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EMT nr 13 – 15.04.2018
EMT nr 14 – 15.06.2018
EMT nr 15 – 01.08.2018
EMT nr 16 – 15.10.2018
EMT nr 17 – 15.12.2018

Maksutaotluse esitamise tähtajad
ülikoolidele 2018. aastal
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MT nr 13 – 07.05.2018
MT nr 14 – 06.07.2018
MT nr 15 – 06.09.2018
MT nr 16 – 06.11.2018
MT nr 17 – 10.01.2018

Maksetaotluste esitamine
Kuludokumendi selgituse lahtrisse tuleb märkida kogu info, mis puudutab
kuludokumenti (stipendiumi liik,esitatav periood; eksmatrikuleerimise või
akadeemilise korralduse number ja nimi ning kuup)
NÄIDE: erialastipendiumid 01.01.2017-31.01.2017;
M-4/4678 M. Santiago 13.01.2017; E-4/1567 E. Kross 20.01.2017;
E-4/1345 R. Komm 04.01.2017

Kui tegemist on doktorandiga, tuleb sellekohane märge teha maksetaotluse
selgituse lahtrisse esimesele positsioonile
NÄIDE: ID doktorandistipendium 01.02.2017-31.03.2017
ET doktorandistipendium 01.02.2017-31.03.2017

Tasumise algus- ja lõppkuupäevad. Kui maksetaotluses esitatav stipendiumi
periood on 3 kuud (sept – november), siis tasumise algus on septembri
stipendiumi tasumise kuupäev ja lõppkuupäev on novembri stipendiumi tasumise
kuupäev

• I, II ja III taseme stipendiumid esitatakse kõik ühes
maksetaotluses;
• Aruandeid enam esitama ei pea
• Jooksvalt ei pea esitama enam iga maksetaotlusega määramise
otsuseid. Need esitatakse siis, kui isik on peale määramist
esmakordselt maksetaotluses. Kuna erialastipendiumite
määramine toimub 2x aastas, siis tuleb määramise otsused
lisada ka 2x aastas maksetaotlustesse
Iga stipendiaadiga toimuv muutus (akad., eksmat., katkest.,
osakoormus) lisatakse maksetaotlustele jooksvalt vastavat tegevust
kinnitavad dokumendid. Info tuleb lisada ka maksetaotluse
kirjelduse lahtrisse. MT esitamisel lisatakse failid selliselt, et oleks
võimalik eristada, millise rea juurde kuuluvate dokumentidega on
tegemist. Faili nimetus sisaldab kas dokumendi- või rea numbrit.
Alates 01.01.2018 märgitakse jooksvalt EHIS keskkonda erialastipendiumit
saavad stipendiaadid (sh. stipendiumi maksmise periood, katkestamised ja
akadeemilised).

• Maksetaotluse kontrollvalimi dokumendid küsitakse välja
jooksvalt ning see nõuab ülikoolipoolset operatiivsust ja kiiret
ülikoolipoolset reageerimist valimi dokumentide edastamisel (3-5p).
• Üks kord aastas (õppeaasta lõpus) teostatakse inventuur ja valimisse
(3%) langenud stipendiaatide osas tehakse 100% kontroll, mis nõuab
kogu dokumentatsiooni esitamist.
• Stipendiaadi õppetöö katkestamisel võib järelejäänud kuude osas
määrata stipendiumi uuele isikule. Tingimuseks, et uus stipendiaat
osales taotlusprotsessis ja oli paremusjärjestuselt järgmine. Kui
asendusstipendiaat astus kooli poole pealt ja ei ole osalenud
taotlusprotsessis, siis talle allesjäänud stipendiumit määrata ei saa.
• Kõik dokumendid peavad olema allkirjastatud. Kui tegemist on paberil
allkirjastatud dokumentidega, siis lisatakse ärakiri. Digidokumendi
esitatakse digiallkirjaga originaal.
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Määramise korralduste asemel on lubatud esitada ÕIS väljavõtet, kuid see
peab olema kinnitusega (sobib koordinaatori allkiri).
Ettevõtlusdoktorandi stipendiumi võib määrata tagasiulatuvalt alates
õppeaasta algusest, peale määramiseks vajalike tingimuste täitmist
(osapoolte leping, tööleing)
Töölepinguks III astme ettevõtlusdoktorandil võib olla ka praktikaleping, kuid
sellisel juhul peab selles lepingus olema kirjas, et stipendiaadile makstakse
tasu (vähemalt miinimumpalk/proportsioon vastavalt koormusele).
Soovitame praktikalepingu eelnevalt tutvumiseks saata elluviijale.
Töölepingu- ja koostöölepingu koopia esitatakse koos maksetaotlusega
elluviijale. Tööajatabelit pidama ja esitama ei pea.
Kaks korda aastas 01. augustiks ja 10. jaanuariks peab esitama ülikool
vahearuande määratud ja makstud stipendiumite osas.
Kvoodiarvestus partneritele tehakse endiselt 01.oktoobri EHIS seisuga.
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