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MÕISTED 

Aasta tegevusaruanne: kõikide peadirektoraatide iga-aastane aruanne, milles kirjeldatakse 

nende saavutusi, aasta jooksul tehtud algatusi ja kasutatud ressursse. Põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraadi aasta tegevusaruanne sisaldab ka ÜPP juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide toimimise ja tulemuste hindamist makseasutuste tasandil. 

Akrediteerimine: protsess, millega kinnitatakse, et makseasutuste halduslik ülesehitus ja 

sisekontrollisüsteem annavad piisava tagatise selle kohta, et maksed on seaduslikud ja 

korrektsed ning raamatupidamisarvestuses nõuetekohaselt kajastatud. Liikmesriigi poolne 

kinnitamine toimub vastavalt sellele, kuidas makseasutused täidavad kriteeriume 

(akrediteerimiskriteeriumid), mis käsitlevad sisekeskkonda, kontrollitegevust, teavet ja 

teavitamist ning järelevalvet. 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD): fondi kaudu antakse ELi toetust 

maaelu arengu programmidele.  

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF): fondist rahastatakse põllumajandustootjatele 

makstavaid otsetoetusi, põllumajandusturgude juhtimist ning teavitus- ja 

edendusmeetmeid. 

Finantskontrolli menetlus: selle tulemuseks on komisjoni iga-aastane finantsotsus, mis 

hõlmab kõigi akrediteeritud makseasutuste esitatud raamatupidamise aastaaruannete 

täielikkust, täpsust ja õigsust. 

Finantskorrektsioonid: komisjoni poolt ELi rahastamisest väljajäetavad kulud, mida 

liikmesriigid ei ole kandnud kooskõlas kohaldatava ELi ja riigisisese õigusega. ÜPP kulude 

puhul toimub rahastamisest välja jätmine alati finantskorrektsioonide vormis, mida 

käsitletakse kui sihtotstarbelist tulu. 

Halduskontrollid: makseasutuste poolt kõigi toetustaotluste kohta läbiviidavad 

formaliseeritud dokumentide kontrollid, mille eesmärk on veenduda, et need vastavad 

toetuse andmise tingimustele. IACSiga hõlmatud kulude puhul kasutatakse IT-

andmebaasides sisalduvat teavet automaatsete ristkontrollide tegemiseks. 
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Kohandatud veamäär: komisjoni hinnanguline allesjäänud veamäär, mis mõjutab 

makseasutustelt toetusesaajatele tehtud ÜPP makseid pärast seda, kui kõik kontrollid on läbi 

viidud. Komisjon arvutab allesjäänud veamäärad ja avaldab need oma aasta 

tegevusaruandes. 

Kohapealsed kontrollid: makseasutuste inspektorite tehtavad kontrollid, mille eesmärk on 

veenduda, et lõplikud toetusesaajad täidavad neile kohaldatavaid eeskirju. Kontrolle 

võidakse teha nii klassikaliste kohapealsete kontrollide vormis (põllumajandusettevõtete või 

toetust saanud investeeringute kontrollimine) või kaugseirena (maatükkidest tehtud 

ajakohastatud satelliitfotode vaatamine), mida võib kahtlusi tekitavate juhtumite korral 

täiendada kohapealsete kiirkontrollidega.  

Kontrollistatistika: liikmesriikide poolt komisjonile esitatavad aastaaruanded, mis sisaldavad 

makseasutuste haldus- ja kohapealsete kontrollide tulemusi. 

Makseasutus: liikmesriigi ametkond (ametkonnad), mille ülesanneteks on ÜPP kulutuste 

juhtimine ja kontroll – eelkõige kontrollimehhanismid, arvutamine, ÜPP summade 

toetusesaajatele välja maksmine ja komisjonile esitatav aruandlus. Osa makseasutuse tööst 

(välja arvatud toetusesaajatele tehtavad maksed ja nende kohta komisjonile esitatav 

aruandlus) võivad teha delegeeritud asutused.  

Programmiperiood: mitmeaastane raamistik, mille raames kavandatakse ja rakendatakse ELi 

poliitikaid. Käimasoleva programmitöö perioodi ajavahemik on 2014–2020 ning selles 

mitmeaastases raamistikus toimub ka EAFRD rahastatavate maaelu arengu programmide 

juhtimine; EAGF toimib aastapõhiselt. 

Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardid (IAAS) koosnevad erinevate avaliku 

sektori ja erialaste standardiorganisatsioonide määratletud auditeerimisstandarditest, nagu 

auditeerimis- ja kindlustusstandardite nõukogu (IAASB) koostatud rahvusvahelised 

auditeerimisstandardid (ISAd) või kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise 

organisatsiooni (INTOSAI) koostatud kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelised 

standardid (ISSAI). 
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Vahendite haldaja kinnitus: iga makseasutuse direktori iga-aastane kinnitav avaldus 

raamatupidamise aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 

nõuetekohase toimimise ning raamatupidamisarvestuse aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Vahendite haldaja kinnitusel on mitu lisa, millest üks 

sisaldab makseasutuse tehtud kõigi kohapealsete ja halduskontrollide tulemuste statistikat 

(kontrollistatistika).  

Vastavuskontrolli menetlus: komisjoni sisekontrollisüsteemide hindamisel põhineva 

põllumajanduse peadirektoraadi menetluse eesmärk on tagada, et liikmesriigid kohaldavad 

ELi ja riigisiseseid õigusakte ning et kõik kulud, mis ühel või mitmel eelarveaastal neile 

eeskirjadele ei vasta, jäetakse finantskorrektsiooni kaudu ELi-poolsest rahastamisest välja. 

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (IACS): integreeritud süsteem, mis koosneb 

põllumajandustootjate, toetustaotluste, põllumajandusmaa, loomade ja vajadusel ka 

toetusõiguste andmebaasidest. Neid andmebaase kasutatakse pindala ja loomadega seotud 

toetustaotluste haldusalasteks ristkontrollideks. 
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KOKKUVÕTE 

I. Perioodil 2014–2020 on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eelarve on 363 miljardit 

eurot (2011. aasta hindades), mis moodustab ca 38 % kogu mitmeaastase finantsraamistiku 

2014–2020 kogueelarvest, ning seda täidab komisjon koostöös liikmesriikidega. Kuigi 

komisjon on eelarve täitmise liikmesriikide poolt määratud makseasutustele delegeerinud, 

kannab ta lõplikku vastutust ELi eelarve täitmise eest ja ta peab tagama, et ELi finantshuvid 

oleksid kaitstud selliselt nagu siis, kui komisjon teostaks neid delegeeritud eelarve täitmise 

ülesandeid ise. 

II. Sel eesmärgil on makseasutuste sõltumatu auditeerimine alates aastast 1996 

usaldatud liikmesriikide määratud sertifitseerimisasutustele. Alates eelarveaastast 2015 on 

nad pidanud esitama ka rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite alusel 

koostatava arvamuse, kus kinnitatakse, kas kulud, mille hüvitamist komisjonilt on taotletud, 

on seaduslikud ja korrektsed. Seega oli eelarveaasta 2015 esimene aasta, mille kohta sai 

komisjon kasutada sertifitseerimisasutuste tõhustatud tööd seoses seaduslikkuse ja 

korrektsusega. 

III. Kirjeldatud kontekstis hindas kontrollikoda, kas komisjoni loodud raamistik võimaldas 

sertifitseerimisasutustel koostada arvamuse ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

kooskõlas kohaldatavate ELi määruste ja rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditega, andes seeläbi usaldusväärseid tulemusi komisjoni kindluse 

tagamise mudeli jaoks. Kontrollikoda järeldab, et komisjoni poolt sertifitseerimisasutuste 

uue töö rakendamise esimeseks aastaks loodud raamistikku mõjutavad olulised puudused. 

Seetõttu ei vasta sertifitseerimisasutuste arvamused olulistes valdkondades täiel määral 

kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele. 

IV. Sertifitseerimisasutuste uus roll on positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas, kuna 

sertifitseerimisasutuste töö abil on võimalik aidata liikmesriikide kontrollisüsteeme 

tugevdada, vähendada auditi- ja kontrollikulusid ning võimaldada komisjonil saada 

täiendavat sõltumatut kindlust kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

V. Selle taustal analüüsis kontrollikoda komisjonis kasutatavat kindluse tagamise mudelit 

ja sertifitseerimisasutuste suurendatud rolliga seoses tehtud muudatusi. Kontrollikoda 
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märkis, et komisjoni kindlustandev mudel põhineb endiselt liikmesriikide kontrollide 

tulemustel. Eelarveaasta 2015 puhul moodustasid sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta avaldatud arvamused vaid ühe faktori, mida komisjon võttis arvesse 

liikmesriikide kontrollistatistikas esitatud vigade kohanduste arvutamisel. Kuna nimetatud 

arvamused on ainuke allikas, mis annab seaduslikkuse ja korrektsuse kohta iga-aastast 

sõltumatut kindlust, peaks sertifitseerimisasutuste tööst (kui see on muutunud 

usaldusväärseks) saama komisjoni saadava kindluse põhielement. 

VI. Kontrollikoda uuris, kas komisjoni suunised on kooskõlas kohaldatavate määruste ja 

rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega, ning leidis järgmised puudused: 

a) kontrollikoda leidis, et riskihindamise menetluse puhul oli komisjon nõudnud 

sertifitseerimisasutustelt akrediteerimismaatriksi kasutamist, millega kaasneb oht, et 

sertifitseerimisasutuste poolt makseasutuste sisekontrollisüsteemidest saadava kindluse 

määra näidatakse tegelikust suuremana; 

b) sertifitseerimisasutuste poolt makseasutuste koostatud juhuslikkuse alusel valitud 

kohapealsete kontrollide nimekirjal põhinevate tehingute puhul kasutatav valimi 

moodustamise meetod sisaldas mitmeid kõrvaldamata lisariske, eriti seda, et 

sertifitseerimisasutuste tegevus on esinduslik vaid juhul, kui makseasutuste endi algselt 

valitud valimid on esinduslikud. Osa IACSiga hõlmamata tehingute valimi 

moodustamisest ei ole kulude puhul esinduslik ning seetõttu ei ole ka auditeeritud 

eelarve aasta puhul esinduslik; 

c) vastavalt komisjoni nõudmisele pidid sertifitseerimisasutused ühe osa valimi 

moodustamisega seotud substantiivse testimise puhul makseasutuste halduskontrollid 

vaid uuesti tegema; 

d) komisjoni juhiste kohaselt pidid sertifitseerimisasutused substantiivse testimise puhul 

uuesti tegema vaid makseasutuste algsed kontrollid. Varasemate kontrollide uuesti 

tegemine on küll asjakohane auditi tõendusmaterjali kogumise meetod, kuid 

rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardites sedastatakse ka, et audiitorid 

peavad valima ja teostama kõik auditietapid ja -menetlused, mida nad peavad 
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vajalikuks, et saada mõistliku kindluse tagamise arvamuse jaoks piisavat auditi 

tõendusmaterjali; 

e) kontrollikoda leidis, et audiitori järelduse tegemiseks nõuti suunistes, et 

sertifitseerimisasutused arvutaksid seaduslikkuse ja korrektsuse puhul kaks eri 

veamäära, ning et peale sertifitseerimisasutuste ei olnud nende määrade kasutamine 

nõuetekohane ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis; 

f) kontrollikoda järeldas, et sertifitseerimisasutuste arvamus kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta põhines tegelikust väiksemal veamääral. Sertifitseerimisasutused ei 

võtnud oma hinnangulise veamäära arvutamisel arvesse makseasutuste leitud ja nende 

kontrollistatistikas esitatud vigu.  

VII. Kontrollikoda esitab nende tähelepanekute käsitlemiseks mitu soovitust: 

a) kui sertifitseerimisasutuste tehtud töö on määratletud ja tehtud vastavalt 

kohaldatavatele määrustele ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele, 

peaks komisjon kasutama selle tulemusi kulude seaduslikkuse ja korrektsusega seotud 

kindluse tagamise mudeli peamise allikana; 

b) komisjon peaks muutma oma suuniseid järgnevalt: 

i) suunama sertifitseerimisasutuste riskihindamise seaduslikkuse ja korrektsuse 

komponendi raames põhitähelepanu komisjonis juba kasutusel olevatele põhi- ja 

lisakontrollidele; 

ii) nõudma sertifitseerimisasutustelt, et nad kehtestaksid makseasutuste poolt 

juhuslikkuse alusel valitud kohapealsete kontrollide käigus kontrollitud taotluste 

nimekirjas sisalduvate IACSiga hõlmatud tehingute sertifitseerimisasutuste poolsele 

valimisele asjakohased kaitsemehhanismid sertifitseerimisasutuste valimite 

esinduslikkuse, sertifitseerimisasutuste kohapealsete kontrollide õigeaegsuse ning 

sertifitseerimisasutuste valimi makseasutustele mitteavaldamise jaoks; 

iii) nõudma IACSiga mittehõlmatud kulude valimi moodustamisel, et 

sertifitseerimisasutused moodustaksid oma valimid otse maksete nimekirja põhjal; 
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iv) lubama sertifitseerimisasutustel teha mistahes auditeeritud tehingute kohapealseid 

külastusi ja teostada kõiki auditietappe ja -menetlusi, mida nad vajalikuks peavad, 

mitte piirduma vaid makseasutuste algsete kontrollide uuesti tegemisega; 

v) nõudma sertifitseerimisasutustelt ainult ühe seaduslikkuse ja korrektsusega seotud 

veamäära arvutamist; 

vi) makseasutuste juhuslike kohapealsete kontrollide nimekirja alusel moodustatud 

valimisse kuuluvate IACSiga hõlmatud tehingute puhul peaks sertifitseerimisasutuste 

poolt arvutatud veamäär (mida vajatakse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

arvamuse avaldamiseks) sisaldama ka makseasutuste kontrollistatistikas esitatud 

veamäära, mida on ekstrapoleeritud makseasutuste kohapealsete kontrollidega 

hõlmamata ülejäänud tehingutele. Sertifitseerimisasutused peavad tagama, et 

makseasutuste koostatud kontrollistatistika on täielik ja täpne. 
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SISSEJUHATUS 

Ühise põllumajanduspoliitika kulutused 

 Põllumajanduses antakse ELi toetusi Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja 1.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu. Nimetatud kahele fondile on 

programmitöö perioodil 2014–2020 eraldatud 363 miljardit eurot (2011. aasta hindades), 

mis moodustab ca 38 % kogu mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kogueelarvest1

 Mõlema fondi raames tehtavad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutused jagunevad 2.

kahte kategooriasse  

. 

− toetusõigustel2

− IACSiga mittehõlmatud kulud, mis on kulude hüvitamisel põhinevad toetused, 

koosnevad peamiselt põllumajandusettevõtetesse ja maapiirkondade taristusse 

tehtavatest investeeringutest ning põllmajandusturgudel sekkumistest. 

 põhinevad ja peamiselt iga-aastastest hektaripõhistest toetustest 

koosnevad integreeritud haldus- ja kontrollisüsteemiga (IACS) hõlmatud kulud; 

 IACSiga hõlmatud ja mittehõlmatud kulude jaotus eelarveaastal 2015 nende kahe fondi 3.

vahel (vastavalt ca 86 % ja 14 % ÜPP kulutustest) on esitatud joonisel 1

                                                      

1 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884), 
I lisa. 

: 

2 Toetusõigused, mille puhul sõltuvad maksed teatud tingimuste täitmisest. 
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Joonis 1. ÜPP kulutuste jaotus eelarveaastal 2015 (miljardites eurodes) 

 

ÜPP raames koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise õigus- ja institutsiooniline 

raamistik 

 ÜPP juhtimise eest vastutab komisjon koostöös liikmesriikidega. Ligikaudu 99 % ÜPP 4.

eelarvest täidetakse koostöös liikmesriikidega tehtava haldusega, nagu sätestatud 

finantsmääruses3. ÜPP horisontaalne määrus4 sätestab ÜPP rahastamise, haldamise ja 

järelevalve põhieeskirjad. Komisjonile on antud volitused nende eeskirjade edasiseks 

täpsustamiseks rakendusmääruste5

                                                      

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, 
mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, 
lk 1), (finantsmäärus), artikkel 59. 

 ja suuniste abil.  

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549) (ÜPP 
horisontaalne määrus). 

5 Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse 
haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 69) ja komisjoni 6. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, milles 
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 Koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames on komisjonil lõplik vastutus 5.

eelarve täitmise eest, kuid ta delegeerib eelarve täitmise liikmesriikide poolt spetsiaalselt 

määratud asutustele - makseasutustele. Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat teeb järelevalvet selle üle, kuidas makseasutused eelarvet täidavad, 

igakuiselt (EAGFi puhul) ja kvartalipõhiselt (EAFRD puhul) deklareeritud kulusid kontrollivad 

ja hüvitavad, ning lõpuks hindab kulude seaduslikkust ja korrektsust vastavuse kontrolli 

menetluse abil6. Kui nimetatud menetluse käigus ilmnevad makseasutuse kontrollisüsteemis 

puudused, millel on ELi eelarvele rahaline mõju, võib komisjon kõnealusele makseasutusele 

kohaldada finantskorrektsioone. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

liikmesriikidega koostöös toimuva eelarve täitmise mudel, milles on kehtestatud asjaomaste 

poolte rollid, on esitatud I lisas7

 Liikmesriikide tasandil haldavad ÜPP eelarvet liikmesriikide pädeva ametiasutuse poolt 6.

akrediteeritud makseasutused

. 

8. Makseasutused teevad halduskontrolle kõikide 

toetusesaajate esitatud projektitaotluste ja maksetaotluste puhul ning samuti kohapealseid 

kontrolle, mis hõlmavad vähemalt 5 % enamikust toetusmeetmetest9

                                                      

sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad 
seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise 
ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.8.2014, 
lk 59).  

. Pärast nimetatud 

kontrolle maksavad makseasutused toetusesaajatele maksmisele kuuluvad summad välja 

ning deklareerivad need (EAGFi puhul igakuiselt ja EAFRD puhul kvartalipõhiselt) komisjonile 

hüvitamiseks. Kõik väljamakstud summad kajastatakse seejärel makseasutuse 

6 Makseasutuste sisekontrollisüsteemide hindamisel põhineva põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi menetluse eesmärk on tagada, et liikmesriigid kohaldavad ELi ja siseriiklikke 
õigusakte ning et kõik kulud, mis ühel või mitmel eelarveaastal neile eeskirjadele ei vasta, 
jäetakse ELi-poolsest rahastamisest välja (ÜPP horisontaalse määruse artikkel 52).  

7 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruande lk 35 esitatud 
ÜPP liikmesriikidega koostöös toimuva eelarve täitmise mudel. 

8 Nagu nõutud ÜPP horisontaalse määruse artiklis 7. 

9 Määruse (EL) nr 809/2014 artiklid 30–33. Perioodi 2014–2020 jaoks on komisjon loonud 
liikmesriikidele täiendavaid võimalusi minimaalse kontrollimäära vähendamiseks 1 %-ni. 
Liikmesriigid kasutavad neid võimalusi, mis on sätestatud määruse (EL) nr 908/2014 artiklis 41 ja 
määruse (EL) nr 809/2014 artiklis 36. 
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raamatupidamise aastaaruandes. Kõikide makseasutuste direktorid esitavad need 

raamatupidamise aastaaruanded komisjonile koos kinnitava avaldusega (vahendite haldaja 

kinnitus) nende kontrollisüsteemide mõjususe kohta, milles esitatakse kokkuvõtlikult ka 

nende kontrollistatistikast tulenevad veamäärad10

 Finantsmääruse kohaselt peab komisjon koostöös liikmesriikidega täidetavate ÜPP 7.

rahaliste vahenditega seotud ülesannete täitmiseks valitud makseasutuste puhul tagama, et 

ELi finantshuvid oleksid kaitstud selliselt nagu siis, kui komisjon teostaks neid delegeeritud 

eelarve täitmise ülesandeid ise

. Komisjoni eelarvevahendite käsutaja 

(ÜPP puhul põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor) võtab neid 

raamatupidamise aastaaruandeid ja vahendite haldaja kinnitusi põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi aasta tegevusaruandes arvesse. 

11

Sertifitseerimisasutuste roll ja ülesanded 

. Selle käigus tuleb kehtestada ka nõuetekohased kontrolli- 

ja auditeerimiskohustused, nagu raamatupidamisaruannete kontrollimine ja heakskiitmine. 

ÜPP puhul täidab neid kohustusi liikmesriigi tasandil sertifitseerimisasutus. 

 Sertifitseerimisasutused on täitnud makseasutuste sõltumatu audiitori rolli alates 8.

eelarveaastast 199612

 Finantsmääruse

. Sertifitseerimisasutuste rolli kohaselt peavad nad kooskõlas 

rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega esitama kontrollitõendi, milles 

märgitakse, kas komisjonile edastatavad aruanded on tõesed, täielikud ja korrektsed ning 

kas sisekontrollisüsteem toimib rahuldavalt, pöörates erilist tähelepanu 

akrediteerimiskriteeriumidele.  

13 ja ÜPP horisontaalse määrusega14

                                                      

10 Liikmesriikide poolt komisjonile esitatavad aastaaruanded, mis sisaldavad makseasutuste 
haldus- ja kohapealsete kontrollide tulemusi. 

 on sertifitseerimisasutuste rolli ja 9.

kohustuste hulka suurendatud. Alates eelarveaastast 2015 on nad lisaks 

11 Finantsmääruse artikkel 59 ja põhjendus 22. 

12 Komisjoni 7. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1663/95, millega nähakse ette nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGF tagatisrahastu 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (EÜT L 158, 8.7.1995, lk 6), artikkel 3. 

