegevuse ja eesmärkide toetuseks ning kooskõlas seaduste ja käesoleva
korraga. Erakonna büroo informeerib regulaarselt erakonna finantskomisjoni esimeest
ja peasekretäri erakonnale laekunud annetustest.
9. Erakond tagastab võimaluse korral keelatud annetuse viivitamata selle teinud isikule.
Kui annetust ei ole võimalik tagastada, kannab erakond rahalise annetuse viivitamata
riigieelarvesse. Kui tegemist on mitterahalise annetusega, müüb erakond keelatud
annetuse turuhinnaga. Annetuse müügist saadava tulu kannab erakond viivitamata
riigieelarvesse. Kui keelatud annetust ei ole võimalik müüa mõistliku pingutusega, tuleb
annetus võõrandada muul viisil. Kui annetust ei ole võimalik võõrandada, lõpetab
erakond asja valduse omandist loobumisega. Keelatud annetust ei tohi võõrandada
erakonna liikmele, erakonna sidusorganisatsioonile ega tema liikmele.
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