
Sõidukulude kompenseerimise juhis (abimaterjal)

Taotleja
Sõjaväeline või 

mittesõjaväeline tegevus
Piirkond Ühiku suurus Tingimused Maksimaalne summa Dokumendi nimetus

Ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi.  kuni 44€  + praamikulu  (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  

väljaõppe korraldamisel hüvitatakse  sõidukulud kulujuhi eelneval 
nõusolekul

kokkuleppel kulujuhiga, (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  

Ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi. 
Kulujuhile teatatud tegevliikme elukoht ja maleva staap asuvad samas 

maakonnas.
aluseks kogu kilometraaž + praam  ( mitte rohkem kui 335€ kuus*)                                 

Välisriigis elava KL liikmele hüvitatakse Eestisse saabumise piiripunktist 
väljaõppe toimumise kohta ja tagasi kuni 44 eurot.   

Sõidukulude avaldus 
(Raamatupidamise sise-eeskiri  

Lisa 13)

ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi. 
Kulujuhile teatatud tegevliikme elukoht ja maleva staap on erinevas 

maakonnas.
kuni 44 eurot + praamikulu     (kuid mitte rohkem kui 335€ kuus)* Välisriigis 
elava liikme Eestisse saabumise piiripunktist sõjalise väljaõppe toimumise 

kohta ja tagasi  kuni 44 eurot. 

Sõidukulude avaldus 
(Raamatupidamise sise-eeskiri  

Lisa 13)

väljaõppe korraldamisel hüvitatakse  sõidukulud kulujuhi eelneval 
nõusolekul

kokkuleppel kulujuhiga, (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  
Sõidukulude avaldus 

(Raamatupidamise sise-eeskiri  
Lisa 13)

Ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi.  kuni 44€  + praamikulu  (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  

väljaõppe korraldamisel hüvitatakse  sõidukulud kulujuhi eelneval 
nõusolekul

kokkuleppel kulujuhiga, (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  

Ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi. 
Kulujuhile teatatud tegevliikme elukoht ja maleva staap asuvad samas 

maakonnas.
aluseks kogu kilometraaž + praam  ( mitte rohkem kui 335€ kuus*)                                 

Välisriigis elava KL liikmele hüvitatakse Eestisse saabumise piiripunktist 
väljaõppe toimumise kohta ja tagasi kuni 44 eurot.   

ühekordne hüvitamine elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi. 
Kulujuhile teatatud tegevliikme elukoht ja maleva staap on erinevas 

maakonnas.
kuni 44 eurot + praamikulu     (kuid mitte rohkem kui 335€ kuus)* Välisriigis 
elava liikme Eestisse saabumise piiripunktist sõjalise väljaõppe toimumise 

kohta ja tagasi  kuni 44 eurot. 

väljaõppe korraldamisel hüvitatakse  sõidukulud kulujuhi eelneval 
nõusolekul

kokkuleppel kulujuhiga, (mitte rohkem kui 335€ kuus*)  

x
Sõidab KL sõidukiga;

Kuludokument
Sõidab ühistranspordiga ;

Kokkuleppel kulujuhiga, (mõistlikkuse printsiip)
Majanduskulu aruanne 

(Raamatupidamise sise-eeskiri  
Lisa 11)

Kütuse 
kuludokument

Isikliku sõiduki kasutamine
NB! Eelneval kokkuleppel kulujuhiga

Majanduskulu aruanne 
(Raamatupidamise sise-eeskiri  

Lisa 11)

0,3 €/km
Isikliku sõiduki kasutamine KLÜ käskkiri

Sõidupäevik (Raamatupidamise sise-
eeskiri  
Lisa 12)

 *  Sõidukulu hüvitist makstakse ühele Kaitseliidu liikmele ühes kalendrikuus kokku kuni 335 euro ulatuses.

NB!
Kulutuste tegemise aluseks on kinnitatud eelarve
Isikliku sõiduki kasutaja vastutab ja tagab mootorsõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise
KL poolt organiseeritud transpordi korral hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta

KL töötaja

Sõjaväeline/ 
mittesõjaväeline tegevus/ 

KL teenistus- või 
tööülesannete täitmine

Maakonnasisene/-
väline

Vastavalt KL sõidukite kasutamise korrale

Maakonnaväline

0,13 €/km

Sõidukulude avaldus 
(Raamatupidamise sise-eeskiri  

Lisa 13)

Sõjaväeline väljaõpe

Mittesõjaväeline tegevus

Kaitseliidu tegevvliige;  
Naiskodukaitse tegevliige (sh 

vabatahtlik instruktor)

Maakonnasisene

Majanduskulu aruanne 
(Raamatupidamise sise-eeskiri  

Lisa 11)

Maakonnasisene

Maakonnaväline

0,22 €/km