13 Finantsmääruse artikli 59 lõige 5. 



 16 

 

 

raamatupidamisaruannete ja sisekontrolliga seotud ülesannetele pidanud esitama ka 

arvamuse, milles märgitakse, kas kulud, mille hüvitamist komisjonilt on taotletud, on 

seaduslikud ja korrektsed. Kõnealuses arvamuses, mis koostatakse vastavalt rahvusvaheliselt 

tunnustatud auditeerimisstandarditele, peab olema märgitud ka see, kas kontroll seab 

kahtluse alla vahendite haldaja kinnituses esitatud väited. 

 ÜPP horisontaalses määruses sätestatakse veel, et sertifitseerimisasutus peab olema 10.

pädeva ametiasutuse poolt nimetatud avalik või eraõiguslik auditeerimisasutus ning et tal 

peavad olema vajalikud tehnilised ekspertteadmised ja ta tema tegevus peab olema 

sõltumatu nii makseasutusest kui ka makseasutuse akrediteerinud ametiasutusest. 

Eelarveaastal 2015 haldas ÜPP kulutusi 28 liikmesriigis 80 makseasutust, keda omakorda 

auditeerisid 64 sertifitseerimisasutust15. Neist sertifitseerimisasutustest 46 on avalik-

õiguslikud asutused16

 Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsusega seotud töö eesmärk on 11.

suurendada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi poolt seaduslikkuse ja 

korrektsuse puhul saadavat kindlust. Sertifitseerimisasutuse rolli põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi kindluse tagamise mudelis kirjeldatakse 

 ja 18 erasektori audiitorühingud. 

II lisas

 Komisjon kehtestas rakendusmääruse

. 

Sertifitseerimisasutuse poolt ühtse auditi mudeli kontekstis tehtava töö võimalikku kasutust 

on täpsemalt kirjeldatud punktides 24–28. 

17 ja täiendavate suuniste18

                                                      

14 ÜPP horisontaalse määruse artikkel 9. 

 kaudu 12.

sertifitseerimisasutuste audititegevuse raamistiku. Määruse kohaselt ning 

15 Mitmes liikmesriigis auditeerib üks sertifitseerimisasutus mitut makseasutust. 

16 Nt rahandusministeeriumi osakonnad, piirkondlike valitsuse osakonnad või kõrgeimad 
kontrolliasutused. 

17 Määruse (EL) nr 908/2014 artiklid 5–7. 

18 Suunis nr 1 akrediteerimisnõuete kohta; suunis nr 2 iga-aastase sertifitseerimisauditi kohta; 
suunis nr 3 aruandlusnõuete kohta; suunis nr 4 vahendite haldaja kinnituse kohta ning suunis 
nr 5 õigusnormide rikkumise kohta. 
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sertifitseerimisasutustelt usaldusväärsete aruannete ja arvamuste saamiseks peab komisjon 

tagama, et 

a) tema suunistega antakse nõuetekohaseid juhiseid kooskõlas rahvusvaheliselt 

tunnustatud auditeerimisstandarditega19

b) suuniste alusel sertifitseerimisasutuste poolt tehtud töö on piisav ja nõuetekohase 

kvaliteediga. 

; 

AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS 

Auditi ulatus 

 Uus nõue, mille kohaselt sertifitseerimisasutused peavad esitama arvamuse kulude 13.

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, on komisjoni kindluse tagamise mudelis perioodil 2014–

2020 keskse tähtsusega. 

 Käesolevas auditis keskendus kontrollikoja analüüs komisjoni poolt 14.

sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alasele tööle kehtestatud raamistikule 

selle esimesel rakendamisaastal (eelarveaasta 2015). Auditiga ei hinnatud 

sertifitseerimisasutuste tehtud substantiivseid teste. 

 Auditi eesmärk oli hinnata, kas sertifitseerimisasutuste uus roll oli samm ühtse auditi 15.

lähenemisviisi suunas ja kas komisjon võttis seda oma kindluse tagamise mudelis 

nõuetekohaselt arvesse. Auditis hinnati ka seda, kas komisjoni loodud raamistik võimaldas 

sertifitseerimisasutustel koostada arvamuse ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

kooskõlas kohaldatavate ELi määruste ja rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditega. 

 Eelkõige uuris kontrollikoda, kas komisjoni poolt sertifitseerimisasutustele antud 16.

suunistega tagati 

                                                      

19 ÜPP horisontaalse määruse artikkel 9. 
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− sertifitseerimisasutuste poolne asjakohane riskihindamine ja esindusliku valimi 

koostamine; 

− substantiivse testimise asjakohane tase, ja 

− õige hinnanguline veamäär ja sellel põhinev auditiarvamus. 

 Komisjon lõpetas sertifitseerimisasutusele mõeldud uute suuniste (mida hakatakse 17.

rakendama alates eelarveaastast 2018) koostamise jaanuaris 2017, st peale kontrollikoja 

kohapealse auditöö lõppu septembris 2016. Neid muudetud suuniseid kontrollikoda läbi ei 

vaadanud. 

Auditi lähenemisviis 

 Auditi tõendusmaterjali koguti nii komisjoni (põllumajanduse ja maaelu arengu 18.

peadirektoraat) kui liikmesriikide tasandil. Kõigepealt tehti asjaomase õigusraamistiku 

analüüs, et määrata kindlaks kõikidele kaasatud pooltele (komisjon, pädevad ametiasutused 

ja sertifitseerimisasutused) kohaldatavad nõuded. 

 Komisjoni tasandil hõlmas audit järgnevat: 19.

− eelarveaastal 2015 kohaldatavad sertifitseerimisasutustele mõeldud komisjoni suuniste 

ning samuti toetavate tegevustega, nagu eksperdirühmade kohtumised20

− 17 liikmesriigi 25 makseasutuse kohta sertifitseerimisasutuste poolt koostatud 

aruannete ja arvamuste, mis 17 juhul hõlmasid ka põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi aruandeid sertifitseerimisasutustesse tehtud auditikülastuste kohta, 

komisjonipoolse dokumendikontrolli hindamine. Hiljem vaatas kontrollikoda läbi ka 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruande ja uuris, 

 (kontrollikoda 

osales ühel sellisel kohtumisel vaatlejana Brüsselis 14. ja 15. juunil 2016), seotud 

dokumentide läbivaatamine; 

                                                      

20 Eksperdirühmade kohtumisi korraldas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ning 
sellel osalesid kõikide liikmesriikide pädevate ametiasutuste ja sertifitseerimisasutuste 
esindajad. Kohtumised korraldati foorumi vormis, eesmärgiga jagada teadmisi ja kogemusi ning 
selgitada sertifitseerimisasutuste tööga seotud küsimusi. 
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mil määral oli selles kasutatud sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alast 

tööd; 

− intervjuud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi asjaomaste töötajatega. 

 Liikmesriikide tasandil hõlmas audit järgnevat: 20.

− küsimustik, mis hõlmas 13 liikmesriigi21

− kuus külastust liikmesriikidesse

 20 pädevat ametiasutust ja 

sertifitseerimisasutust, mis valiti nende poolt sertifitseeritud kulude summa (valik 

moodustas kokku 63 % ELi ÜPP 2014. aasta kulutustest) ja sertifitseerimisasutuse 

õigusliku seisundi (st kas avaliku või erasektori üksus) põhjal. Küsimustikuga hõlmatud 

teemad sisaldusid komisjoni poolt sertifitseerimisasutustele antud suunistes ja 

tugimaterjalides; 

22

 Kontrollikoja leide vaadeldi programmitöö perioodi 2014–2020 asjaomaste määruste 21.

sätete ning kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelistes standardites ja rahvusvahelistes 

auditeerimisstandardites sätestatud asjaomaste nõuete taustal. 

, mille käigus tehti pädevate ametiasutuste ja 

sertifitseerimisasutuste esindajatega intervjuusid, et paremini mõista küsimustikule 

esitatud vastustes sisalduvat teavet, uurida sertifitseerimisasutuste lepingutingimusi, 

kontrollida nende auditimenetluste õigeaegsust ja vaadata läbi nende töö peamised 

tulemused, mida on kajastatud nende auditiaruannetes ja arvamustes eelarveaastal 

2015. 

                                                      

21 Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Poola, 
Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik. 

22 Saksamaa (Baieri), Hispaania (Castilla y Léon), Itaalia (AGEA), Poola, Rumeenia ja 
Ühendkuningriik (Inglismaa). 
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TÄHELEPANEKUD 

Sertifitseerimisasutuste uus roll seoses ÜPP kulutuste seaduslikkuse ja korrektsusega on 

positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas 

 Kuigi ühtse auditi mõiste puhul ei ole ühte tunnustatud määratlust, põhineb selle 22.

kontseptsioon vajadusel vältida koordineerimata ja kattuvaid kontrolle ning auditeid. ELi 

eelarve kontekstis ja eelkõige koostöös liikmesriikidega täidetava eelarve puhul annaks 

ühtne audit seaduslikkuse ja korrektsusega alal kindlust kahes valdkonnas: juhtimises 

(sisekontroll) ja auditis. Ühtse auditi lähenemisviis peaks olema mõjus kontrolliraamistik, 

mille iga tasand põhineb teiste tasanditega saadud kindlusel. 

 Ühtekuuluvuse valdkonnas23 on liikmesriikide auditeerimisasutused olnud alates 23.

perioodist 2007–2013 komisjoni kulude seaduslikkuse ja korrektsuse alase kindluse tagamise 

raamistikus üks peamistest teabeallikatest. Kontrollikoja arvamuses nr 2/200424 analüüsiti 

ühtse auditi mudelit sisekontrolli eesmärkidel, st komisjoni juhtimisalase kindluse allikana. 

Lisaks anti kontrollikoja eriaruandes nr 16/201325

 ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta saab komisjon kindlust kolmelt 24.

teabetasandilt: makseasutuste tehtavatest kontrollidest, sertifitseerimisasutuste tehtavast 

audititööst ja selle komisjonipoolse kontrollimise tulemustest. Kui seda kindlust peetakse 

piisavaks, täidab komisjon oma lõplikku vastutust seaduslikkuse ja korrektsuse eest, 

kasutades selleks vastavuse kontrollimise menetlusi, mille tulemusel võidakse teha 

finantskorrektsioone. 

 konkreetseid soovitusi, et parandada 

komisjoni menetlusi liikmesriikide auditeerimisasutuste poolt ühtekuuluvuse valdkonnas 

tehtud töö kasutamisel. 

                                                      

23 Ühtekuuluvuspoliitikat rahastatakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF). 

24 ELT C 107, 30.4.2004, lk 1. 

25 http://eca.europa.eu 
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 Sertifitseerimisasutuste uue rolliga (avaldada arvamust kulude seaduslikkuse ja 25.

korrektsuse kohta) võidakse perioodil 2014–2020 oluliselt tugevdada ühtse auditi mudeli 

kasutamist komisjoni põllumajanduskulutuste juhtimisel. Põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat leiab, et sellise mudeliga saadakse suuremat kindlust selle kohta, kas 

süsteemid toimivad hästi26, ning sellega on võimalik saada täiendavat juhtimisalast kindlust 

sertifitseerimisasutuste poolt tehtud audititegevuse kohta (lisaks põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi enda kontrollidele)27

 Sertifitseerimisasutuste audititegevus võimaldab ühtse auditi mudelil ÜPP kulutuste 26.

puhul mõjusalt toimida, kuna see  

. 

− aitab tugevdada liikmesriikide kontrollisüsteeme; 

− aitab vähendada auditi- ja kontrollikulusid; 

− võimaldab komisjonil saada täiendavat sõltumatut kindlust kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. 

 Kontrollikoda leiab, et ühtse auditi mudel on õige viis liikmesriikide tasandil kulude 27.

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kindluse saamiseks. ELi õigus näeb ette, et nii nagu 

Euroopa Kontrollikoda tegutseb kogu ELi eelarve välisaudiitorina, tegutsevad 

sertifitseerimisasutused põllumajanduskulutuste sõltumatute audiitoritena 

liikmesriigi/piirkonna tasandil. Kronoloogilises mõistes tähendab see, et nemad on esimesed 

audiitorid, kes annavad põllumajanduskulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alast kindlust, 

ning nemad on ainsad sellise kindluse andjad riiklikul/piirkondlikul28

                                                      

26 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi auditi käsiraamatu 2015. aasta 4. novembri 
versiooni punkt 4.4 – EAGFi ja EAFRD kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse vastavusaudit. 

 tasandil. 

Sertifitseerimisasutused kasutavad kindluse saamiseks oma substantiivse testimise ja 

makseasutuste kontrollisüsteemide kombinatsiooni. Nõuetekohase auditijälje olemasolu 

27 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi mitmeaastane tööprogramm 2015–2018. 

28 Belgia, Saksamaa, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik on ÜPP vahendite haldamise 
detsentraliseerinud piirkondlike makseasutuste kaudu. 
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korral võiks ka komisjon perioodi 2014–2020 ÜPP ühtse auditi mudeli kontekstis sellisel moel 

omandatud kindlust kasutada (nagu näidatud joonisel 2

Joonis 2. ÜPP perioodi 2014–2020 ühtse auditi mudel 

). 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

 Kontrollikoda on arvamusel, et komisjon, kellel on lõplik vastutus ÜPP vahendite 28.

haldamise ja kehtivate regulatiivsete nõuete eest, võiks kasutada sertifitseerimisasutuste 

poolt tehtavat seaduslikkuse ja korrektsuse alast tööd (kui see on usaldusväärne) ühtse 

auditi mudeli raamistikus järgmiselt: 

− parandama hinnangulise allesjäänud veamäära arvutamist ja oma iga-aastases 

tegevusaruandes reservatsioonide kehtestamist29

                                                      

29 Finantsmääruse artikli 66 lõige 9. 
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− tegema otsuse selle kohta, kas hinnanguline veamäär ületab 50 000 eurot ehk 2 % 

asjaomastest kulutustest30

− määrama täpsemalt ja täielikumalt kindlaks ELi eelarvest mittehüvitatavad summad, 

kasutades selleks suuremal hulgal ekstrapoleeritud finantskorrektsioone

 või mitte, ning kas sellest lähtuvalt alustada vastavuskontrolli 

menetlust või mitte;  

31

− hindama, kas paluda liikmesriikidel üle vaadata makseasutustele antud akrediteeringud 

juhul, kui puuduvad piisavad tagatised maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

; 

32

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kindlustandev mudel põhineb endiselt 

liikmesriikide kontrollide tulemustel 

. 

 Finantsmääruse33

 Kuni 2015. aastani põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis sel eesmärgil 30.

kasutatud kindluse tagamise mudel, millega määrati kindlaks seaduslikkuse ja korrektsuse 

seisukohast ohustatud summad, põhines liikmesriikide edastatud kontrollistatistikal. Seejärel 

suurendati veamäärasid vastavalt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

vastavusauditite ja kontrollikoja audititegevusega leitud teadaolevatele puudustele. 

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat pidi seda tegema juhtudel, kui leiti, et 

makseasutusel oli osa vigadest avastamata jäänud ja seetõttu ei sisaldunud need ka 

liikmesriigi kontrollitulemustes. Nii arvutati iga makseasutuse ja fondi jaoks kohandatud 

veamäär. 

 kohaselt peab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 29.

peadirektor koostama aasta tegevusaruande, milles ta kinnitab, et tal on piisav kindlus selle 

kohta, et kasutuselolevad kontrollimehhanismid tagavad nõuetekohaselt alustehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse. 

                                                      

30 Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 artiklid 34 ja 35. 

31 ÜPP horisontaalse määruse artikkel 52. 

32 ÜPP horisontaalse määruse artikli 7 lõige 2 ja artikli 7 lõige 5. 

33 Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus) artikkel 66. 
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 Eelarveaastate 2014 ja 2015 kohandatud veamäärade koondandmed näitavad, et 31.

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat jätkas makseasutuste kontrollistatistikas 

esitatud veamäärade (vt tabel 1

Tabel 1. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis lisaks makseasutuste poolt 

eelarveaastate 2014 ja 2015 kohta esitatud kontrollistatistikale tehtud kohanduste 

tulemused 

) ülespoole kohandamist ning sertifitseerimisasutuste uutes 

seaduslikkuse ja korrektsuse alastes arvamustes sisalduv teave mõjutas neid kohandusi 

eelarveaastal 2015 vaid vähesel määral. 

Fond Eelarveaasta Makseasutuste 
kontrollistatistikas esitatud 

keskmine veamäär 

Põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi 
arvutatud kohandatud 

veamäär 
EAGF 2014 0,55 % 2,61 % 

2015 0,68 % 1,47 % 
EAFRD 2014 1,52 % 5,09 % 

2015 1,78 % 4,99 % 
 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruandes34

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kindlustandev mudel põhineb 33.

tegelikult endiselt kontrollide tulemustel. Eelarveaastal 2015 moodustasid 

 32.

selgitati, et peadirektoraat kasutas sertifitseerimisasutuste arvamusi seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta üksnes väga vähesel määral. See oli peamiselt põhjustatud sellest, et 

kõnealune aasta oli esimene aasta, kui sertifitseerimisasutused selliseid arvamusi koostasid, 

tegevuse ajakavast, tehniliste oskuste ja õigusalase pädevuse puudumisest, ebapiisavatest 

auditistrateegiatest ja auditeeritud valimite ebapiisavast suurusest. Lisaks põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraadi toodud põhjustele leiab kontrollikoda oma leidudele 

tuginedes, et sertifitseerimisasutuste töö usaldusväärsust mõjutab oluliselt viis, kuidas 

nende töö on komisjon suunistes määratletud.  

                                                      

34 2015. aasta kohandatud veamäärade arvutamiseks kasutas põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraat lisaks makseasutuste veamääradele ka sertifitseerimisasutuste tulemusi EAGFi 
puhul vaid kolmel juhul ja EAFRD puhul üheksal juhul. 
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sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta avaldatud arvamused vaid ühe 

faktori, mida komisjon liikmesriikide kontrollistatistikas esitatud vigade kohanduste 

arvutamisel arvesse võttis. Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

avaldatud arvamused on ainuke allikas, mis annab iga-aastast sõltumatut kindlust 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Seega peaks põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat kontrollikoja hinnangul tulevikus kasutama sertifitseerimisasutuste antavat 

sõltumatut kindlust (juhul, kui töö on tehtud usaldusväärselt) kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse hindamise peamise elemendina. 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruandes 34.

kinnitati, et jätkatakse makseasutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemidest pärinevale 

kontrollistatistikale keskendumist, öeldes, et „arvamus seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

peaks kinnitama liikmesriikides kasutatavas ÜPP juhtimis- ja kontrollisüsteemis sisalduvat 

veamäära“35. Lisaks märkis põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, et 

„sertifitseerimisasutuse audiitoritel palutakse tehingute testimise kaudu (statistilise valimi 

põhjal) kinnitada makseasutuste poolt tehtud algsetes toetuskõlblikkuse kontrollides leitud 

veamäära ja kui seda ei kinnitata, siis esitada märkusega arvamus“36

 Mõningad komisjoni suuniste olulised aspektid, nagu need allpool loetletud punktid, 35.

mida kontrollikoda käesolevas aruandes hindab, on sinna lisatud just selleks, et need 

sobiksid põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi olemasolevasse kindluse 

tagamise mudelisse, mis põhineb makseasutuste kontrollistatistika kinnitamisel:  

. 

− kahe valimi kasutamine, kusjuures valim 1 koostatakse makseasutuste tehtud 

kohapealsetest kontrollidest (vt punktid 48–58); 

− sertifitseerimisasutuste kohapealse testimisel piirdumine ainult valimi 1 tehingutega (vt 

punktid 62–67); 

                                                      

35 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruande lisade lk 66. 

36 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruande lisade lk 67. 
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− sertifitseerimisasutuste poolt makseasutuste kohapealsete ja halduskontrollide uuesti 

tegemise ulatuse piiramine (vt punktid 68–71); 

− kahe veamäära arvutamine ning põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

poolt veamäära asemel nn mittevastavuse määra kasutamine (vt punktid 72–78); 

− sertifitseerimisasutuste arvamuste aluseks olevate veamäärade tegelikust väiksemana 

näitamine (vt punktid 79–85). 

 Lisaks peavad sertifitseerimisasutused komisjoni mudeli kasutamiseks tegema rohkem 36.

tööd, kui seda on ÜPP horisontaalses määruses rangelt nõutud. Seda põhjustab asjaolu, et 

makseasutuste vahendite haldaja kinnitustes kokkuvõtlikult esitatud kontrollistatistika 

arvutatakse IACSiga hõlmatud ja IACSiga mittehõlmatud kihtide kohta eraldi (vt punkt 2). 

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat arvutab ka kohandatud veamäärad 

mõlema nimetatud andmekihi jaoks eraldi. See tähendab, et sertifitseerimisasutused peavad 

tõendama kontrollistatistikat ka kihtide tasandil (IACSiga hõlmatud / IACSiga mittehõlmatud) 

ja mitte ainult fondide tasandil (EAGF/EAFRD). Selle statistika kihtide tasandil kinnitamiseks 

vajaliku piisava tõendusmaterjali saamiseks peavad sertifitseerimisasutused võrreldes 

fondide tasandil toimuva kinnitamisega oma valimeid oluliselt suurendama. 

 Järgmistes osades uuritakse ka seda, mil määral vastavad komisjoni suunised 37.

auditiprotsessi eri etappides (riskihindamine ja valimi koostamise meetod, substantiivne 

testimine, järeldus ja auditiarvamus) rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditele. 



 27 

 

 

Riskihindamine ja valimi moodustamise metoodika 

Akrediteerimismaatriksi kasutamisega riskihindamise alusena võib kaasneda oht, et 

sertifitseerimisasutuste poolt makseasutuste sisekontrollisüsteemidest saadava kindluse 

määra näidatakse tegelikust suuremana  

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suuniste37 kohaselt saavad 38.

sertifitseerimisasutused seaduslikkuse ja korrektsuse kohta üldise kindluse kahest allikast: 

makseasutuste kontrollikeskkonna hindamisest ja tehingute substantiivsest testimisest. 

Selline mudel on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega, milles 

sätestatakse, et audiitor peaks mõistma kontrollikeskkonda ja asjaomaseid sisekontrolle ning 

otsustama, kas nendega tõenäoliselt tagatakse nõuetele vastavus38

 Mida kõrgem on sertifitseerimisasutuste hinnang makseasutuste 39.

sisekontrollisüsteemidele (sellisel juhul on suurem ka neist süsteemidest saadav kindlus), 

seda vähem tehinguid tuleb substantiivselt testida. 

.  

Tabelis 2 kirjeldatakse seda 

pöördvõrdelist seost põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suunistes esitatud 

teabe alusel39

Tabel 2. Sisekontrollisüsteemile antud hinnangu ja substantiivse testimise valimite suuruse 

vaheline seos 

. 

Sisekontrollisüsteemile 
antud hinnang 

Toimib hästi Toimib Toimib osaliselt Ei toimi 

Substantiivselt testitavate 
artiklite arv 

93 111 137 181 

 

                                                      

37 Suunis nr 2 valimi moodustamise metoodika kohta, jaotis 5. 

38 Kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelised standardid (ISSAI) 400 – vastavusauditite 
põhimõtted, punkt 53. 

39 Valimi moodustamise metoodikat käsitleva suunise nr 2 lisas 3 toodud tabel (lk 9), mille aluseks 
on suur olemuslik risk ja hinnanguline veamäär 10 %. 
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 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi nõudel peavad 40.

sertifitseerimisasutused võtma makseasutuste sisekontrollisüsteemide hindamise aluseks 

maatriksi, millega hinnatakse makseasutuste poolset akrediteerimiskriteeriumide täitmist 

(akrediteerimismaatriks). ÜPP kulutusi võivad hallata ainult akrediteeritud makseasutused 

(st need, kes täidavad akrediteerimiskriteeriume)40

 Nagu näidatud 

. 

III lisas41

 Üldist punktisummat kasutavad nii pädevad ametiasutused (otsustamaks, kas 42.

makseasutused säilitavad oma akrediteeringu) kui sertifitseerimisasutused (aitamaks neil 

teha otsust makseasutuste sisekontrollisüsteemide nõuetekohase toimimise kohta). 

, koosneb akrediteerimismaatriks kuuest funktsioonist ja 41.

kaheksast hindamiskriteeriumist, mis kokku moodustavad 48 hindamisparameetrit. Iga 

parameetrit iseloomustab hinnang skaalal ühest („ei toimi“) neljani („toimib hästi“) ja 

osakaal. Akrediteerimismaatriksiga saadud üldine punktisumma moodustab neist 48 

hindamisparameetrist kaalutud keskmise väärtuse. 

 Akrediteerimismaatriksiga saadud üldist punktisummat ei ole aga asjakohane kasutada 43.

makseasutuste sisekontrollisüsteemides kulude seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks, 

kuna need sõltuvad 48 parameetrist peamiselt vaid kahest: taotluste menetlemisega seotud 

haldus- ja kohapealsetest kontrollidest, sh nende kinnitamine ja heakskiitmine 

(kontrollitegevuse raames).  

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi esitatud raamistik näeb ette, et 44.

nende kahe parameetri madalaid punktisummasid võib kompenseerida teiste parameetrite 

(nt teave ja teavitamine, järelevalve) kõrgemate punktisummadega. Muud asjaolud ei ole 

otseselt seaduslikkuse ja korrektsusega seotud ning neid ei tohiks seetõttu sellisel viisil 

kompenseerimiseks kasutada. Arvestades nimetatud kahe parameetri ülimat olulisust, võib 

kulude seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks tehtav kompenseerimine põhjustada 

olukorra, kus sertifitseerimisasutused ülehindavad sisekontrollisüsteemide kvaliteeti ja 

                                                      

40 ÜPP horisontaalse määruse artikkel 7. 

41 Näide on koostatud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suunise nr 3 alusel. 
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saavad neist rohkem kindlust kui põhjendatud. Lisaks ei võeta selles raamistikus piisavalt 

arvesse eelnevalt nii põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kui kontrollikoja 

poolt pärast makseasutustesse ja lõplike toetusesaajate juurde tehtud audititega leitud 

süsteemipuudusi. 

 Kuuest külastatud liikmesriigist kolmes42 leidis kontrollikoda, et sertifitseerimisasutused 45.

ei olnud oma süsteemide hindamistes teadaolevaid puudusi piisavalt arvesse 

võtnud. 1. selgituses

1. selgitus. Olukorrad, kus akrediteerimismaatriks ei andnud seaduslikkuse ja korrektsuse 

eesmärgil usaldusväärseid tulemusi 

 kirjeldatakse kontrollikoja poolt ühes neist liikmesriikidest (Saksamaa 

(Baieri liidumaa)) leitud olukorda kui vastupidist olukorda Rumeenias, kus 

sertifitseerimisasutus oli oma hindamises neid teadaolevaid puudusi täiel määral arvesse 

võtnud. Kirjeldatud juhtumid kinnitavad kontrollikoja seisukohta, et akrediteerimismaatriks 

on ebasobiv vahend sisekontrollisüsteemide toimimise seaduslikkuse ja korrektsuse 

hindamiseks. 

Saksamaal (Baieri liidumaa) saadi akrediteerimismaatriksit kasutades riigi EAFRD (IACSiga 

mittehõlmatud) sisekontrollisüsteemile hinnang „toimib“. See hinnang ei vastanud allpool esitatud 

tõenditele, mis näitasid, et selliste kulutuste kontrollisüsteem oli nõrgem: 

− põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi eelarveaastate 2013 ja 2014 arvutused 

näitasid, et kulude seaduslikkus ja korrektsus sisaldasid olulisel määral vigu, ja 

− sertifitseerimisasutuste kontrollid näitasid, et oluliselt palju tehinguid sisaldas finantsvigu (25 

eelarveaastal 2015, st auditeeritud kolmandik üldkogumist). 

                                                      

42 Saksamaa (Baieri liidumaa), Itaalia (AGEA) ja Ühendkuningriik (Inglismaa). 
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Rumeenias saadi akrediteerimismaatriksit kasutades algselt mõlema fondi (EAFRD ja EAGF) 

sisekontrollisüsteemile ja mõlemale kihile (IACSiga hõlmatud ja IACSiga mittehõlmatud) hinnang 

„toimib“. Olemasoleva teabe (sh eelnevalt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ja 

kontrollikoja poolt teavitatud teadaolevad puudused) põhjal oma kutsealast otsustust kasutades 

lükkas sertifitseerimisasutus selle tulemuse tagasi ja alandas vastavalt ka oma hinnanguid: EAGFi 

(IACSiga hõlmatud) puhul tasemele „ei toimi“ ning EAFRD (IACSiga hõlmatud) ja EAGFi (IACSiga 

mittehõlmatud) puhul tasemele „toimib osaliselt“. 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kasutab vastavuse tõendamise 46.

kontrolli jaoks põhi- ja lisakontrolle (definitsioonid on toodud 2. selgituses

2. selgitus. Mis on põhi- ja lisakontrollid?

), hindamaks, kas 

liikmesriikide tasandil loodud sisekontrollisüsteemidega on võimalik tagada kulude 

seaduslikkus ja korrektsus. 

43

„Põhikontrollid on sellised haldus- ja kohapealsed kontrollid, mida tehakse toetuse 

rahastamiskõlblikkuse kindlaksmääramiseks ning asjaomaste vähendamiste ja karistuste 

kohaldamiseks“. 

 

„Lisakontrollid on kõik muud nõuete korrektseks menetlemiseks vajalikud haldustoimingud“. 

 Kuigi põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kasutab põhi- ja lisakontrolle, et 47.

hinnata, kas makseasutuste sisekontrollisüsteemidega tagatakse kulude seaduslikkus ja 

korrektsus, nõuab ta sertifitseerimisasutustelt sama ülesande täitmiseks erinevat vahendit – 

akrediteerimismaatriksit, mis ei ole selleks otstarbeks sobilik. 

Sertifitseerimisasutuste poolt IACSi tehingutest valimi koostamise meetod, mis põhineb 

makseasutuste koostatud juhuslikkuse alusel valitud kohapealsete kontrollide nimekirjal, 

sisaldab mitmeid kõrvaldamata riske  

 Nagu eespool mainitud, peavad sertifitseerimisasutused vastavalt ÜPP horisontaalsele 48.

määrusele esitama auditeeritava eelarveaasta jooksul arvamuse komisjonile hüvitamiseks 

esitatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Sellest tulenevalt peavad 
                                                      

43 Määruse (EL) nr 907/2014 artikli 12 lõike 6 punktid a ja b. 
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sertifitseerimisasutused auditivalimi kavandamisel võtma arvesse auditimenetluse eesmärki 

ja valimi moodustamiseks kasutatava üldkogumi tunnuseid44

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suunistes

. 

45

− valim 1: selle moodustab sertifitseerimisasutus makseasutuse poolt juhuvalimi

 jagatakse substantiivse 49.

testimisega seotud töö kahte valimisse 

46

− valim 2: selle moodustavad sertifitseerimisasutused kõigist asjaomase aasta 

maksetest. Valimi 2 puhul peavad sertifitseerimisasutused uuesti tegema ainult 

halduskontrollid, kohapealseid kontrolle tegema ei pea (vt punktid 62–67). 

 

alusel kohapealseteks kontrollideks valitud toetusesaajate nimekirjast (vt punkt 6). 

Valimi 1 tehingute puhul peavad sertifitseerimisasutused tegema uuesti nii 

makseasutuste tehtud kohapealsed kontrollid kui kõik halduskontrollid (taotluste 

vastuvõtmise ja toetuskõlblikkuse kontrollid, kulude tõendamine, sh vastava makse 

kinnitamine, tegemine ja raamatupidamisarvestus kajastamine); 

 Sertifitseerimisasutuste substantiivse testimise ja sellealase aruandluse komisjonile 50.

esitamise ajakava on toodud IV lisas

 Valimi 1 tehingud valib makseasutus kohapealsete kontrollide käigus juhuvalimi alusel 51.

kontrollitud taotluste nimekirjast, mis tähendab, et, juhul kui nad on IACSiga hõlmatud, 

tehakse väga tõenäoliselt nende tulemusel väljamaksed asjaomasel eelarveaastal. Sellest 

tulenevalt aitavad sertifitseerimisasutuste testimise tulemused lisaks kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta arvamuse avaldamisele ka sertifitseerimisasutustel koostada arvamus 

makseasutuste sisekontrollisüsteemide toimimise kohta, mis on üks muudest ÜPP 

horisontaalses määruses sätestatud auditieesmärkidest.  

. 

                                                      

44 Rahvusvaheline auditeerimisstandard (ISA) 530 – auditi valimi moodustamine, punkt 6.  

45 Suunis nr 2 valimi moodustamise metoodika kohta, jaotis 6.2. 

46 Juhuvalim moodustab makseasutuste kohapealsetest kontrollidest 20–25 %. Ülejäänud 
makseasutuste kohapealsed kontrollid valitakse riskipõhiselt. 
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 Tehingute hulk, mille puhul sertifitseerimisasutused teevad kõik makseasutuste 52.

kontrollid uuesti (vt tabel 3 punktis 64) on sageli oluliselt suurem kui nende tehingute hulk, 

mida on tavaliselt vaja sisekontrollisüsteemide nõuetele vastavuse testimiseks47

 Audititulemuste usaldusväärsuse tagamiseks on oluline, et kõik substantiivse testimise 53.

aluseks olevad valimid oleksid esinduslikud. Esinduslikkus eeldab, et valimite koostamise 

aluseks on terve üldkogum, need koostatakse statistiliselt õigete meetoditega ja püsivad 

muutumatuna. Kuna sertifitseerimisasutused kasutavad oma valimite koostamiseks osaliselt 

makseasutuste valimeid, on nende töö tulemused esinduslikud vaid juhul, kui makseasutuste 

endi valimid on esinduslikud. Lisaks peab algsetes valimites sisalduvate tehingute 

asendamine olema alati nõuetekohaselt põhjendatud ja dokumenteeritud. 

. See annab 

sertifitseerimisasutustele suurema kindluse selle kohta, et makseasutuste haldus- ja 

kohapealsete kontrollide süsteemid vastavad kohaldatavatele määrustele. 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi juhiste kohaselt peavad 54.

sertifitseerimisasutused andma hinnangu makseasutuste valimite esinduslikkusele. 

Nimetatud tingimuse täitmiseks peab aga nii makseasutustel kui sertifitseerimisasutustel 

olema piisav ja usaldusväärne auditijälg, mis kinnitab, et valimid on esinduslikud, koostatud 

kogu üldkogumi põhjal ja püsinud muutumata. 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi juhiste kohaselt tuleb substantiivseks 55.

testimiseks valimi 1 IACSiga hõlmatud tehingud valida tegelikult väljamakstud summade 

asemel48

                                                      

47 Suunise nr 2 lisas 3 soovitatakse iga fondi puhul vähemalt 30 tehingut. 

 põllumajandustootjate taotlustes sisalduvate summade alusel (taotluspõhine valik), 

mis võimaldab sertifitseerimisasutustel korduskontrollid teha esimesel võimalusel pärast 

makseasutuste kohapealseid kontrolle. Maksetaotluspõhise valiku eeliseks on asjaolu, et 

tingimused, mida sertifitseerimisasutused valitud põllumajandusettevõtete kohapealsel 

kontrollimisel leiavad, on väga sarnased makseasutuste leitud tingimustega.  

48 Suunis nr 2 valimi moodustamise parameetrite kohta, jaotis 6.7. 
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 Nimetatud meetodi kavakohaseks toimimiseks peavad makseasutused ja 56.

sertifitseerimisasutused tihedat koostööd tegema ja omavahel teavet vahetama. 

Makseasutused peavad sertifitseerimisasutustele tehtud kontrollide kohta regulaarselt 

ajakohastatud teavet edastama, et sertifitseerimisasutustel oleks võimalik need kontrollid 

kohe pärast makseasutuste külastusi uuesti teha. Kontrollikoda leidis, et viiest külastatud 

liikmesriigist kolmes, kus sertifitseerimisasutus tegi IACSi kohapealseid kontrolle uuesti49, 

seda tingimust ei täidetud (vt 3. selgitus

3. selgitus. Viivitused sertifitseerimisasutuste poolses taotlusaasta 2014 (eelarveaasta 2015) IACSi 

valimi 1 kohapealsete kontrollide uuesti tegemisel 

). 

Poolas lõpetas sertifitseerimisasutus 53 (60st) IACSiga hõlmatud EAGFi valimi 1 tehingute uuesti 

kontrollimise alles pärast kalendriaasta 2014 lõppu ning osa kontrollimistest tehti alles märtsis 2015. 

Selle põhjuseks oli asjaolu, et makseasutus saatis sertifitseerimisasutusele oma kohapealsete 

kontrollide aruanded hilinemisega. 

Rumeenias tegi sertifitseerimisasutus uuesti kõik kuus IACSiga hõlmatud EAFRD valimi 1 tehingute 

klassikalist kohapealset kontrolli50

Saksamaal (Baieri liidumaal) oli makseasutuse algsete põllumajandusettevõtete külastuste ja 

sertifitseerimisasutuse poolse IACSiga hõlmatud EAGFi tehingute uuesti kontrollimise vahel kuni kolm 

kuud; IACSiga hõlmatud EAFRD tehingute puhul oli ajaline nihe kuni kümme kuud.  

 keskmiselt kuue kuu jooksul pärast makseasutuse kontrolle. 

 Ka selle lähenemisviisi toimimiseks vajavad sertifitseerimisasutused kohest juurdepääsu 57.

makseasutuste poolt algselt valitud kohapealsete kontrollide nimekirjale, veendumaks, et 

seda nimekirja hiljem ei muudeta. Pealegi ei tohiks sertifitseerimisasutusel lubada oma 

valimist tehinguid välja jätta seetõttu, et makseasutuse asjaomase toetuse andmise otsus on 

tehtud hilinemisega. Kui sertifitseerimisasutustel lubatakse sellised tehingud oma valimist 

välja jätta, siis suureneb oht, et makseasutused hakkavad teatud tehingute puhul tahtlikult 

                                                      

49 Itaaliat sel puhul arvesse ei võetud, kuna sertifitseerimisasutus eelarveaastal 2015 IACSiga 
hõlmatud tehinguid kohapeal ei testinud, sest asutuse volitused kinnitati liiga hilja. 

50 Kohapealseid kontrolle võidakse teha nii klassikaliste kohapealsete külastustena 
(põllumajandusettevõtete või toetust saanud investeeringute kontrollimine) või kaugseirena 
(maatükkidest tehtud ajakohastatud satelliitfotode vaatamine). 
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oma otsuste ja maksete tegemisega viivitama, mis võib põhjustada vigu 

sertifitseerimisasutuste arvutustes. Sellised juhtumid ei vähenda mitte ainult tulemuste 

esinduslikkust ja nende ekstrapoleerimise õigsust kogukuludele, vaid võib põhjustada ka 

sertifitseerimisasutuste poolt leitud veamäära ebaõiget vähendamist (vt 4. selgitus

4. selgitus. Tehingute väljajätmine IACSiga hõlmatud valimist 1, kuna makseasutus tegi väljamakse 

alles pärast seda, kui sertifitseerimisasutus oli oma audititegevuse lõpetanud 

). 

Rumeenias jättis sertifitseerimisasutus pärast audititegevuse lõpetamist oma IACSiga hõlmatud 

EAGFi valimist 1 välja viis tehingut, kuna makseasutus ei olnud veel vastavaid väljamakseid teinud. 

Selle tagajärjel ei võtnud sertifitseerimisasutus nende tehingute testimise tulemusi arvesse üldise 

veamäära arvutamisel, mille põhjal ta koostas arvamuse tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta. 

 Maksetaotluste põhise valikumeetodi kohaldamine tugineb samuti sellele, et 58.

sertifitseerimisasutused ei teavita makseasutusi tehingute valikust enne, kui on oma 

kontrollid juba lõpule viinud, et makseasutused ei teaks, milliseid tehinguid 

sertifitseerimisasutus hiljem kontrollima hakkab (komisjon on seda riski samuti tunnistanud 

juhtudel, kui sertifitseerimisasutused osalevad makseasutuste algsete kontrollide 

tegemisel)51. Samas leidis kontrollikoda, et Itaalias ei ole selliseid kaitsemeetmeid 

rakendatud (vt 5. selgitus

5. selgitus. Itaalias oli kontrolli uuesti tegemine ohustatud, kuna sertifitseerimisasutus oli 

makseasutust eelnevalt teavitanud sellest, milliseid toetusesaajaid kavatsetakse uuesti kontrollida 

). 

Itaalias andis sertifitseerimisasutus taotlusaastal 2015 (eelarveaasta 2016) makseasutusele valimi 1 

IACSiga hõlmatud mõlema fondi (EAGF ja EAFRD) tehingute nimekirja enne, kui makseasutus oli 

enamiku oma kohapealsetest kontrollidest lõpule viinud. Selle tagajärjel teadis makseasutus juba 

enne oma kohapealsete kontrollide alustamist, milliseid tehinguid sertifitseerimisasutus hakkab 

hiljem uuesti kontrollima. 

                                                      

51 Suunis nr 2 valimi moodustamise metoodika kohta, jaotis 6.2. 
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Kui makseasutus oma kohapealsete kontrollide tegemise ajal teab, milliseid tehinguid 

sertifitseerimisasutus kavatseb hiljem uuesti kontrollida, pöörab ta nende tehingute kontrollimisele 

tõenäoliselt suuremat tähelepanu. Selle tulemusel on need kontrollid täpsemad kui need, mida ei 

kavatseta uuesti teha, mistõttu sertifitseerimisasutus leiab nende puhul vähem vigu. 

Kuna nende tehingute tulemusi kasutatakse kogu üldkogumi veamäära ekstrapoleerimiseks, 

muudavad need kallutatud tehingud üldise veamäära mitteesinduslikuks ja annavad väga suure 

tõenäosusega tegelikust väiksema veamäära. 

IACSiga hõlmamata tehingute osakaal, mida sertifitseerimisasutused substantiivselt 

testivad, ei ole auditeeritud eelarveaasta kulude jaoks esinduslik 

 IACSiga mittehõlmatud (nii EAGFi kui EAFRD) tehingute puhul on olulised erinevused 59.

alljärgnevas: 

− kohapealsete kontrollide aruandlusperiood, milleks on kalendriaasta (antud juhul alates 

1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2014 eelarveaastal 2015), ja 

− kulude väljamaksmise periood, mis eelarveaastal 2015 on alates 16. oktoobrist 2014 

kuni 15. oktoobrini 2015.  

 Selle tagajärjel ei saanud osa 2014. aastal tehtud kohapealsete kontrollidega hõlmatud 60.

toetusetaotlejatest hüvitisi eelarveaastal 201552

 Selle tagajärjel on sertifitseerimisasutuste poolt üldise veamäära arvutamises kasutatav 61.

tehingute arv väiksem, mis vähendab ka seeläbi selle täpsust ja mõjutab omakorda 

nimetatud asutuste arvamusi eelarveaasta kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

. Sertifitseerimisasutustel ei ole võimalik 

selliste tehingute tulemusi asjaomase eelarveaasta veamäära arvutamisel kasutada. Selliseid 

tulemusi võib kasutada ainult sisekontrollisüsteemi toimimise kohta arvamuse avaldamiseks 

ja vahendite haldaja kinnituses sisalduva avalduse ning selle aluseks oleva kontrollistatistika 

kohta kinnituse esitamiseks. 

                                                      

52 Enne 16. oktoobrit 2014 hüvitisi saanud toetusesaajad kirjendati eelmisesse eelarveaastasse ja 
pärast 15. oktoobrit 2015 hüvitisi saanud toetusesaajad (erandjuhtudel) järgmisesse 
eelarveaastasse. 
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Substantiivne testimine 

Enamiku tehingute puhul ei nõuta suunistes sertifitseerimisasutustelt kohapealse 

testimise tegemist lõpliku toetusesaaja tasandil 

 Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite kohaselt koguvad avaliku sektori 62.

audiitorid piisava kindluse auditi tegemisel oma järelduste tegemiseks piisavalt asjakohast 

auditi tõendusmaterjali53. Selleks peavad nad kasutama erinevaid tehnikaid, nagu jälgimine, 

kontrollimine, uurimine, kontrollide uuesti tegemine, kinnitamine ja analüütilised 

protseduurid. Lisaks peab sertifitseerimisasutuste poolne kulude substantiivne testimine ELi 

õiguse kohaselt sisaldama ka alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimist lõpliku 

toetusesaaja tasandil54

 Kontrollimise käigus uuritakse raamatupidamisarvestust, muid dokumente ja elemente 63.

(nagu toetusesaaja poolne asjaomase maa kasutusõigus, kasutatud väetiste registrid, 

ehitusload jne) või füüsilist vara (nagu maa, loomad, seadmed jne). Uurimise käigus 

kogutakse lõplikelt toetusesaajatelt teavet ja selgitusi kas kirjalike avalduste vormis või 

vähemametlike suuliste vestluste käigus. 

. 

 Nagu eelnevalt valimi 2 kohta mainitud, nõutakse komisjon suunistes 64.

sertifitseerimisasutustelt üksnes halduskontrollide uuesti tegemist (vt punkt 49). Tabelis 3

                                                      

53 ISSAI 4200 – vastavusauditi suunised, jaotis 7.1. Tulemusaudit, mis on seotud finantsaruannete 
auditiga. 

 

arvutas kontrollikoda kuue külastatud liikmesriigi valimi 2 tehingute osakaalu 

substantiivsetes testides. 

54 Määruse (EL) nr 908/2014 artikli 7 lõige 3. 
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Tabel 3. Valimi 2 tehingute osakaal kuue külastatud liikmesriigi substantiivsetes testides 

Liikmesriik EAGF EAFRD 
Valim 1 Valim 2 Koondvalim % valimist 2 

kokku 
Valim 1 Valim 2 Koondvalim % valimist 2 

kokku 
(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) = (2)/(3)*100 (5) (6) (7) = (5)+(6) (8) = (6)/(7)*100 

Saksamaa (Baieri liidumaa) 30 41 71 58 % 60 146 206 71 % 
Hispaania (Castilla y León) 52 123 175 70 % 50 122 172 71 % 
Itaalia (AGEA1) 30 192 222 86 % 30 91 121 75 % 
Poola 90 58 148 39 % 97 33 130 25 % 
Rumeenia 161 292 453 64 % 140 245 385 64 % 
Ühendkuningriik (Inglismaa) 30 40 70 57 % 59 26 85 31 % 
Valimi 2 keskmine osakaal 
külastatud 
liikmesriikides/piirkondades (ilma 
kohapealse testimiseta) 

62 % 56 % 

1 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) on üks 11st Itaalia makseasutusest. 
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 Tabelis on näidatud, et neljas külastatud liikmesriigis/piirkonnas moodustas valim 2, 65.

mille puhul kohapealset testimist ei tehtud, enamiku sertifitseerimisasutuste poolt 

substantiivses testimises kasutatud üldvalimist.  

 Ainult makseasutuse tasandil toimuval halduskontrollide uuesti tegemisel põhinev 66.

tõendusmaterjali kogumine ei anna tavaliselt sertifitseerimisasutustele piisavat ja asjakohast 

auditi tõendusmaterjali, nagu seda nõutakse ISSAI 4200-s. Sellisel juhul jätavad 

sertifitseerimisasutused kasutamata kaks ÜPP kulutuste kontekstis väga olulist auditi 

tõendusmaterjali kogumise meetodit: kontrollimise ja uurimise. Ilma nimetatud meetoditeta 

ei ole võimalik koguda olulist auditi tõendusmaterjali, nagu tõendeid selle kohta, kas 

põllumajandustootjad kasutavad oma maad vastavalt esitatud deklaratsioonile, või kas 

investeerimisprojektide abil soetatud füüsiline vara on ikka olemas. Nimetatud lähenemisviis 

ei vasta seetõttu rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele. 

 Ilma piisava kohapealse testimiseta ei pruugi sertifitseerimisasutused saada piisavat 67.

kindlust asjaomaste kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta: kontrollikoja 

aastaaruannetes on näidatud, et enamik ÜPP kulutustega seotud vigadest (eriti IACSi puhul) 

leitakse kohapealsete kontrollide käigus55

Suunistega nõutakse sertifitseerimisasutustelt ainult makseasutuste varasemate 

kontrollide uuesti tegemist, mitte aga seda, et sertifitseerimisasutused teostaksid kõik 

auditiprotseduurid, mida nad piisava kindluse saamiseks vajalikuks peavad 

. 

 Teostatavate protseduuride olemuse, ajakava ja ulatuse [---] määravad kindlaks avaliku 68.

sektori audiitorid, kasutades oma kutsealast otsustust56

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi juhiste kohaselt peavad 69.

sertifitseerimisasutused substantiivse testimise puhul uuesti tegema vaid makseasutuste 

. Piisava kindluse saamise auditi 

tegemisel kohaldatavate standardite kohta vt ka punkt 62. 

                                                      

55 Vt nt kontrollikoja eelarveaasta 2014 aastaaruande punktid 7.19 ja 7.26 (ELT C 373, 10.11.2015) 
ja kontrollikoja eelarveaasta 2015 aastaaruande punktid 7.14, 7.18 ja 7.22 (ELT C 375, 
13.10.2016). 

56 ISSAI 4200 punkt 21. 
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algsed kontrollid, seda nii valimi 1 kui valimi 2 tehingute puhul57. Näiteks, kui makseasutus 

oli teinud algsed kohapealsed kontrollid kaugseire58 abil, pidid ka sertifitseerimisasutused 

oma kontrollides sama meetodit kasutama59

 Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardites

. 

60

 Kontrollide uuesti tegemine on küll usaldusväärne tõendusmaterjali kogumise meetod, 71.

kuid komisjon ei peaks kontrollikoja arvates nõudma, et sertifitseerimisasutused piirduksid 

kõigi substantiivselt testitavate tehingute puhul vaid selle meetodi kasutamisega, vaid 

lubama sertifitseerimisasutustel ise otsustada meetodi kasutamise ulatuse üle. 

Sertifitseerimisasutused võiksid valida ja teostada auditeerimisetappe ja -protseduure, mida 

nad ise asjakohaseks peavad, ning see ei peaks piirduma ainult kontrollide uuesti 

tegemisega. Ainult kontrollide uuesti tegemisel põhinev substantiivne testimine ei pruugi 

sertifitseerimisasutustele piisava kindluse kohta arvamuse avaldamiseks küllaldast auditi 

tõendusmaterjali anda. 

 defineeritakse kontrollide 70.

uuesti tegemine kui auditeeritud üksuse (ehk antud juhul makseasutuse) poolt tehtud 

protseduuride sõltumatu uuesti tegemine. Näiteks võivad sertifitseerimisasutused uuesti 

teha kontrolle, et testida, kas makseasutuste toetuste andmise otsused olid õigeid. 

                                                      

57 Suunis nr 2 valimi moodustamise metoodika kohta, jaotis 6.2. 

58 Maatükkidest tehtud ajakohastatud satelliit- või ortofotodel põhinevad arvutipõhised kontrollid 
ja fotode üksikasjalik analüüs. 

59 Suunis nr 2 kohapealsete kontrollide tegemise kohta, jaotis 9.2. 

60 ISSAI 4200 jaotis 7.1.5. 
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Järeldus ja auditiarvamus 

Suunistes nõutakse, et sertifitseerimisasutused arvutaksid kaks eri veamäära; nende 

kasutus sertifitseerimisasutuste ja põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis ei 

ole aga asjakohane 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suuniste61 järgimiseks peavad 72.

sertifitseerimisasutused seaduslikkuse ja korrektsuse jaoks arvutama kaks veamäära 

(vt tabel 4

Tabel 4. Vastavalt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suunistele 

arvutatavad veamäärad 

): 

Kirjeldus Veamäär Mittevastavuse määr 
Sertifitseerimisasutuse 
eesmärk 

Esitada arvamus, milles 
käsitletakse makseasutuse 
raamatupidamise aastaaruande 
täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemi 
nõuetekohast toimimist ja 
komisjonile hüvitamiseks esitatud 
kulude seaduslikkust ja 
korrektsust. 

Hinnata, kas kontroll seab 
kahtluse alla väited, mis on 
esitatud vahendite haldaja 
kinnituses, sh makseasutuste 
kontrollistatistikas esitatud vead. 

Määr on seotud järgmise 
üldkogumiga  

Eelarveaasta kulutused (nt 
16. oktoober 2014 kuni 
15. oktoober 2015). 

Makseasutuse poolt 
kalendriaastal (nt 1. jaanuar 2014 
kuni 31. detsember 2014) tehtud 
kontrollid. 

Arvesse võetud 
makseasutuse 
protseduurid 

Kogu makseasutuse 
kontrolliprotsess – alates 
maksetaotluste vastuvõtmisest 
kuni väljamaksete tegemise ja 
raamatupidamisarvestuseni. 

Ainult enne karistuste 
kohaldamist tehtud 
makseasutuse esmased 
toetuskõlblikkuse kontrollid 
(haldus- ja kohapealsed 
kontrollid) 

Arvesse võetud vead Arvesse võetakse vaid 
makseasutuse poolt tehtud 
enammakseid. 

Arvesse võetakse nii 
makseasutuse poolt tehtud 
enam- kui vähemmakseid. 

 

 ÜPP horisontaalse määruse artikli 9 kohaselt peavad sertifitseerimisasutused vahendite 73.

haldaja kinnitusega seoses esitama kindluse kohta piiratud (negatiivse) järelduse62

                                                      

61 Suunise nr 2 mõisted. 

. Selline 
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järeldus ei vaja täiemahulist audititööd, vaid üksnes läbivaatamist, mis piirdub tavaliselt 

analüütiliste protseduuride ja päringutega. Üksikasjade testimist, nt substantiivset testimist, 

ei nõuta. Piiratud kindluse saamiseks tehtav läbivaatus annab vähem kindlust kui piisava 

kindluse saamise audit. Piiratud kindluse järeldus sõnastatakse tavaliselt järgmiselt: „ei 

ilmnenud midagi sellist, mis näitaks, et uurimise ese ei vasta kõigis olulistes aspektides 

kirjeldatud kriteeriumidele“. 

 Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite järgimiseks võib vahendite 74.

haldaja kinnitus seega tugineda järelduse tegemiseks raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse, sisekontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise ning tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsusega (sh veamäär) seotud audititöö tulemustel ning olla seega n-ö 

auditiöö kõrvalsaadus. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suuniste kohaselt 

peavad sertifitseerimisasutused aga vahendite haldaja kinnituse kohta järelduse tegemiseks 

arvutama mittevastavuse määra. 

 Lisaks selgitati põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta 75.

tegevusaruandes63

 Mittevastavuse määr ei kajasta kulude veamäära, vaid pigem makseasutuste haldus- ja 76.

kohapealsetes kontrollides sisalduvate puuduste finantsmõju.  

, et põhimõtteliselt kavatseti mittevastavuse määra kasutada 

seaduslikkuse ja korrektsuse eesmärgil kohandatud veamäära hindamiseks. Kuigi 

sertifitseerimisasutuste kulude seaduslikkuse ja korrektsust käsitlevate arvamuste aluseks on 

veamäärad, kasutatakse põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kindluse 

tagamise mudelis seaduslikkuse ja korrektsuse seisukohast veariski sisaldavate summade 

hindamiseks erinevat veamäära näitajat – mittevastavuse määra. 

 Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suuniste kohaselt peavad 77.

sertifitseerimisasutused kasutama seaduslikkuse ja korrektsuse eesmärkidel arvutatud 

veamäärasid ka makseasutuste raamatupidamise aastaaruannete täielikkuse, täpsuse ja 

                                                      

62 Piiratud kindluse üksikasjalikuma definitsiooni ja selle, kuidas ta erineb piisavast kindlusest, vt 
ISSAI 4200 punktid 20 ja 21. 

63 Selgitus: lisa 10–2.1. 
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õigsuse kohta arvamuse esitamiseks (vt tabel 4

 See on aga vastuolus ÜPP horisontaalse määrusega

). Makseasutuste raamatupidamisarvestuse 

iga-aastase läbivaatamise käigus (raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise 

menetlus) kasutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat makseasutuste 

raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse hindamiseks ka ise seaduslikkust ja korrektsust 

peegeldavat veamäära.  

64

Sertifitseerimisasutuste arvamus kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhineb 

tegelikust väiksemal veamääral 

, mis raamatupidamisarvestuse 78.

kontrollimise ja heakskiitmise menetluse puhul näeb ette, et makseasutuste 

raamatupidamisarvestuse usaldusväärsus ning kulude seaduslikkus ja korrektsus on kaks 

täiesti erinevat teemat. Sellise eristuse tegemine on asjakohane, kuna nt mõni makse võib 

olla raamatupidamisarvestuses nõuetekohaselt kajastatud, kuigi see pole seaduslik ja 

korrektne (nt üks põllumajandustootja taotles toetust maa eest, millel tegutseb mõni teine 

põllumajandustootja); ja vastupidi – makse võib olla seaduslik ja korrektne, kuigi see on 

raamatupidamisarvestuses ebaõigesti kajastatud (nt kajastatud mõne investeerimisprojekti 

eest hüvitatud kuludena, mitte iga-aastase pindalatoetusena). Kirjeldatud eristusest 

lähtuvalt ei peaks põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kasutama 

makseasutuste raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse hindamiseks veamäära. 

 Need kaks veanäitajat (veamäär ja mittevastavuse määr) arvutatakse 79.

sertifitseerimisasutuste poolt toetuskõlblikuks loetud ja makseasutuse poolt varasemalt 

kinnitatud väärtuste vahena. Sertifitseerimisasutuste veamääras ei võeta arvesse 

toetusesaajate poolt esitatud ja makseasutuse poolt pärast kohapealseid kontrolle 

kinnitatud summade vahelisi erinevusi, mida väljendatakse makseasutuste 

kontrollistatistikas esitatud vigadena.  

                                                      

64 ÜPP horisontaalse määruse artiklis 51 ja põhjenduses 35 sätestatakse: 
„Raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsus peaks hõlmama 
raamatupidamisarvestuse täielikkust, täpsust ja tõepärasust, kuid mitte kulude vastavust liidu 
õigusele.“ 
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 Nagu näidatud punktis 6, teevad makseasutused üldreeglina kohapealseid kontrolle 80.

ainult 5 % puhul taotlustest. Sellegipoolest on kuues külastatud liikmesriigis 

sertifitseerimisasutuste poolt auditeeritud koguvalimis sisalduvate makseasutuste 

kohapealsete kontrollidega hõlmatud tehingute keskmine osakaal (vt tabel 3) EAGFi puhul 

38 % ja EAFRD puhul 44 %. Seega on kõnealused tehingud sertifitseerimisasutuste 

koguvalimites üleesindatud. Joonisel 3

Joonis 3. Makseasutuste kohapealsete kontrollidega hõlmatud tehingute osakaal EAGFi 

üldkogumis ja sertifitseerimisasutuste keskmises valimis 

 kirjeldatakse nimetatud olukorda EAGFi keskmiste 

arvnäitajate abil. 

  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

 Kui tehingute puhul oli eelnevalt kohapealseid kontrolle tehtud, oli makseasutus nende 81.

käigus leitud vead oma kontrollistatistikas juba kajastanud. Kui sertifitseerimisasutus võrdleb 

enda saadud tulemusi makseasutuste omadega, siis ta neid vigu enam ei avasta. 

Potentsiaalsed vead jäävad aga parandamata 95 % puhul üldkogumist, mille puhul 

kohapealseid kontrolle ei tehta. 

 Tagamaks, et üldkogumi omadused õigesti arvesse võetakse, peab sertifitseerimisasutus 82.

seetõttu täpselt ära märkima valimi 1 tehingute varem kohapeal kontrollitud tehingute 

EAGF üldkogum

Makseasutuse poolt kohapeal kontrollitavad tehingud

Makseasutuse poolt üksnes halduskontrollidega kontrollitavad tehingud

Sertifitseerimisasutuse   
valim

Valim 2

Valim 1
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osakaalu. Valimis 1 sisalduvate ja juba varem kontrollitud 5 % määra65

 Makseasutuse kontrollistatistikast pärinev veamäär tuleb samuti lisada 83.

sertifitseerimisasutuste veamäärale nende valimi 2 tehingute puhul, mida ei ole 

kohapealsete kontrollidega kontrollinud ei makse-

 ületavate tehingute 

juhuvalimil põhinevaks kohapealseks kontrollimiseks peavad sertifitseerimisasutused seega 

enda veamäärale lisama makseasutuste kontrollistatistikast saadava veamäära. 

66

 Kõnealune kohandus on vajalik, kuna sertifitseerimisasutused peavad esitama arvamuse 84.

maksete üldkogumi seaduslikkuse ja korrektsuse, mitte ainult makseasutuste kohapealsete 

kontrollide protseduuride mõjususe kohta. Kui nimetatud kohandusi ei tehta, esitatakse 

veamäär tõenäoliselt oluliselt väiksemana nii valimis 1 kui valimis 2. 

 ega sertifitseerimisasutused. 

 Lisaks selliste kohanduste puudumisele põhjustavad käesoleva aruande punktides 56, 85.

57, 58, 67 ja 71 loetletud puudused ka tõenäoliselt seda, et sertifitseerimisasutuste poolt 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta esitatud arvamuses kasutatud veamäär on näidatud 

tegelikust väiksemana.  

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

 Programmitöö perioodil 2014–2020 on ÜPP eelarve 363 miljardit eurot (2011. aasta 86.

hindades) ning seda täidab komisjon koostöös liikmesriikidega. Kuigi komisjon on eelarve 

täitmise liikmesriikide määratud makseasutustele delegeerinud, kannab ta lõplikku vastutust 

ELi eelarve täitmise eest ja peab tagama, et ELi finantshuvid oleksid kaitstud samade 

standardite kohaselt nagu siis, kui komisjon täidaks eelarvet ise. 

 Komisjon saab kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kindlust kolmelt tasandilt: 87.

makseasutuste kontrollidest, sertifitseerimisasutuste audititööst ja selle komisjonipoolse 

kontrollimise tulemustest. Kui saadud kindlust ei peeta piisavaks, kasutab komisjon 

                                                      

65 5 % reegel on üldine reegel, kuid kui makseasutused on kohapeal kontrollinud sellest erinevat 
toetusesaajate määra, tuleks arvesse võtta tegelikult kontrollitud määra. 

66 Võttes arvesse aga seda, et valim 2 on maksete nimekirjast moodustatud juhuvalim, võib 
eeldada, et makseasutus on kohapealseid kontrolle teinud 5 % puhul sellest valimist. 
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seaduslikkuse ja korrektsuse eest lõpliku vastutuse võtmiseks vastavuse kontrollimise 

menetlusi, mille tulemusel võidakse teha finantskorrektsioone. 

 Sertifitseerimisasutustele on alates aastast 1996 usaldatud makseasutuste sõltumatu 88.

auditeerimine. Kui esialgu vastutasid sertifitseerimisasutused raamatupidamise 

aastaaruande usaldusväärsuse ja sisekontrollimenetluste kohta arvamuse esitamise eest, siis 

perioodil 2014–2020 nende vastutusvaldkonda laiendati. Alates eelarveaastast 2015 on 

sertifitseerimisasutused pidanud esitama ka rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditega kooskõlas koostatava arvamuse, milles avaldatakse, kas kulud, 

mille hüvitamist komisjonilt on taotletud, on seaduslikud ja korrektsed. Seega oli 

eelarveaasta 2015 esimene aasta, mille kohta komisjonil oli võimalik oma iga-aastase 

tegevusaruande koostamisel kasutada sertifitseerimisasutuste tõhustatud tööd seoses 

seaduslikkuse ja korrektsusega. 

 Selles kontekstis oli auditi eesmärk hinnata, kas sertifitseerimisasutuste uus roll oli 89.

samm ühtse auditi mudeli suunas ja kas komisjon võttis seda oma kindluse tagamise mudelis 

nõuetekohaselt arvesse. Kontrollikoda hindas ka seda, kas komisjoni loodud raamistik 

võimaldas sertifitseerimisasutustel koostada arvamuse ÜPP kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta kooskõlas kohaldatavate ELi määruste ja rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditega.  

 Kontrollikoda järeldab, et kuigi sertifitseerimisasutuste uus roll on positiivne samm 90.

ühtse auditi mudeli suunas, ei võtnud komisjon nende seaduslikkuse ja korrektsuse alast 

tööd oma kindluse tagamise mudelis piisavalt arvesse. Lisaks järeldab kontrollikoda, et 

komisjoni poolt sertifitseerimisasutuste uue töö rakendamise esimeseks aastaks loodud 

raamistikul on olulisi puudusi. Seetõttu ei vasta sertifitseerimisasutuste arvamused olulistes 

valdkondades täiel määral kohaldatavatele standarditele ja nõuetele. 

 Kontrollikoja hinnangul on sertifitseerimisasutuste uus roll seoses kulude seaduslikkuse 91.

ja korrektsusega positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas, milles erinevad kontrolli- ja 

audititasandid võivad üksteist täiendada, mis aitab vältida koordineerimata ja kattuvaid 

kontrolle ja auditeid. See tuleb asjaolust, et sertifitseerimisasutuste väljunditega on 

potentsiaalselt võimalik tugevdada liikmesriikide kontrollisüsteeme, vähendada auditi- ja 
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kontrollikulusid ning võimaldada komisjonil saada täiendavat sõltumatut kindlust kulude 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Lisaks võib sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja 

korrektsuse alane tegevus aidata komisjonil parandada üldise allesjäänud veamäära 

hindamist, vastavusauditite tegemise vajaduse prognoosimist, ELi eelarvest 

mittehüvitatavate summade täpsemat ja täielikumat kindlaks määramist, ekstrapoleeritud 

finantskorrektsioonide suuremal määral kasutamist ja makseasutuste akrediteeringute 

läbivaatamist (punktid 22–28). 

 Selle taustal analüüsis kontrollikoda komisjonis kasutatavat kindluse tagamise mudelit ja 92.

seoses sertifitseerimisasutuste suurendatud rolliga tehtud muudatusi. Kontrollikoda märkis, 

et komisjoni kindlustandev mudel põhineb endiselt liikmesriikide kontrollide tulemustel. 

Eelarveaasta 2015 puhul moodustasid sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta avaldatud arvamused vaid ühe faktori, mida komisjon võttis arvesse liikmesriikide 

kontrollistatistikas esitatud vigade kohanduste arvutamisel. Eelarveaastate 2014 ja 2015 

puhul suurendas komisjon veamäärasid, mis suurendas kaks kuni neli korda ka liikmesriikide 

esitatud üldist allesjäänud veamäära. Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta avaldatud arvamused on ainuke allikas, mis annab iga-aastast sõltumatut kindlust 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Seega peaks põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat kontrollikoja hinnangul tulevikus kasutama sertifitseerimisasutuste antavat 

sõltumatut kindlust (juhul, kui töö on tehtud usaldusväärselt) kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse hindamise peamise elemendina (punktid 29–36). 

1. soovitus. Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alasest tööst saadav kindlus 

Kui sertifitseerimisasutuste tehtud töö on määratletud ja tehtud vastavalt kohaldatavatele 

määrustele ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele, peaks komisjon kasutama 

selle tulemusi kulude seaduslikkuse ja korrektsusega seotud kindluse tagamise mudeli peamise 

elemendina. 

 Seejärel uuris kontrollikoda, mil määral vastavad komisjoni suunised rahvusvaheliselt 93.

tunnustatud auditeerimisstandarditele auditiprotsessi eri etappides Kontrollikoda leidis, et 

riskihindamise menetluse puhul oli komisjon kohustanud sertifitseerimisasutusi kasutama 

akrediteerimismaatriksit, et määrata kindlaks, kui suurel määral nad peaksid tuginema 

makseasutuste sisekontrollisüsteemidele. Sertifitseerimisasutused kasutavad 
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akrediteerimismaatriksit, et hinnata makseasutuste poolset akrediteerimiskriteeriumide 

täitmist, ja see sisaldab 48 hindamisparameetrit, millest kulude seaduslikkust ja korrektsust 

mõjutavad oluliselt ainult kaks: taotluste menetlemise haldus- ja kohapealsed kontrollid. 

 Seetõttu ei ole maatriksit sobiv kasutada seaduslikkuse ja korrektsuse eesmärkidel, kuna 94.

see võib suurendada sertifitseerimisasutuste poolt makseasutuste sisekontrollisüsteemidest 

saadavat kindlust ja vähendada substantiivse testimise valimite suurust. Komisjon kasutab 

oma vastavuse kontrollimise menetluse raames tehtavates päringutes makseasutuste 

sisekontrollisüsteemide mõjususe hindamiseks eraldi vahendit: põhi- ja lisakontrollide 

nimekirja, mis sisaldab haldus- ja füüsilisi kohapealseid kontrolle ning muid 

haldustoiminguid, mida vajatakse väljamakstavate summade õigeks arvutamiseks 

(punktid 38–47). 

2. soovitus. Põhi- ja lisakontrollidele suunatud riskihindamine 

Komisjon peaks muutma oma suuniseid nii, et sertifitseerimisasutuste tehtav seaduslikkuse ja 

korrektsuse alane riskihindamine oleks suunatud komisjonis juba kasutatavatele põhi- ja 

lisakontrollidele, millele lisataks mistahes muu tõendusmaterjal, mida sertifitseerimisasutused 

vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele asjakohaseks peavad. 

 Tehingute testimise puhul kohustas komisjon sertifitseerimisasutusi kasutama kahte 95.

valimit, mille tulemused hiljem liidetakse: valim 1 moodustatakse makseasutuse poolt 

juhuvalimi alusel kohapeal kontrollitud toetusesaajate nimekirjast ja valim 2 kõigist 

kõnealuse eelarveaasta maksetest. Selline lähenemisviis võimaldab sertifitseerimisasutustel 

testida olulise arvu makseasutuste poolt juba kohapeal kontrollitud tehinguid (valim 1), et 

koguda tõendusmaterjali makseasutuste sisekontrolli toimimise ja makseasutuste 

kontrollistatistika, milles esitatakse kohapealsete kontrollide tulemused, usaldusväärsuse 

kohta. Kuna sertifitseerimisasutused koostavad valim 1 makseasutuste juhuvalimi alusel 

tehtud kohapealsetest kontrollidest, on nende tegevus esinduslik vaid juhul, kui 

makseasutuste endi algselt moodustatud valimid on esinduslikud. 

 Lisaks koostati IACSiga hõlmatud tehingute kohta, mis on põhiliselt iga-aastased 96.

pindalatoetused, valim 1 põllumajandustootjate poolt deklareeritud summade alusel enne, 

kui makseasutused olid otsustanud väljamakstavate summade suuruse. Komisjon valis sellise 
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lahenduse, et sertifitseerimisasutustel oleks võimalik makseasutuse kontrolle korrata 

võimalikult kiiresti pärast makseasutuste kontrolle, kui sertifitseerimisasutuste poolt valitud 

põllumajandusettevõtete kohapealsel kontrollimisel leitud olukord on väga sarnane 

makseasutuste poolt täheldatud olukorraga. Kõnealune lahendus sisaldab aga mitmeid riske 

– näiteks ebapiisav koostöö makseasutuste ja sertifitseerimisasutuste vahel, mis põhjustab 

sertifitseerimisasutuste testimise ajakavas olulisi viivitusi; oht, et potentsiaalselt vigadest 

mõjutatud tehingud asendatakse sertifitseerimisasutuste valimis teistega; ja oht, et 

sertifitseerimisasutused kuulutavad oma külastuse välja enne makseasutuste algsete 

kontrollide tegemist (punktid 48–58). 

3. soovitus. IACSiga hõlmatud valimi koostamise kaitsemehhanism, mis põhineb makseasutuste 

kohapealsetel kontrollidel 

Makseasutuste poolt juhuslikkuse alusel valitud kohapealsete kontrollide käigus kontrollitud 

taotluste nimekirjas sisalduvate IACSiga hõlmatud tehingute sertifitseerimisasutuste poolset valimist 

puudutavaid komisjoni suuniseid tuleks rangemaks muuta, nõudes sertifitseerimisasutustelt 

asjakohaste kaitsemehhanismide loomist, millega 

− tagada, et sertifitseerimisasutuste valimite esinduslikkus, nende edastamine (nõudmise korral) 

komisjonile ja nõuetekohase auditijälje hoidmine. See tähendab, et sertifitseerimisasutused 

peavad kontrollima makseasutuste valimite esinduslikkust;  

− võimaldada sertifitseerimisasutustel teha kontrollkülastusi kohe pärast makseasutuste poolseid 

kohapealseid kontrolle; 

− tagada, et sertifitseerimisasutuste valimid ei saaks makseasutustele teatavaks enne, kui need on 

oma kohapealsed kontrollid lõpule viinud. 

 IACSiga mittehõlmatud kulude, mis on põhiliselt põllumajandusettevõtetesse ja 97.

maapiirkondade taristusse tehtud investeeringute kulude hüvitamine, puhul on 

makseasutuste kohapealsete kontrollide tegemise ajavahemik (nt eelarveaasta 2015 puhul 

alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2014) ja kulude kandmise ajavahemik (nt 

eelarveaasta 2015 puhul 16. oktoobrist 2014 kuni 15. oktoobrini 2015) erinevad. See 

tähendab, et enne 16. oktoobrit 2014 või pärast 15. oktoobrit 2015 tehtud makseid ei 

kajastata eelarveaasta 2015 kuludena (punktid 59–61). 
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4. soovitus. IACSiga mittehõlmatud maksete valimi koostamine 

Komisjon peaks muutma oma IACSiga mittehõlmatud kulutustega seotud valimite koostamise 

meetodi suuniseid nii, et sertifitseerimisasutused koostaksid IACSiga mittehõlmatud kulude valimi 

otse auditeeritava eelarveaasta jooksul tehtud maksete nimekirjast. 

 Valimi 2 kohta pidid sertifitseerimisasutused vastavalt komisjoni nõudmisele uuesti 98.

tegema vaid makseasutuste halduskontrollid; Enamikus külastatud liikmesriikidest 

moodustas valim 2 suurema osa sertifitseerimisasutuste substantiivsete testide aluseks 

olnud üldvalimist. Ainult makseasutuse dokumentide kontrollil põhinev tõendusmaterjali 

kogumine, ilma lõpliku toetusesaaja juures kohapealsete kontrollide tegemiseta, ei anna 

sageli sertifitseerimisasutustele piisavalt asjakohast auditi tõendusmaterjali, nagu seda 

nõutakse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardites; sellisel juhul ei saa 

sertifitseerimisasutused kasutada kahte ÜPP kulutuste kontekstis väga olulist auditi 

tõendusmaterjali kogumise meetodit: kontrollimist ja uurimist (punktid 62–67). 

 Komisjoni kohustas sertifitseerimisasutusi substantiivse testimise käigus uuesti tegema 99.

vaid makseasutuste nii valimi 1 kui valimi 2 tehingute algsed kontrollid. Rahvusvaheliselt 

tunnustatud auditeerimisstandardites defineeritakse kontrollide uuesti tegemine kui 

auditeeritud üksuse (ehk antud juhul makseasutuse) tehtud protseduuride sõltumatu 

kordamine. Nimetatud standardites sedastatakse, et audiitorid peaksid siiski valima ja 

teostama kõik auditietapid ja -protseduurid, mida nad ise vajalikuks peavad. Kuna komisjon 

seab sertifitseerimisasutuste poolsele kontrollide uuesti tegemisele piirangud, ei ole 

sertifitseerimisasutuste tehtav substantiivne testimine täielik ega anna neile ka piisava 

kindluse arvamuse esitamiseks piisavalt auditi tõendusmaterjali (punktid 68–71). 

5. soovitus. Kohapealne substantiivne testimine  

Komisjon peaks muutma oma suuniseid nii, et sertifitseerimisasutustel oleks võimalik teha 

− mistahes auditeeritud tehingu kohapealset kontrollimist; 

− kõiki auditietappe ja -menetlusi, mida nad vajalikuks peavad, mitte piirduma vaid makseasutuste 

algsete kontrollide uuesti tegemisega. 



 50 

 

 

 Komisjoni nõudmiste kohaselt peavad sertifitseerimisasutused seaduslikkuse ja 100.

korrektsuse puhul arvutama kaks veanäitajat 

− veamäär, mille aluseks on sertifitseerimisasutuste poolne makseasutuse kogu 

kontrolliprotsessi auditeerimine, alates maksetaotlustest kuni väljamaksete tegemise ja 

raamatupidamisarvestuses kajastamiseni, ning seda kasutatakse kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta arvamuse esitamiseks; ja 

− mittevastavuse määr, millega mõõdetakse ainult makseasutuse esmastes 

toetuskõlblikkuse kontrollides (haldus- ja kohapealsed kontrollid) leitud vigade 

finantsmõju enne karistuste kohaldamist; mittevastavuse määra abil hinnatakse, kas 

sertifitseerimisasutuste poolne kontrollimine seab kahtluse alla vahendite haldaja 

kinnitustes esitatud väited, sh makseasutuste kontrollistatistikas esitatud veamäärad. 

ÜPP horisontaalses määruses nõutakse vahendite haldaja kinnituse puhul aga ainult piiratud 

kindlust, mis tavaliselt piirdub analüütiliste protseduuride ja päringutega, ega eelda 

üksikasjade testimist. 

 Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite järgimiseks ei vajata 101.

mittevastavuse määra, kuna vahendite haldaja kinnituse kohta järelduse tegemiseks võib 

kasutada raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse, sisekontrollisüsteemi 

nõuetekohase toimimise ning tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega seotud audititöö 

tulemusi. Lisaks plaanis komisjon kohandatud veamäära arvutamisel kasutada veamäära 

asemel mittevastavuse määra, kuigi mittevastavuse määr ei näita kulude veamäära vaid 

pigem makseasutuse haldus- ja kohapealsetes kontrollides sisalduvate puuduste 

finantsmõju. Teisest küljest on makseasutuste raamatupidamise aastaaruannete täielikkuse, 

täpsuse ja õigsuse kohta arvamuse avaldamisel veamäära valesti kasutanud aga nii 

sertifitseerimisasutused kui komisjon (punktid 72–78). 
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6. soovitus. Üksainus veamäär seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks 

Komisjon peaks oma suuniseid muutma nii, et neis ei nõutaks seaduslikkuse ja korrektsuse puhul 

kahe eri veamäära arvutamist. ÜPP horisontaalse määruse nõuetele vastaks üksainus veamäär, mille 

alusel sertifitseerimisasutused esitavad oma piisava kindluse arvamuse kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse ning piiratud kindluse arvamuse vahendite haldaja kinnituses esitatud väidete kohta.  

Komisjon ja sertifitseerimisasutused ei tohiks seda veamäära seaduslikkuse ja korrektsuse puhul 

kasutada makseasutuste raamatupidamise aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja õigsuse hindamiseks. 

 Veamäära arvutamise aluseks võetakse sertifitseerimisasutuste poolt toetuskõlblikuks 102.

peetava ja makseasutuse poolt varasemalt kinnitatud summa suhe. Toetusesaajate esitatud 

ja makseasutuse poolt pärast kohapealseid kontrolle kinnitatud summade vahelisi erinevusi, 

mida väljendatakse makseasutuste kontrollistatistikas esitatud vigadena, ei võeta arvesse 

veamääras, millel põhinevad sertifitseerimisasutuste arvamused kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Kui tehingute puhul oli eelnevalt kohapealseid kontrolle tehtud, olid 

makseasutused nende käigus leitud vastavad vead oma kontrollistatistikas juba kajastanud. 

Kui sertifitseerimisasutus võrdleb enda saadud tulemusi makseasutuste omadega, siis ta neid 

vigu enam ei avasta ja leiab sellistes tehingutes tõenäoliselt vähem vigu. Mida rohkem 

sertifitseerimisasutuse valimis sisalduvaid tehinguid on makseasutus eelnevalt kontrollinud, 

seda madalam on sertifitseerimisasutuste leitav üldine veamäär. 

 Kuues külastatud liikmesriigis sertifitseerimisasutuste poolt auditeeritud üldvalimis 103.

sisalduvate makseasutuste kohapealsete kontrollidega hõlmatud tehingute keskmine 

osakaal oli EAGFi puhul 38 % ja EAFRD puhul 44 %. Üldreeglina tehakse makseasutuse 

kohapealseid kontrolle üldkogumis sisalduvatest tehingutest aga ainult 5 % puhul. Seega olid 

sertifitseerimisasutuste valimis sisalduvad tehingud, mida makseasutus oli kohapeal 

kontrollid ja mis olid sellest tulenevalt sertifitseerimisasutuse testimises vähem vigadest 

mõjutatud, sertifitseerimisasutuste valimites üleesindatud. Selle tagajärjel oli 

sertifitseerimisasutuste poolt esitatud veamäär alahinnatud, kuna nad ei olnud teinud 

kohandusi, mis oleks taganud tõese ülevaate makseasutuste poolt eelnevalt kohapeal 

kontrollitud tehingute palju väiksemast osast tegelikus üldkogumis (punktid 79–85). 
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7. soovitus. Auditiarvamusega hõlmatud üldkogumi suhtes esinduslik veamäär 

Komisjon peaks oma suuniseid muutma järgnevalt: 

− makseasutuste juhuslike kohapealsete kontrollide nimekirja alusel moodustatud valimisse 

kuuluvate IACSiga hõlmatud tehingute puhul sisaldab sertifitseerimisasutuste arvutatud 

veamäär ka makseasutuste kontrollistatistikas esitatud veamäära, mida on ekstrapoleeritud 

makseasutuste kohapealsete kontrollidega hõlmamata ülejäänud tehingutele. 

Sertifitseerimisasutused peavad tagama makseasutuste koostatud kontrollistatistika täielikkuse 

ja täpsuse; 

− sellist kohandust ei ole vaja tehingute puhul, mille sertifitseerimisasutus kaasab valimisse kõigi 

maksete seast otse, kuna kõnealune valim on aluseks olevate auditeeritavate tehingute suhtes 

esinduslik. 

 Soovituste 2–7 elluviimise tähtaeg on alates eelarveaastast 2018 kehtima hakkavate 104.

komisjoni suuniste järgmine läbivaatamine. Komisjon lõpetas sertifitseerimisasutusele 

mõeldud uute suuniste (mida hakatakse rakendama alates eelarveaastast 2018) koostamise 

jaanuaris 2017. Neid muudetud suuniseid kontrollikoda läbi ei vaadanud (vt punkt 17). 

 

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Phil WYNN OWEN, võttis käesoleva aruande vastu 

22. märtsi 2017. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

 

president 
Klaus-Heiner LEHNE 



Akrediteeritud makseasutus 
Halduskontrollid kõigi toetustaotluste puhul 15. maiks aastal n-1 

Kohapealseteks kontrollideks juhuvalimite ja riskipõhiste valimite valimine 
Kohapealsete kontrollide tegemine 

Toetuste heakskiitmine ja väljamaksmine (detsember aastal n-1 kuni juuni aastal n) 

Toetusesaajad 

Makseasutusele 
toetustaotluste 

esitamine 
  

 
Toetuste 

maksmine 
toetuse-
saajatele 

(detsember 
aastal n-1 
kuni juuni 
aastal n) 

  

Makseasutuse 
poolt toetus-

taotluste 
valimi põhjal 

tehtavad 
kohapealsed 

kontrollid 
  

Sertifitseerimisasutus 
Arvamus  

- makseasutuse raamatupidamise aastaaruande kohta 
- makseasutuse sisekontrollisüsteemi nõuetekohase 

toimimise kohta 
- kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

- selle kohta, kas sertifitseerimisasutuse tehtud 
kontroll seab kahtluse alla makseasutuse direktori 

kinnitavas avalduses esitatud kinnitused  

Sertifitsee-
rimisasutuse 

arvamus 
makseasutuse 

aruande 
kohta Sertifitsee-

rimisasutus teeb 
tehingute valimi 

põhjal uuesti 
haldus- ja 

kohapealsete 
kontrollide 

kontrollimise ja 
tõendamise 

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat 
Igakuiste ja kvartalipõhiste maksedeklaratsioonide kontrollimine ja nende alusel maksete tegemine 

Raamatupidamisarvestuse iga-aastane kontrollimine ja heakskiitmine 
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi süsteemiauditid ja vastavuse kontrolli menetlus 

Netofinantskorrektsioonid 

Igakuised 
(EAGF) ja 
kvartali-
põhised 

(EAFRD) dekla-
ratsioonid:  
Raamatu-
pidamise 

aastaaruanded, 
Kontrolli-
statistika, 
vahendite 

haldaja kinnitus 

Põllu-
majanduse ja 

maaelu arengu 
pea-

direktoraadi 
poolt makse-
asutuse kohta 

tehtavad 
vastavus-
kontrolli 

süsteemi-
auditid 

Sertifitseerimisa
sutuse aruanne 

ja arvamus 
Kuludeklarat-

sioonide alusel 
kulude 

hüvitamine, 
iga-aastane 

raamatu-
pidamis-
arvestuse 

kontrollimine 
ja 

heakskiitmine, 
vastavus-
kontrolli 
otsused, 

netofinants-
korrektsioonid 
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II LISA 

Komisjoni 2015. aasta tegevusaruandes esitatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kindluse tagamise mudel 

 

Akrediteeritud makseasutus

Haldusalased eelkontrollid 100 % toetusetaotluste puhul
Riskipõhised ja juhuvalimil põhinevad kohapealsed eelkontrollid

Toetusetaotlustes taotletud summade vähendamine
Vähendatud summade väljamaksmine

Toetustaotlused

Toetuste maksmine

Liikmesriigi 
aruandlus

Serti fitseerimisasutus teeb 
üks iktehingute va limi põhjal 

uuesti haldus- ja kohapealsete 
kontrollide kontrollimise ja  

tõendamise

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi vastavusauditid ja 
netofinantskorrektsioonid

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadile esitatavad 

aruanded 

Põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadile 

saadetav arvamus

M
ak

se
as

ut
us

te
 ko

nt
ro

lli
d 

Põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi 
sertifitseerimisauditid

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi 
akrediteerimisauditid

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi 
raamatupidamisarvestuse 
kontrollimise ja heakskiitmise 
menetlus

Haldus- ja kohapealsed kontrollid 

Liikmesriikidega koostöös toimuv eelarve täitmine – ÜPP raames seaduslikkuse ja korrektsuse alase kindluse tagamise mudel

Kust saab põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraat kindluse?

Liikmesriikide juhtimisstruktuur:
- akrediteeritud makseasutused

- sõltumatud auditeerimisasutused 
(sertifitseerimisasutused)

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi vastavusauditid

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi akrediteerimisauditid

Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi auditi- ja juhtkonna 

arvamused

Makseasutuste juhtide kinnitused

Sertifitseerimisasutuste arvamused

Euroopa Kontrollikoja leiud

Netofinantskorrektsioonid

En
am

 k
ui

 8 
m

ilj
on

it 
to

et
us

es
aa

ja
t

Raamatupidamise aastaaruanne
vahendite haldaja iga-aastane kinnitus

tehtud kontrollide tulemused

Sertifitseerimisasutus

Arvamus
- makseasutuse raamatupidamise aastaaruande kohta

- makseasutuse sisekontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise kohta
- kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

- selle kohta, kas sertifitseerimisasutuse tehtud kontroll seab kahtluse alla makseasutuse 
direktori kinnituses esitatud väited

Sertifitseerimisasutuse 
arvamus makseasutuste 
aruannete kohta
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III LISA 

Näide põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suunise nr 3 (raamatupidamisaruannete kinnitamise audit) alusel koostatud 

akrediteerimismaatriksist 

 

P P        
(koef 10 % 
või 15 %)

P KP      
(koef 5 %)

P KP      
(koef 5 %)

P KP           
(koef 50 %)

P P        
(koef 5 %)

P KP        
(koef 10 %)

P KP      
(koef 10 
%)

P KP     
(koef 5 %)

P KP 
(kaalutud 
punkte)

Halduskontrollid 4 0,40 4 0,20 2 0,10 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20 % 0,00 0,63
Kohapealsed 
kontrollid

4 0,40 4 0,20 2 0,10 2 1,00 3 0,15 3 0,30 2 0,20 4 0,20 20 % 0,00 0,51

4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15 % 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15 % 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 10 % 0,00 0,33
4 0,60 4 0,20 2 1,00 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20 % 0,00 0,55

2,99
Toimib

Koefitisent (K) / Punktiarv (P) 

Üldine järeldus
Hinnang sisekontrollisüsteemile

Maksetaotluste 
menetlemine, sh 
kinnitamine ja 
heakskiitmine
Maksete tegemine
Raamatupidamisarvestus
Ettemaksed ja tagatised 
Võlahaldus

IACSi üldkogumi kontrollimiseks mõeldud sisekontrollistandardite hindamismaatriks

Sisekeskkond Kontrolli-
tegevus

Teave ja teavitamine Seire Hindamiskritee-
riumite 

hindamine

Üldine 
järeldus

Organisatsioon Personal Delegatsioon Kommu-
nikatsioon

Infosüsteemid ja 
turvalisus

Pidev seire Siseaudit

Hindamismenetlus 

Komponent 



5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Makseasutuste kontrollitud IACSiga 
hõlmatud taotlejad (EAGF ja 

EAFRD), alates toetustaotluse 
esitamisest tehtud haldusalased 

ristkontrollid 

Komisjonile saadetud 
kontrollistatistika 

(taotlusaasta 2014) 
Eelarveaasta 

2015 
raamatupidamis-

aruannete ja 
vahendite 
haldajate 
kinnituste 
esitamine 

komisjonile  
(15. veebruar) 

Makse-
asutuste 

töö 

Enamik makseist IACSi raames toetuse 
taotlejatele  

(ettemaksed alates 16. oktoobrist 2014; 
lõppmaksed alates 1. detsembrist 2014) 

Koostatakse 
makseasutuste poolt 

kontrollitavate 
taotlejate valimid 

IACSiga mittehõlmatud üldkogum (EAGF ja 
EAFRD) 

Taotluste vastuvõtt, haldus- ja kohapealsed 
kontrollid, maksed 

Pindalatoetuse taotluste 
(EAGF ja EAFRD) esitamise 

tähtaeg 
(15. mai) 

2014 2015 2016 

Sertifitseerimisasutuste poolne makseasutuste 
2014. aasta taotluste suhtes tehtud IACSiga 

hõlmatudkontrollide uuesti tegemine (EAGF ja 
EAFRD) 

Sertifitseerimis-
asutus peab 
koostama 

juhuvalimi uuesti 
tehtavatest 

IACSiga hõlmatud 
kontrollidest  

Sertifitseerimisasutuste poolne makseasutuste tehtud IACSiga mittehõlmatud 
kontrollide uuesti tegemine 

(EAGF ja EAFRD) 

Sertifitseerimisasutuste poolsed IACSiga hõlmatud ja 
IACSiga mittehõlmatud kogumi puhul tehtud maksete 

kontrollid (halduskontrollide uuesti tegemine) 
(EAGF ja EAFRD) 

Sertifitseerimis-
asutused esitavad 

komisjonile 
eelarveaasta 2015 

aruanded  
(15. veebruar) 

Sertifit-
seerimis-
asutuste 
makse-
asutusi 

puudutav 
tegevus 

Komisjoni külastused liikmesriikidesse 
(sertifitseerimisasutustesse) 

Põllu-majanduse 
ja maaelu 

arengu 
peadirektoraadi 

2015. aasta 
tegevusaruande 

avaldamine 
(30. aprill) 

Komisjoni 
sertifit-

seerimis-
asutusi 

puudutav 
tegevus 

Taotlusaasta 2014 

Eelarveaasta 2015 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE 

„SERTIFITSEERIMISASUTUSTE UUS ROLL ÜPP KULUDE PUHUL: POSITIIVNE 

SAMM ÜHTSE AUDITI MUDELI SUUNAS, KUID OLULISED PUUDUSED TULEB 

KÕRVALDADA“ 

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Komisjoni ühine vastus II–IV punktile  

ÜPP kulude juhtimis- ja kontrollisüsteem põhineb ühtse kontrolli ja auditi lähenemisviisil, mis on 

koondatud püramiidi ülesehitusega kontrolliraamistikku – igal tasandil lähtub töö eelneva tasandi 

tulemustest ning igal tasandil on võimalik kontrolli ülemise tasandi tulemuste põhjal parandada. 

Tegemist on dünaamilise mudeliga, mille eesmärk ei ole ainuüksi hinnata veamäära, vaid teha 

kindlaks ka vigade allikad, tagada parandusmeetmete võtmine ja iga aastaga veamäärasid 

vähendada. Vigade vältimisel ja nende raskusastme vähendamisel on edukaks osutunud näiteks 

ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (IACS), mis hõlmab ligikaudu 86 % ÜPP kuludest. 

Komisjoni kohaldatavas ÜPP kindluse tagamise mudelis on sõltumatud sertifitseerimisasutused üks 

kontrollipüramiidi tasanditest. Igal aastal esitavad sertifitseerimisasutused arvamused makseasutuste 

raamatupidamisarvestuse ja süsteemide kohta ning alates eelarveaastast 2015 ka kulude 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Selleks tagab komisjon neile suunised. 

Sertifitseerimisasutuste kõnealuste ÜPP kulude seaduslikkust ja korrektsust käsitlevate arvamuste 

usaldusväärsust kontrollivad põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid, et 

hinnata, kas neid saab kasutada hõlmatud ELi kulude suhtes kindluse saamiseks. Ühtlasi 

korraldavad põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid süsteemiauditeid, mille 

tulemuseks võib konkreetsetel asjaoludel – st juhul, kui kindlust ei saadud – olla parandusmeetmete 

kava ja netofinantskorrektsioonid, samuti maksete katkestamine, vähendamine või peatamine juhul, 

kui asjaomane liikmesriik ei võta parandusmeetmeid.  

ÜPP ühtse auditi mudel 

 

ÜPP kindluse tagamise mudeliga on veamäärad väiksemad, samuti on see kulutõhus. Loodusvarade 

majandamise (mille kuludest moodustab 98 % ÜPP) korral hindas kontrollikoda eelarveaasta 2015 

üldiseks veamääraks 2,9 %.

V. ÜPP kindluse tagamise mudel järgib juba ühtse auditi lähenemisviisi, kuna tegemist on mõjusa 

kontrolliraamistikuga, mille iga tasand põhineb teiste tasanditega saadud kindlusel. Ühtse auditi 

mudel annab usaldusväärse kindluse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kui arvestada, et 

võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed. 

Sertifitseerimisasutuste uus töö tugevdab kulude juhtimise ja kontrollimise süsteemi ning kulude 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta saadavat kindlust järgmistel viisidel: 
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 – makseasutuse ja selle uue esimese tasandi audiitori vaheline ahel on lühem, mis soodustab 

vajaduse korral kiiremat parandusmeetmete võtmist; 

 – see võimaldab komisjonil paremini kindlaks teha riskiga seotud kulud ning suunata oma audit ja 

parandusmeetmed sellistele kuludele. 

Kui sertifitseerimisasutuste tööle ei ole võimalik toetuda, püüab põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat saada kindluse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta eraldi oma auditite abil. 

VI. Järjepidevuse tagamiseks täiendati 2015. aasta (st esimene aasta, mil sertifitseerimisasutused 

täitsid suurendatud rolli) suuniseid varasemate aastate raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 

heakskiitmise menetlustes järgitud suuniste alusel. See kajastus ka uutes õigusaktides viidatud 

integreeritud lähenemisviisis. Selleks et võtta arvesse 2015. aastast, st esimesest uue korralduse 

aastast saadud kogemusi, on sertifitseerimisasutustele ette nähtud suunised juba läbi vaadatud. Uusi 

kinnitatud suuniseid tutvustati liikmesriikidele 19. jaanuaril 2017 ning neid hakatakse kohaldama 

eelarveaastast 2018, st kõige varasemast võimalikust aastast. 

a) Uued, eelarveaastaks 2018 esitatud suunised sisaldavad uut maatriksit, mis annab makseasutuste 

sisekontrollisüsteemidest saadava kindluse määrast täpsema ülevaate. 

b) Makseasutused moodustavad kontrollitavad juhuvalimid kooskõlas üksikasjalike ELi eeskirjade 

ja suunistega, milles võetakse arvesse representatiivsust. Sertifitseerimisasutuste ülesanne on 

kontrollida, kas makseasutused on neid eeskirju järginud, ning moodustada teise tasandi valimid, 

mis peavad olema representatiivsed makseasutuste kontrollitud juhuvalimite suhtes. Osa IACSiga 

hõlmamata kulude valimi moodustamise küsimust käsitletakse uutes, eelarveaasta 2018 suunistes. 

c) Võttes arvesse IACSi mõjusust, lähtub komisjon oma ühtse kontrolli ja auditi lähenemisviisis 

sellest, et sertifitseerimisasutuste audititöö peaks olema keskendunud kontrollipüramiidi eelneval 

tasandil tehtud kontrollide usaldusväärsuse kindlakstegemisele ning et selleks on vaja 

korduskontrolli. 

d) Korduskontroll on auditimeetod, mida saab kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandarditega kasutada auditiarvamuse koostamiseks seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta. Komisjon on arvamusel, et ÜPP raamistikus piisab korduskontrollidest kulude seaduslikkuse 

ja korrektsuse kohta arvamuse andmiseks, nagu on ette nähtud suunistega. Peale selle ei tohiks 

suuniseid oma määratluselt kunagi pidada kohustuslikeks juhisteks, mis takistavad nendel, kellele 

need on suunatud, ise vastutust võtta. Suuniseid tuleks pidada miinimumiks, mida on vaja 

komisjoni nõuete täitmiseks, ja mitte piiriks, mis takistab sertifitseerimisasutustel tegemast 

miinimumist enamat.  

Komisjoni ühine vastus punktidele e ja f  

Komisjon märgib, et seaduslikkuse ja korrektsuse puhul eri veamäärade arvutamise küsimust 

käsitletakse uutes, eelarveaasta 2018 suunistes, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1306/2013 artikli 9 

lõike 2 punkti b, mille kohaselt võivad sertifitseerimisasutused nii kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kui ka raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse kontrollimiseks vajaduse korral 

kasutada ühtset integreeritud valimit.  

Kui makseasutuste leitud ja sertifitseerimisasutuste sertifitseeritud veamäärale lisatakse täiendusena 

mittevastavuse määr (vt täpsemad üksikasjad punktis 74), piisab sellest auditiarvamuse 

koostamiseks eelneval kontrollitasandil tehtud kontrollide põhjal.  

VII.  

a) Komisjon leiab, et ehkki eelarveaasta 2015 suunistes on täiustamisruumi, võimaldavad need 

sertifitseerimisasutustel juba praegusel kujul (kui neid rakendatakse nõuetekohaselt) koostada 

arvamuse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kooskõlas kohaldatavate eeskirjade ja 

standarditega. 
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Kui sertifitseerimisasutuste audititöö vastab kohaldatavatele eeskirjadele ja suunistele, on nende 

arvamus oluline ja väärtuslik tõendusmaterjal ning peaks komisjonile olema peamine allikas 

kindluse tagamisel. See on kooskõlas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

auditistrateegiaga ja ÜPP ühtse auditi / kontrollipüramiidi lähenemisviisiga. 

 

  

b) 

i) Põhi- ja lisakontrollide nimekirjad lepiti liikmesriikidega kokku alles 2015. aasta kevadel, 

mistõttu ei olnud need sertifitseerimisasutustele suuniste väljatöötamise ajal kättesaadavad. Uued, 

eelarveaasta 2018 suunised võimaldavad kasutada põhi- ja lisakontrollide nimekirju, mida on 

programmitöö perioodi 2014–2020 jaoks ajakohastatud. 

ii) Võttes arvesse esimese aasta kogemusi, käsitletakse neid probleeme täpsemalt uutes, 

eelarveaasta 2018 suunistes. 

iii) Seda küsimust käsitletakse uutes, eelarveaasta 2018 suunistes. 

iv) Kui sertifitseerimisasutustel lubataks teha kohapealseid külastusi selliste tehingute korral, mida 

ei ole kohapeal kontrollinud makseasutused, või seda nendelt nõutaks, ei oleks see kooskõlas ÜPP 

ühtse auditi mudeliga ega tagaks makseasutuste kontrollitulemustega võrreldavaid tulemusi. Ühtlasi 

ei annaks makseasutuste tasandil eelnevalt kohapeal kontrollimata tehingute kohapealne 

kontrollimine üldjuhul väärtuslikku täiendavat tõendusmaterjali, eriti IACSiga hõlmamata tehingute 

puhul. Uued, eelarveaasta 2018 suunised aitavad sertifitseerimisasutustel aru saada, kuidas tagada 

oma töös õige kulude ja kasu tasakaal.  

v) Seda küsimust käsitletakse uutes, eelarveaasta 2018 suunistes. 

vi) Seda küsimust käsitletakse uutes, eelarveaasta 2018 suunistes. Nagu suunistes sätestatud, 

põhineb üldine veamäär, mille sertifitseerimisasutus arvutab IACSiga hõlmatud tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kindlakstegemiseks, kohapealsete kontrollide korduskontrollidel, mille 

tulemused ekstrapoleeritakse üldkogumile. 

Mittevastavuse määr näitab nende vigade määra, mis jäid avastamata makseasutuste kontrollides. 

Kui komisjon on sertifitseerimisasutuste arvamuse usaldusväärsuses kindel, arvutatakse kulude 

üldine veamäär makseasutuse teatatud veamäära ja sertifitseerimisasutuse hinnatud mittevastavuse 

määra summana. Seda loogilist lähenemisviisi, milles makseasutuste teatatud vigadele lisatakse 

täiendusena avastamata vigade hinnanguline arv, on komisjon varasematel aastatel kasutanud 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes. 

SISSEJUHATUS 

6. Komisjon soovib täpsustada, et kohapealsete kontrollide miinimummäär võib konkreetsetel 

asjaoludel olla 3 % või isegi 1 %, eriti juhul, kui sertifitseerimisasutuse sertifitseeritud veamäär jääb 

alla 2 %. Eeskätt võib 1 %-line miinimummäär kehtida põhitoetuskava, ühtse pindalatoetuse kava, 

ümberjaotava toetuse ja väikepõllumajandustootjate kava korral. 

12. Õigusraamistiku nõuete kohaselt peavad sertifitseerimisasutused esitama rahvusvaheliselt 

tunnustatud auditeerimisstandarditega kooskõlas koostatud arvamuse. Peale selle on seadusandja 

volitanud komisjoni võtma vastu rakendusakte, millega sätestatakse eeskirjad 

sertifitseerimisasutuste ülesannete kohta, sealhulgas auditipõhimõtted ja -meetodid (näiteks ühtse 

integreeritud valimi kasutamine). Sel otstarbel kehtestab komisjon määruse (EL) nr 908/2014 

artikli 6 lõike 4 kohaselt suunised, mis sisaldavad teostatava sertifitseerimisauditi põhjalikumat 

selgitust ja sellekohaseid juhiseid ning milles määratakse kindlaks auditi käigus teostatava 

testimisega saavutatav mõistlik auditeerimiskindlus. 
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TÄHELEPANEKUD 

22. Komisjon märgib, et ÜPP kindluse tagamise mudel vastab kontrollikoja kirjeldusele ühtse auditi 

kohta ning on väga hea näide mõjusast kontrolliraamistikust, mille iga tasand põhineb teiste 

tasanditega saadud kindlusel. Mudel toetub kindlatele alustele, sealhulgas sellele, et akrediteeritud 

makseasutused korraldavad finantssuhteid nii toetusesaajate kui ka komisjoniga ning et juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide (nt põldude identifitseerimise süsteem – LPIS) loomiseks on kehtestatud 

kõikehõlmavad, üksikasjalikud ja konkreetsed eeskirjad. Mudeli mõjususest annavad tunnistust 

suhteliselt madalad veamäärad EAGFi korral ja EAFRD veamäärade järjepidev kahanemine 

viimasel neljal aastal. 

23. Komisjoni ühine vastus punktidele 23 ja 24. ÜPP kulude puhul on komisjon välja töötanud 

kindluse tagamise mudeli, mis seob eri kontrollitasandid üheks tervikuks. Alljärgneval 

kontrollipüramiidil on näidatud, kuidas saadav kindlus põhineb eelneva tasandi töö tulemustel, 

alustades makseasutuste protseduuridest ja sisekontrollisüsteemi integreeritud kontrollidest, samuti 

makseasutuste siseauditi talituste saadaval kindlusel. Komisjoni mudelis tugineb 

sertifitseerimisasutuste töö makseasutuse sisekontrollisüsteemi testimisele ja usaldusväärsusele, 

samuti makseasutuse enda tehtavale substantiivsele kontrollimisele.  

ÜPP ühtse auditi mudel 

 

Võttes arvesse komisjoni endapoolsel makseasutuse auditeerimisel saadud tulemusi, korrigeerib 

(suurendab) komisjon makseasutuse teatatud veamäära summaga, mis vastab makseasutuse tasandil 

enne väljamakseid tehtud esmastes kontrollides avastamata jäänud vigade määrale. Korrigeeritud 

veamäärad esitatakse iga makseasutuse tasandil põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

iga-aastases tegevusaruandes ning koos konkreetsete reservatsioonide ja tegevuskavadega 

moodustavad need aluse põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektori esitatavale liidu vahendite 

haldaja kinnitusele. 

25. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi auditistrateegias programmitöö 

perioodiks 2014–2020 viidati sertifitseerimisasutuste uuele rollile kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta arvamuse esitamisel, mis peaks aitama suurendada koostoimet põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraadi enda korraldatava ja iga-aastastes tegevusaruannetes kajastatava 

tööga kindluse tagamisel. See eeldab keskpikas ja pikas perspektiivis põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi auditite fookuse järkjärgulist ümbersuunamist makseasutustelt 

sertifitseerimisasutustele. Enne kui sertifitseerimisasutuste teatatud kindlusele seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta on võimalik edasises töös toetuda, peab nende audititegevust aga kontrollima. 

Eesmärk on järjest enam toetuda sertifitseerimisasutuste tasandil seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

esitatud arvamusest saadavale kindlusele, kui on kinnitatud, et nende töö vastab standarditele ja on 

usaldusväärne.  

27. Mudel, mida kontrollikoda joonisel 2 kujutab, on vaid üks paljudest võimalikest mudelitest. 

Komisjon on valinud integreerituma lähenemisviisi – kontrollipüramiidi, milles kõik 
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kontrollitasandid annavad väärtuslikku tõendusmaterjali nii vigadega seotud summade kui ka 

vigade allikate kohta, suurendades seega kulutõhusust. Vt komisjoni vastus punktidele 23 ja 24. 

28. Komisjon tervitab kontrollikoja ettepanekuid selle kohta, kuidas parandada 

sertifitseerimisasutuste töö abil kindlust ELi kulude seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes, ning 

rõhutab, et neid ettepanekuid on võimaluste piires juba järgitud, st juhul, kui sertifitseerimisasutuste 

töö on tunnistatud usaldusväärseks. Alljärgnevalt on esitatud näiteid ettepanekute järgimisest. 

Esimene taane 

Komisjon juba kasutab sertifitseerimisasutuste töötulemusi, et korrigeerida (suurendada) 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes kajastatavaid 

veamäärasid, mis jäävad kontrollikoja aastaaruandes teatatud veamäärade suurusjärku.  

Teine taane 

Kui hinnanguline veamäär ületab 50 000 eurot ehk 2 % kulutustest, algatatakse 

sertifitseerimisasutuste töö tulemusena süstemaatiliselt vastavuskontrolli menetlused. 

Kolmas taane 

Finantskorrektsioonide summade kindlaksmääramiseks kasutab komisjon võimaluse korral 

ekstrapoleeritud veamäära, mille sertifitseerimisasutus on arvutanud audititestide ja statistilise 

valimi põhjal.  

Neljas taane 

Sertifitseerimisasutuste tähelepanekute alusel võidakse pädevatelt asutustelt taotleda 

akrediteerimise seisu kontrollimist ja järelevalvet parandusmeetmete võtmise üle.  

30. Kui põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid avastavad makseasutuse 

kontrollisüsteemis puudusi, hindavad nad makseasutuse tasandil avastamata jäänud riskiga seotud 

kulusid ning suurendavad nendele vastava summaga makseasutuse leitud veamäära. 

Sertifitseerimisasutuste tasandil raamatupidamise aastaaruannetega tehtud töö tulemusi on 

veamäärade suurendamiseks kasutatud ka varasemate aastate tegevusaruannetes. Korrigeeritud 

veamäärade alusel koostab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor vahendite haldaja 

kinnituse.  

31. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat sai sertifitseerimisasutuste 2015. aasta kohta 

esitatud arvamusi kasutada vaid piiratud määral, kuna paljudel juhtudel ei saanud veel kindel olla 

töö usaldusväärsuses. 

32. Komisjon kinnitab põhjusi, miks esimesel seaduslikkuse ja korrektsuse kohta arvamuste 

esitamise aastal sai neid arvamusi kasutada vaid väga vähesel määral, ning märgib, et 

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruandes on täpsemalt 

selgitatud asjaomaseid aluspõhjuseid, nagu määramise hilinemine, kohapealsete korduskontrollide 

hiline ajastus, kogemuste puudumine jne.  

Komisjon leiab, et ehkki eelarveaasta 2015 suunistes on täiustamisruumi, võimaldavad need 

sertifitseerimisasutustel juba praegusel kujul (kui neid rakendatakse nõuetekohaselt) koostada 

arvamuse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kooskõlas kohaldatavate eeskirjade ja 

standarditega. 

33. ÜPP kindluse tagamise mudel (vt kontrollipüramiidi joonis vastuses punktidele 23 ja 24) 

põhineb makseasutuste tehtava kontrolli tulemustel. Põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi auditistrateegias on selgelt sätestatud, et peadirektoraadi lõppeesmärk on saada 

nõutav kindlus sertifitseerimisasutuste audititegevusest. Komisjon märgib, et sellist kindlust on 

võimalik saada juhul, kui sertifitseerimisasutuste töö osutub usaldusväärseks ja nende arvamus 

põhineb eelneval tasandil tehtud tööl (st makseasutuste protseduurid ja kontrollid). Kui 
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sertifitseerimisasutuste tööle ei ole võimalik toetuda, püüab põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat saada kindluse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta eraldi oma auditite abil. 

34. Ühtse auditi mudelis peaksid sertifitseerimisasutuse audiitorid teatama vigadest, mis avastati 

(või mis jäid avastamata) makseasutuse tehtud ja valimisse kaasatud kontrollides. Makseasutused 

saavad igal aastal miljoneid toetustaotlusi ning kõik need taotlused läbivad halduskontrolli. Peale 

selle teevad makseasutused enne makse heakskiitmist kohapealseid kontrolle. Enamiku kavade 

korral on kohapealsete kontrollide määr 5 %, mõne kava korral aga 30 % või isegi 100 %. Kui 

sertifitseerimisasutus otsustab pärast esmaste kontrollide tulemuste läbivaatamist, et makseasutuse 

protseduurid ei anna kindlust seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes, avaldab ta märkusega arvamuse, 

mis mõjutab ka makseasutuse leitud veamäära. 

35. Komisjoni suunised on välja töötatud eesmärgiga koondada sertifitseerimisasutuste töö ühtse 

auditi lähenemisviisi põhjal ÜPP kontrollipüramiidi, järgides ELi eeskirju ja tagades, et 

liikmesriigid saavad kasutada seda alusena ning täiendada juba kehtestatud meetodeid ja süsteeme.  

Esimene taane 

Vt komisjoni vastused punktidele 48–58 ja 6. soovitusele. 

Teine taane 

Vt komisjoni vastused punktidele 62–67 ja 5. soovitusele. 

Kolmas taane 

Vt komisjoni vastused punktidele 68–71 ja 5. soovitusele. 

Neljas taane 

Vt komisjoni vastused punktidele 72–78 ja 6. soovitusele. 

 

Viies taane 

Vt komisjoni vastused punktidele 79–85 ja 2. soovitusele. 

36. Komisjon märgib, et kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega peab 

arvamuse ülesehitus vastama konkreetsele juhtimis- ja kontrollisüsteemile. 

Sertifitseerimisasutused peavad auditiarvamuse esitama kahe eraldiseisva põllumajandusfondi, 

EAGFi ja EAFRD kohta. Nendes kahes fondis võib omakorda eristada IACSiga hõlmatud
1
 ja 

IACSiga mittehõlmatud kulusid, olenevalt fondi alla kuuluvate kavade/meetmete juhtimis- ja 

halduskorrast. IACSiga hõlmatud kavasid/meetmeid menetletakse süsteemis, mis sisaldab 

automatiseeritud ristkontrolli ning maksetaotluse jälgimist kuni väljamaksmiseni. IACSiga 

mittehõlmatud meetmetega tegelemiseks ei ole aga ühtset süsteemi. Peale selle on IACSiga 

hõlmatud ja IACSiga mittehõlmatud kihtide kontrollid erineva ajastusega. Nende loomupäraste 

erinevuste tõttu kavade/meetmete ülesehituses ei saa sertifitseerimisasutused kontrollida kõiki 

meetmeid ühe fondi tasandil. Kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega 

(nt ISA315. Olulise väärkajastamise riskide tuvastamine ja hindamine majandusüksusest ja selle 

keskkonnast arusaamise kaudu) peab sertifitseerimisasutus esmalt mõistma tegevuskeskkonda, 

kindlaks tegema riskid ja kavandama sobivad auditiprotseduurid selliste riskide juhtimiseks. Selleks 

et võimaldada usaldusväärse arvamuse esitamist seaduslikkuse ja korrektsuse kohta fondide 

tasandil, peaksid sertifitseerimisasutused hindama riske eraldi IACSiga hõlmatud ja IACSiga 

mittehõlmatud kihtide puhul ning kavandama nende riskide käsitlemiseks erinevad 

                                                            
1 Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (Integrated Administration and Control System, IACS). 
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auditiprotseduurid. Seetõttu on suunised auditistrateegia kohta, mida sertifitseerimisasutustel 

soovitatakse järgida, kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega. Ühtlasi on 

see lähenemisviis kooskõlas seaduslikkuse ja korrektsuse kohta esitatava arvamuse põhieesmärgiga, 

st teha lõppkokkuvõttes ja vajaduse korral sobivaid juhtimisotsuseid. 

37. Vt komisjon vastused punktidele 37–84.  

Komisjoni ühine vastus punktidele 41–44  

Selleks et tagada teatav sidusus varasemate suunistega ja võimaldada sertifitseerimisasutustel 

toetuda raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluste raames aastate jooksul 

tehtud tööst saadud kogemustele, ei muudetud eelarveaasta 2015 suunistes oluliselt viisi, kuidas 

kasutada akrediteerimismaatriksit arvamuse koostamiseks makseasutuste sisekontrollisüsteemide 

nõuetekohase toimimise kohta. Akrediteerimismaatriks põhineb määruse (EL) nr 907/2014 I lisas 

sätestatud akrediteerimiskriteeriumidel. Need akrediteerimiskriteeriumid on omakorda inspireeritud 

COSO mudelist, mida peetakse juhtivaks sisekontrolli kavandamise, rakendamise ja teostamise 

ning sisekontrolli mõjususe hindamise raamistikuks.  

Eelarveaasta 2015 suunised põhinesid kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 9 lõike 2 

punktiga b ühtse integreeritud valimi kasutamise võimalust hõlmaval terviklikul lähenemisviisil, 

milles vigade kontrollimine, hindamine ja nendest teatamine seaduslikkuse ja korrektsuse eesmärgil 

on ühitatud raamatupidamise aastaaruannetega seotud vastavate menetlustega. Selles kontekstis 

peeti asjakohaseks kasutada kogu akrediteerimismaatriksit.  

Olenemata eespool kirjeldatust nõustub komisjon kontrollikojaga, et ehkki 

akrediteerimiskriteeriumid tagavad kindla aluse makseasutuste üldise kontrolliraamistiku 

hindamiseks (auditeerimisstandardites nimetatakse seda majandusüksuse tasandi kontrolliks), tuleb 

seaduslikkust ja korrektsust sisekontrollisüsteemis hinnata raamatupidamise aastaaruannetest
2
 

eraldi.  

Lähenemisviisi, mille alusel selgelt eraldada seaduslikkuse ja korrektsusega seotud 

protsesse/protseduure raamatupidamise aastaaruannetega seotud protsessidest/protseduuridest, 

kirjeldatakse uutes, eelarveaasta 2018. aasta suunistes, mis valmisid 2017. aasta jaanuaris. See 

hõlmab ka muudatust viisis, kuidas sisekontrollisüsteemi hinnatakse ühelt poolt raamatupidamise 

aastaaruannete ning teiselt poolt seaduslikkuse ja korrektsuse seisukohalt. 

45. Komisjon nõustub kontrollikojaga. Sarnaseid tähelepanekuid esitas komisjon mitmele 

liikmesriigile 2015. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse 

tulemusena saadetud kirjades.  

Peale selle soovitab komisjon sertifitseerimisasutustel uurida tegevuskavasid, mille eesmärk on 

tegeleda teadaolevate puudustega. Seda seost arutati eksperdirühma 2016. aasta juunis peetud 

kohtumisel.  

Sellegipoolest rõhutatakse kõnealust küsimust täiendavalt uutes, eelarveaasta 2018 suunistes.  

Igal juhul tuleb arvesse võtta ka seda, et tegemist on esimese aastaga, mil sertifitseerimisasutused 

täitsid oma uut rolli seaduslikkuse ja korrektsuse hindamisel. 

1. selgitus. Olukorrad, kus akrediteerimismaatriks ei andnud seaduslikkuse ja korrektsuse 

eesmärgil usaldusväärseid tulemusi  

Vt komisjoni vastus punktile 45. 

                                                            
2 Maksete tegemine, raamatupidamisarvestus, ettemaksed ja väärtpaberid, võla haldamine. 
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Selliseid nõrku kohti, nagu avastati Baieri liidumaa puhul, käsitletakse eelarveaasta 2015 suunistes 

(punkt 6.5). Kui sertifitseerimisasutus leiab, et substantiivse kontrolli tulemused ei klapi 

sisekontrollisüsteemi kohta varasemalt esitatud hinnanguga, tuleks valimit suurendada, et arvesse 

võtta sisekontrollisüsteemi tegelikke asjaolusid. 

46. Komisjon on tihedas koostöös liikmesriikidega välja töötanud kõikehõlmavad ning konkreetsed 

põhi- ja lisakontrollide nimekirjad iga ÜPP programmitöö perioodi 2014–2020 meetmeliigi jaoks. 

Neid kasutatakse kõikidel kontrollitasanditel. 

47. Akrediteerimiskriteeriumid peaksid hõlmama makseasutuse üldist korraldust ja toimimist 

(st majandusüksuse tasandi kontrollid), sealhulgas kehtestatud protsesside ja protseduuride sobivus.  

Haldus- ja kohapealsete kontrollide protsessi (taotluste kinnitamine) hindamisel konkreetses 

andmekogumis peaks sertifitseerimisasutuse hinnang rajanema põhi- ja lisakontrollidel. Ühtlasi 

kasutavad sertifitseerimisasutused põhi- ja lisakontrolle kulude seaduslikkuse ja korrektsuse 

hindamisel (vastavuskontrolli menetluse ja substantiivse kontrolli raames).  

Sellegipoolest on asjaolu, et sertifitseerimisasutused peavad taotluste kinnitamise protsessi ja 

protseduure (sealhulgas haldus- ja kohapealsed kontrollid) hindama põhi- ja lisakontrollide 

nimekirja alusel, selgelt sätestatud uutes suunistes. 

49. Substantiivse kontrolliga seotud töö kahte valimisse jagamine oli ajendatud vajadusest tagada 

liikmesriikide jaoks teatav järjepidevus enne 2015. aastat kohaldatud ja alates 2015. aastast 

kohaldatavate sertifitseerimisasutustele ette nähtud suuniste vahel. Samuti võeti arvesse määruse 

(EL) nr 1306/2013 artikli 9 lõike 2 punkti b kohast võimalust kasutada vajaduse korral ühtset 

integreeritud valimit.  

Esimese rakendamisaasta kogemused aga näitasid, et kõnealune lähenemisviis vajab läbivaatamist 

ning et seaduslikkuse ja korrektsuse hindamisega seotud audititegevus ja arvamus tuleks selgelt 

eraldada raamatupidamisarvestuse kohta esitatavast arvamusest, tagades seejuures võimaluse 

kasutada liigse halduskoormuse vältimiseks vajaduse korral kaheotstarbelisi valimeid.  

51. Valimi 1 korral, mis moodustatakse makseasutuste tasandil kohapeal kontrollitud tehingutest, 

peavad sertifitseerimisasutused suuniste kohaselt tegema uuesti kõik makseasutuste tehtud 

kontrollid, st sertifitseerimisasutused peavad tegema kohapealsete kontrollide süstemaatilised 

korduskontrollid. Selline lähenemisviis võimaldab sertifitseerimisasutustel esmalt esitada arvamuse 

kontrollisüsteemi kohta ja seejärel arvutada mittevastavuse määra, mis kajastab erinevust ühelt 

poolt nende enda tehtud korduskontrollide ja makseasutuste tehtud esmaste kontrollide tulemuste 

vahel. 

52. Sisekontrollisüsteemi käsitleva hinnangu alusel peaksid sertifitseerimisasutused kindlaks 

määrama substantiivse kontrollimise määra (nii valimi 1 kui ka valimi 2 korral). Seega on 

sertifitseerimisasutustel õigus substantiivse kontrollimise määra riskide katmiseks suurendada. 

Kontrollikoja esitatud tabelist 3 nähtub, et osa sertifitseerimisasutusi otsustas substantiivse 

kontrollimise valimit suurenda ning hõlmata valimisse enam kui miinimumiks määratud 30 

tehingut, et tegeleda konkreetse andmekogumi suurte riskidega. 

55. Sertifitseerimisasutused peavad IACSiga hõlmatud tehingute andmekogumite puhul valimid 

moodustama maksetaotluste alusel seetõttu, et olukord põllumajanduses võib muutuda. Seega on 

äärmiselt oluline, et sertifitseerimisasutused teeksid kohapealsed kontrollid esimesel võimalusel 

pärast makseasutuste kohapealseid kontrolle, et olla võimelised kontrollima uuesti kõiki 

taotluskõlblikkuse elemente. Kui korduskontrollidega viivitatakse, on suur oht, et kõiki 

toetuskõlblikkuse elemente ei ole enam võimalik kontrollida või asjaolud on oluliselt muutunud, 

mistõttu ei oleks korduskontrollist kasu ja arvamus osutuks ebausaldusväärseks. 

56. Põllumajanduses valitsevate tingimuste tõttu tuleb tõepoolest arvesse võtta esmaste 

kohapealsete kontrollide ja nende korduskontrollide ajastusega seotud riski. 
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Seda riski on käsitletud suunistes ja komisjon on mitmel juhul kutsunud sertifitseerimisasutusi üles 

oma korduskontrolle tõhusalt planeerima, pidades silmas korduskontrollide olemusest tingitud 

ajalisi piiranguid. 

Nagu on viidatud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruandes, 

oli korduskontrollide puudulik ajastus kahjuks üks peamisi põhjuseid, miks komisjonil ei olnud 

võimalik toetuda paljudele arvamustele, mille sertifitseerimisasutused 2015. aasta kulude kohta 

esitasid. 

3. selgitus. Viivitused sertifitseerimisasutuste poolses taotlusaasta 2014 (eelarveaasta 2015) 

IACSi valimi 1 kohapealsete kontrollide uuesti tegemisel 

Viivitused sertifitseerimisasutuste määramisel ja kontrollide uuesti tegemisel taotlusaastal 2014 

(eelarveaasta 2015) olid peamised põhjused, miks komisjon ei saanud oma 2015. aasta 

tegevusaruandes toetuda sertifitseerimisasutuste arvamustele seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

Juba 2015. aastal läbi viidud 17 auditi käigus täheldas komisjon paljudel juhtudel olulisi viivitusi 

korduskontrollide tegemisel. Komisjon avaldas liikmesriikidele 9. novembril 2015 märgukirja, 

selgitades, et eelarveaasta n kohapealsete korduskontrollidega tuleks alustada aasta n–1 suvel. 

57. Eelarveaasta 2015 suuniste kohaselt peaks sertifitseerimisasutus korduskontrolli valimi 

moodustama nende tehingute nimekirja alusel, mille makseasutus valis kohapealseks 

juhukontrolliks. Seetõttu peaks sertifitseerimisasutus oma valimi moodustama ja korduskontrolli 

tegema enamasti enne seda, kui makseasutus hakkab makseid töötlema. Sellest tulenevalt on üsna 

ebatõenäoline, et sertifitseerimisasutus jätab tehingu oma valimist välja seetõttu, et makseasutus 

väljamaksega viivitab. 

4. selgitus. Tehingute väljajätmine IACSiga hõlmatud valimist 1, kuna makseasutus tegi 

väljamakse alles pärast seda, kui sertifitseerimisasutus oli oma audititegevuse lõpetanud 

Sertifitseerimisasutuste töö seaduslikkuse ja korrektsuse hindamisel koosneb kolmest osast: 

– arvamus sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta; 

– arvamus kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; 

– arvamus vahendite haldaja kinnituses esitatud väidete kohta (st makseasutuse teatatud 

kontrollitulemused).  

Suuniste kohaselt oleks sertifitseerimisasutus pidanud neid viit tehingut vahendite haldaja 

kinnituses esitatud väidete, samuti sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamisel siiski arvestama. 

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 9 kohaselt on aga nõutav arvamus kulude seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Seetõttu ei saa sertifitseerimisasutus esitada arvamust maksete kohta, mida ei ole 

veel tehtud. Kõnealusel juhul oleks sertifitseerimisasutus pidanud kaasama valimikontrolli 

lisaühiku, et järgida asjaomase eelarveaasta jaoks algselt määratud valimimahtu. Selliste juhtumite 

vältimiseks soovitatakse sertifitseerimisasutustel valida eelnevalt välja konkreetsed valimikontrolli 

lisaühikud, et valimimaht ületaks suunistega ettenähtud miinimumtaset (30). 

Sertifitseerimisasutus peaks kõnealuse testimise tulemusi arvesse võtma arvamuse koostamisel 

kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta seoses eelarveaastaga, mil asjaomane väljamakse 

tehakse. Neid tulemusi tuleks arvesse võtta olenemata mis tahes korrektsioonidest, mida 

makseasutus võib enne väljamakset teha.  

58. Määruse (EL) nr 908/2014 artikli 7 kohaselt võivad sertifitseerimisasutused osaleda 

kohapealsetes järelkontrollides. Esmastes kontrollides on võimalik osaleda ainult juhul, kui 

kontrolli ei ole võimalik uuesti teha hilisemas etapis (nt EAGFi IACSiga mittehõlmatud meetmed, 

mis hõlmavad destilleerimise, ladustamise või turult kõrvaldamise toiminguid). Korduskontrollide 

aluspõhimõte on see, et makseasutuse tehtud kontrolli kontrollib pärast üle sertifitseerimisasutus.  
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Eespool kirjeldatust olenemata peavad sertifitseerimisasutused suuniste kohaselt täitma oma 

tööülesandeid kooskõlas professionaalsete auditeerimisstandarditega ilma substantiivse kontrolli 

tulemusi ohtu seadmata. Seetõttu ei tohiks sertifitseerimisasutus oma valimit kunagi avalikustada 

enne, kui makseasutus on teinud oma kontrollid. Kontrollikoja 5. selgituses kirjeldatud probleem 

annab tunnistust sellest, et sertifitseerimisasutused peaksid ebasobivate audititavade vältimiseks 

järgima suuniseid. 

5. selgitus. Itaalias oli kontrolli uuesti tegemine ohustatud, kuna sertifitseerimisasutus oli 

makseasutust eelnevalt teavitanud sellest, milliseid toetusesaajaid kavatsetakse uuesti 

kontrollida 

Sertifitseerimisasutused peavad kehtestama kaitsemeetmed selleks, et mitte avalikustada oma 

valimeid makseasutustele enne, kui viimased on teinud oma kontrollid ja sellest 

sertifitseerimisasutustele teatanud. 

61. IACSiga mittehõlmatud tehingute puhul on konkreetne aasta, mil makseasutus teeb oma 

kontrollid, ja maksete tegemise eelarveaasta erinevad. Kuna enamikul IACSiga mittehõlmatud 

meetmetel ei ole ajalisi piiranguid, saaks sertifitseerimisasutus testida lisatehinguid, juhul kui 

teatavate juba testitud tehingute puhul ei tehtud aasta jooksul väljamakset. Väljamaksmata tehinguid 

saab siiski kasutada vahendite haldaja kinnituse ja kontrollitulemuste kinnitamiseks või 

ümberlükkamiseks. 

62. ÜPP raamistikus, kus makseasutustelt nõutakse õiguslikult siduva ja tõhusa juhtimis- ja 

kontrollisüsteemi kehtestamist, saavad audiitorid paljudel juhtudel koguda piisavat ja asjakohast 

tõendusmaterjali makseasutuste tehtud kontrollide uuesti tegemisega, kui nad on saanud piisava 

kindluse selle suhtes, et makseasutuse juhtimis- ja kontrollisüsteem on välja töötatud ja seda 

rakendatakse kooskõlas ELi õigusega. 

Komisjoni ühine vastus punktidele 64 ja 65  

Mittevastavuse määra leidmiseks kasutatava valimi 1 korral peavad sertifitseerimisasutused 

suuniste kohaselt tegema uuesti nii halduskontrollid kui ka esmased kohapealsed kontrollid. 

Valimi 2 korral, mida kasutatakse veamäära arvutamiseks, ei nõua komisjoni suunised kohapealseid 

kontrolle. Nende kahe valimi vahekorra määrab kindlaks sertifitseerimisasutus oma kutsealase 

otsustuse alusel. 

66. Komisjon märgib, et halduskontrollide uuesti tegemine tagab piisava ja asjakohase auditi 

tõendusmaterjali. Õigupoolest hõlmab see meetod makseasutustelt nende tehtud kontrollide, 

toetustaotluste ja tõendite kontrollide ning IACSiga hõlmatud kavade korral ka registrites ja LPISis 

tehtud kontrollide kohta esitatavat järelepärimist. IACSiga mittehõlmatud kulude korral hõlmavad 

halduskontrollid ja nende korduskontrollid ka kohapealseid külastusi (inspekteerimist), näiteks 

selleks, et kontrollida investeerimisprojektide abil ehitatud või soetatud füüsilise vara olemasolu. 

Auditiprotseduurid, mille abil koguda piisavat ja asjakohast auditi tõendusmaterjali, on 

sertifitseerimisasutuse kutsealase otsustuse küsimus. Eelarveaasta 2015 suuniste teise versiooni 

punktis 6.1 on sätestatud: „Tehingute üksikasjalikkuse analüüs hõlmab muu hulgas [...] Need 

hõlmavad inspekteerimist ja järelepärimist, mitte üksnes dokumentaalset kontrolli.“ 

67. IACSiga hõlmatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse testimiseks peavad 

sertifitseerimisasutused moodustama oma valimi andmekogumist, mida makseasutus kohapeal 

kontrollis, ja tegema uuesti kõik esmased kontrollid, st nii haldus- kui ka kohapealsed kontrollid.  

IACSiga mittehõlmatud kulude puhul tuleb märkida, et suurem osa vigadest 

(toetusesaajate/tegevuse/projektide/kulude toetuskõlbmatus ja riigihanke-eeskirjadele 

mittevastavus) avastatakse halduskontrollide tasandil ning et ligikaudu kaks kolmandikku vigadest 

oli seotud kättesaadava teabe puuduliku kasutamisega või omistatav liikmesriikide asutustele. 

Ühtlasi tuleb märkida, et kõik investeeringute halduskontrollid (mille sertifitseerimisasutus peab 
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uuesti tegema) peavad hõlmama kohapealset külastust, et kinnitada investeeringu teostamist, välja 

arvatud juhul, kui makseasutus põhjendab, et tehing on väikese mahu või riskiga või kuulub 

kohapealse kontrolli valimisse.  

 

Võttes arvesse, et sertifitseerimisasutustele oli vaja suuniseid selle kohta, kuidas tagada õige 

tasakaal kulude ja kasu vahel, on komisjoni eelarveaasta 2018 suunistes sertifitseerimisasutustele 

nõutud, et IACSiga hõlmatud tehingute kohapealsete korduskontrollide valimid peavad olema 

statistiliselt representatiivsed. IACSiga mittehõlmatud kulude korral on nõutav vähemalt 30 

kohapealset korduskontrolli. Korduskontrollide tulemused ekstrapoleeritakse üldkogumile. 

69. Komisjon märgib, et ÜPP integreeritud juhtimis- ja kontrollisüsteemis piisab kulude 

seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes kindluse saamiseks korraldusest, kus makseasutuse tehtud 

kontrolle hinnatakse seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes ning seejärel kinnitatakse tehingute valimi 

alusel, kas makseasutus on tõhusalt rakendanud esmaste kontrollide jaoks ette nähtud protseduure. 

71. Komisjon märgib, et ÜPP raamistikus võimaldab makseasutuste kontrollisüsteemide 

kontrollimine ja esmaste kontrollide kordamine üldjuhul saada küllaldast ja asjakohast 

tõendusmaterjali ning koostada mõistliku arvamuse ÜPP kuludega seotud kindluse kohta. 

Peale selle ei takista komisjoni suunised sertifitseerimisasutustel ette võtmast audititegevust, mida 

nad ise asjakohaseks peavad. Sertifitseerimisasutus otsustab ise, kas korduskontrollidest piisab. 

Halduskontrollide uuesti tegemisel võidakse töömeetoditena kasutada ka järelepärimist ja 

inspekteerimist. Vt komisjoni vastus punktile 66. 

74. Kuna kehtivates suunistes kasutatakse integreeritud lähenemisviisi, pidid 

sertifitseerimisasutused seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks arvutama kaks eri veanäitajat. 

Eelarveaastast 2018 seda lähenemisviisi aga muudetakse.  

Uutes suunistes, mida kohaldatakse alates eelarveaastast 2018 ja mida tutvustati 2017. aasta 

jaanuaris, on vastavuskontrolli menetlus ning raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 

heakskiitmise menetlus selgelt eraldatud. Selleks peavadki sertifitseerimisasutused arvutama kaks 

eri näitajat: üks veamäär (ERR)
3
 (kõige tõenäolisem viga), mis hõlmab raamatupidamise 

aastaaruande testimise tulemusena kindlakstehtud vigu, ja üks mittevastavuse määr (IRR)
4
, mis 

hõlmab kõiki seaduslikkuse ja korrektsusega seotud vigu. Komisjoni uute, eelarveaasta 2018 

suuniste kohaselt kasutatakse mittevastavuse määra nii seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

auditiarvamuse esitamiseks kui ka vahendite haldaja kinnituses esitatud väidete kinnitamiseks (või 

ümberlükkamiseks).  

Komisjoni ühine vastus punktidele 75 ja 76  

Kui on piisavalt tõendatud, et sertifitseerimisasutused on tegutsenud kooskõlas suunistega, kasutab 

komisjon sertifitseerimisasutuste arvutatud hinnangulist mittevastavuse määra, et hinnata 

liikmesriikide esitatud kontrollistatistika alusel iga makseasutuse tasandil arvutatud veamäärale 

lisatavat osa. Peale selle võeti kõnealuse suurendamise määra hindamisel arvesse veamäära. 

77. Uute, alates eelarveaastast 2018 kohaldatavate suuniste kohaselt hõlmab veamäär ERR üksnes 

raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel avastatavaid vigu ja seda kasutatakse üksnes 

makseasutuste raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse hindamiseks. 

78. Komisjon juhib tähelepanu integreeritud valimi kasutamise võimalusele, mis on ette nähtud 

õigusaktidega, ning kinnitab, et vastavuskontrolli menetlus ja raamatupidamisarvestuse 

                                                            
3 ERR – veamääraga hinnatakse auditeeritud valimis ja andmekogumis võimalikke väärkajastamisi, millel on 

finantsmõju raamatupidamisarvestuse täielikkusele, täpsusele ja õigsusele. 
4 IRR – mittevastavuse määraga hinnatakse toetuskõlblikkuse kontrollide puudustest tingitud võimalikku finantsmõju. 
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kontrollimise ja heakskiitmise menetlus on eraldatud. Uutes, eelarveaasta 2018 suunistes 

selgitatakse seda täpsemalt – üks veamäär on ette nähtud seaduslikkuse ja korrektsuse ning teine 

raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse hindamiseks.  

Komisjoni ühine vastus punktidele 79–84  

Nagu on viidatud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi aasta tegevusaruandes (IV lisa, 

olulisuse kriteeriumid), kasutab komisjon liikmesriikide esitatud kontrollistatistikat teatatud 

jääkvigade määra arvutamiseks, ekstrapoleerides makseasutuste kohapealseteks kontrollideks 

juhuslikkuse alusel valitud andmekogumis avastatud vead üldkogumile. Kõnealune teatatud 

jääkvigade määr on puudulik, kuna see ei võta arvesse riski, et vead võivad jääda avastamata ja 

teatamata puuduste tõttu makseasutuste tehtud kontrollides.  

Seetõttu koondab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat teises etapis kokku kogu 

kättesaadava teabe, mis võimaldab kindlaks teha esimese tasandi kontrollide puudused, sealhulgas 

peadirektoraadi enda auditite või kontrollikoja auditite tulemused ja mis tahes muu usaldusväärne 

tõendusmaterjal. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid analüüsivad seda 

teavet, võttes arvesse komisjoni suuniseid finantskorrektsioonide arvutamise kohta (C(2015) 3675 

final) ja lähtudes oma kutsealasest otsustusest, ning suurendavad teatatud jääkvigade määra 

makseasutuste tasandil avastamata jäänud vigade hinnangulist määra arvesse võttes. Korrigeeritud 

veamäära põhjal hindab komisjon riskiga seotud kulusid ja analüüsib, kas vaja on reservatsioone. 

Alates 2015. aastast on sertifitseerimisasutuste arvamused kulude seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta komisjonile üks võimalik lisaallikas auditi tõendusmaterjali kogumiseks. Eeskätt saab 

komisjon mittevastavuse määra põhjal hinnata usaldusväärselt seda, mil määral tuleks suurendada 

kulude veamäära iga makseasutuse tasandil. Peale selle võeti kõnealuse suurendamise määra 

hindamisel arvesse hinnangulist veamäära. 2015. aastal ei olnud paljud arvamused veel piisavalt 

usaldusväärsed, et komisjon oleks saanud nendele suuremas ulatuses toetuda.  

Komisjon leiab, et mittevastavuse määra kasutamine ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse 

suhtes suurema kindluse saamiseks on asjakohane ning kui see on arvutatud kooskõlas suunistega, 

ei näita veamäära korrigeerimine mittevastavuse määraga summaarset viga tegelikust väiksemana. 

85. Komisjon on teadlik võimalikust riskist, et sertifitseerimisasutuste arvamus seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta ei osutu usaldusväärseks, ning leiab, et seda riski on käsitletud suunistes. 

Komisjon kontrollib ka edaspidi põhjalikult, kas sertifitseerimisasutused järgivad suuniseid ja ka 

auditeerimisstandardeid – sealhulgas rakendavad oma kutsealast otsustust – ning teevad järelduse 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta nõutava kvalifikatsiooniga. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Komisjoni ühine vastus punktidele 89 ja 90  

ÜPP kulude kontrollimise püramiidi, mis juba vastab kontrollikoja punktis 22 kirjeldatud ühtse 

auditi lähenemisviisile, on alates eelarveaastast 2015 täiendatud, lisades makseasutuste ja komisjoni 

tasandite vahele sertifitseerimisasutuste tasandi ja tugevdades seeläbi ÜPP kindluse tagamise 

mudelit. Komisjon on määruse (EL) nr 908/2014 artikli 6 lõike 4 kohaselt kehtestanud suunised, 

mis sisaldavad teostatava sertifitseerimisauditi põhjalikumat selgitust ja sellekohaseid juhiseid ning 

milles määratakse kindlaks auditi käigus teostatava testimisega saavutatav mõistlik 

auditeerimiskindlus. Komisjon leiab, et ehkki eelarveaasta 2015 suunistes on täiustamisruumi, 

võimaldavad need sertifitseerimisasutustel juba praegusel kujul (kui neid rakendatakse 

nõuetekohaselt) koostada arvamuse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kooskõlas 

kohaldatavate eeskirjade ja standarditega. 

Võttes arvesse esimesel rakendamisaastal saadud kogemusi, on komisjon välja töötanud uued, 

täiendatud suunised, mida hakatakse kohaldama alates eelarveaastast 2018. 
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92. Komisjon on ÜPP kindluse tagamise mudeliga rahul, sest see aitab hoida veamäära suhteliselt 

madalal. Loodusvarade majandamise (mille kuludest moodustab 98 % ÜPP) korral hindas 

kontrollikoda eelarveaasta 2015 üldiseks veamääraks 2,9 %. EAGFi korral, mille raames tehakse 

igal aastal makseid ligi 8 miljonile toetusesaajale, on veamäär põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi hinnangu kohaselt viimasel kahel aastal jäänud alla olulisuse läve, samal ajal kui 

kontrollikoja kõige tõenäolisema vea määr on püsinud tasemel 2,2 %. EAFRD puhul on komisjoni 

arvutatav veamäär viimasel neljal aastal järjepidevalt vähenenud.  

Selliseid tulemusi ei oleks saavutatud ilma ÜPP tugeva juhtimis- ja kontrollisüsteemita, eeskätt 

IACSita ja kontrollipüramiidita, mille kaudu saadav kindlus põhineb eelneva tasandi töö tulemustel 

ning sertifitseerimisasutused töötavad makseasutuste kontrollitulemuste alusel. Selles kontekstis 

peavad sertifitseerimisasutused kinnitama makseasutuste tehtud kontrollide tulemusi ning kui neid 

ei kinnitata, peab sertifitseerimisasutus kindlaks määrama mittevastavuse määra ja esitama 

märkusega arvamuse. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat sai sertifitseerimisasutuste 

2015. aasta kohta esitatud arvamusi aga kasutada vaid väga vähesel määral, kuna paljudel juhtudel 

ei saanud veel kindel olla töö usaldusväärsuses. 

Kui sertifitseerimisasutuste tööle ei ole võimalik toetuda, püüab põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat saada kindluse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta eraldi oma auditite abil 

ning kasutab neid vajaduse korral alusena makseasutuste teatatud veamäärade suurendamiseks. 

Tulemuseks saadud korrigeeritud veamäärad olid suhteliselt madalad (vt tabel 1 ja eespool esitatud 

tekst). 

Kui komisjon saab sertifitseerimisasutuste tööle toetuda, võib ta sertifitseerimisasutuste arvutatud 

mittevastavuse määraga täiendada makseasutuste teatatud veamäära ning seega arvutada 

usaldusväärse üldise veamäära, mis kajastab ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes 

saadud kindluse taset.  

Vt ka komisjoni vastus 1. soovitusele. 

1. soovitus. Kindlus sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alasest tegevusest 

Komisjon on soovitusega osaliselt nõus ning juhib tähelepanu alljärgnevatele punktidele. 

Komisjon ei ole nõus soovitusega, et sertifitseerimisasutuste arvamust on võimalik kindluse 

saamiseks kasutada üksnes juhul, kui nende tegevus vastab 2.–7. soovituses kirjeldatule, ja mitte 

juhul, kui nad on järginud alates eelarveaastast 2015 kohaldatavates suunistes määratletut. 

Komisjon leiab, et ehkki eelarveaasta 2015 suunistes on täiustamisruumi, võimaldavad need 

sertifitseerimisasutustel juba praegusel kujul (kui neid rakendatakse nõuetekohaselt) koostada 

arvamuse kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kooskõlas kohaldatavate eeskirjade ja 

standarditega. 

Komisjon nõustub soovitusega, et kui sertifitseerimisasutuste audititegevus vastab kohaldatavatele 

eeskirjadele ja suunistele, on nende arvamus oluline ja väärtuslik tõendusmaterjal ning peaks 

komisjonile olema peamine allikas kindluse tagamisel. See on kooskõlas põllumajanduse 

peadirektoraadi auditistrateegiaga ja ÜPP ühtse auditi / kontrollipüramiidi lähenemisviisiga, mis on 

näidatud alljärgneval joonisel.  

ÜPP ühtse auditi mudel 
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93. Akrediteerimiskriteeriumid peaksid hõlmama makseasutuse üldist korraldust ja toimimist 

(st majandusüksuse tasandi kontrollid), sealhulgas kehtestatud protsesside ja protseduuride sobivus. 

Haldus- ja kohapealsete kontrollide protsessi (taotluste kinnitamine) hindamisel konkreetses 

andmekogumis peaks sertifitseerimisasutuse hinnang aga rajanema põhi- ja lisakontrollidel. 

Seetõttu tuleks lisaks üldistele akrediteerimiskriteeriumidele kasutada põhi- ja lisakontrollide 

nimekirju, mis määravad kindlaks kontrollid konkreetses andmekogumis (või kava/meetme korral). 

Ühtlasi kasutavad sertifitseerimisasutused põhi- ja lisakontrolle kulude seaduslikkuse ja korrektsuse 

hindamisel (vastavuskontrolli menetluse ja substantiivse kontrolli raames). (Vt komisjoni vastus 

punktidele 41–44). 

Sellegipoolest on asjaolu, et sertifitseerimisasutused peavad taotluste kinnitamise protsessi 

(sealhulgas haldus- ja kohapealsed kontrollid) hindama põhi- ja lisakontrollide nimekirja alusel, 

selgelt sätestatud uutes, eelarveaasta 2018 suunistes. 

94. Komisjon tunnistab, et ehkki akrediteerimiskriteeriumid tagavad kindla aluse makseasutuste 

üldise kontrolliraamistiku hindamiseks (auditeerimisstandardites nimetatakse seda majandusüksuse 

tasandi kontrolliks), tuleb sisekontrollisüsteemis seaduslikkust ja korrektsust hinnata 

raamatupidamise aastaaruannetest
5
 eraldi. (Vt komisjoni vastus punktidele 41–44). 

Lähenemisviisi, mille alusel selgelt eraldada seaduslikkuse ja korrektsusega seotud 

protsesse/protseduure raamatupidamise aastaaruannetega seotud protsessidest/protseduuridest, 

kirjeldatakse uutes, eelarveaasta 2018. aasta suunistes, mis kinnitati 2017. aasta jaanuaris.  

2. soovitus. Põhi- ja lisakontrollidele suunatud riskihindamine 

Komisjon on soovitusega nõus ja märgib, et on seda uutes, eelarveaasta 2018 suunistes juba arvesse 

võtnud. Sertifitseerimisasutustel soovitatakse kasutada põhi- ja lisakontrolle taotluste kinnitamisega 

seotud protseduuride testimisel. 

95. Komisjon rõhutab, et valimit 1 ei kasutata ainuüksi sisekontrollisüsteemi toimimise ja 

kontrollistatistika usaldusväärsuse testimiseks, vaid ka otsustamaks, kas kulud on toetusesaaja 

tasandil seaduslikud ja korrektsed. Sellegipoolest tuleb uute, eelarveaasta 2018 suuniste kohaselt 

eraldada auditieesmärgid, juhul kui seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks moodustatud valimit 

kasutatakse alljärgnevatel eesmärkidel: 

– kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta järelduste tegemiseks; 

– vahendite haldaja kinnituses ja kontrollistatistikas esitatud kontrollitulemuste kohta järelduste 

tegemiseks; 

                                                            
5 Maksete tegemine, raamatupidamisarvestus, ettemaksed ja väärtpaberid, võla haldamine. 
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– sisekontrollisüsteemi testimise jaoks, juhul kui sertifitseerimisasutus kasutab kaheotstarbelist 

testimist; 

– veamäära sertifitseerimiseks kohapealsete kontrollide määra vähendamise eesmärgil kooskõlas 

määruse (EL) nr 908/2014 artikliga 41. 

IACSiga hõlmatud kulude korral sisaldavad kohaldatavad õigusaktid ja komisjoni suunised 

sertifitseerimisasutustele meetodeid, mille eesmärk on tagada valimi representatiivsus üldkogumi 

suhtes. Valimi moodustamise esimeses etapis peavad sertifitseerimisasutused veenduma, et 

makseasutuste valimid on seaduslikud ja korrektsed, st et need on moodustatud kooskõlas ELi 

eeskirjadega ja makseasutustele ette nähtud suunistega, sealhulgas representatiivsuse osas. 

Sertifitseerimisasutuste enda valimid peavad omakorda olema representatiivsed makseasutuste 

valitud andmekogumite suhtes. 

96. IACSiga hõlmatud tehingute kohapealsete kontrollide ja korduskontrollide ajastusega seotud 

probleemid on tingitud muutuvast kohapealsest olukorrast põllumajanduses.  

Seetõttu on äärmiselt oluline, et makseasutus teeks esmase kontrolli õigel ajal, st enne väljamakset, 

ning et sertifitseerimisasutus omakorda võtaks kohapealse külastuse ette esimesel võimalusel pärast 

makseasutuse kontrolli, et olla võimeline kontrollima uuesti kõiki toetuskõlblikkuse elemente. Kui 

korduskontrollidega viivitatakse, on suur oht, et teatavad toetuskõlblikkuse elemendid jäävad 

kohapeal kontrollimata või asjaolud on oluliselt muutunud, mistõttu ei ole korduskontroll võimalik. 

3. soovitus. IACSiga hõlmatud valimi koostamise kaitsemehhanism, mis põhineb 

makseasutuste kohapealsetel kontrollidel  

Komisjon on soovitusega nõus ja märgib, et on seda uutes, eelarveaasta 2018 suunistes juba arvesse 

võtnud. Uutes suunistes on täiendatud alljärgnevalt kirjeldatud aspekte. 

Esimene taane 

Sertifitseerimisasutus peaks veenduma, et makseasutuse valim on moodustatud kooskõlas 

asjaomaste õigusaktide, eeskirjade ja suunistega, sealhulgas representatiivsuse osas, ning seejärel 

veenduma ka omaenda valimi representatiivsuses.  

 

Teine taane 

IACSiga hõlmatud tehingute korduskontrollide ajastusel on väga suur roll – audititegevuse 

soovituslik ajakava on esitatud suunistes. 

Kolmas taane 

Sertifitseerimisasutus peaks auditiprotseduuride osana kontrollima kontrollistatistikas esitatud 

kontrollitulemuste täielikkust ja kindlust. 

97. Komisjon nõustub, et IACSiga mittehõlmatud tehingute puhul on konkreetne aasta, mil 

makseasutus teeb oma kontrollid, ja maksete tegemise eelarveaasta erinevad. Kuna enamikul 

IACSiga mittehõlmatud meetmetel ei ole ajalisi piiranguid, saaks sertifitseerimisasutus testida 

lisatehinguid, juhul kui teatavate juba testitud tehingute puhul ei tehtud aasta jooksul väljamakset. 

Väljamaksmata tehinguid saab siiski kasutada vahendite haldaja kinnituse ja kontrollitulemuste, 

samuti sisekontrollisüsteemi tõhususe kinnitamiseks või mittekinnitamiseks. 

4. soovitus. IACSiga mittehõlmatud maksete valimi koostamine 

Komisjon on soovitusega nõus ja märgib, et on seda uutes, eelarveaasta 2018 suunistes juba arvesse 

võtnud. Ajaliste piirangute korral, näiteks kui meede hõlmab arvukalt makseid aasta lõpu poole, on 

sertifitseerimisasutustel soovitatav kasutada hinnangulisi väljamakseid.  
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98. Komisjon märgib, et ÜPP raamistikus ja eeskätt võttes arvesse IACSi panust vigade vältimisse 

ja nende raskusastme vähendamisse, tagab halduskontrollide uuesti tegemine asjakohase auditi 

tõendusmaterjali. Õigupoolest hõlmab see meetod makseasutustelt nende tehtud kontrollide, 

toetustaotluste ja tõendite kontrollide ning IACSiga hõlmatud kavade korral ka registrites ja LPISis 

tehtud kontrollide kohta järelepärimist. IACSiga mittehõlmatud kulude korral hõlmavad 

halduskontrollid ja sertifitseerimisasutuste tehtavad korduskontrollid ka kohapealseid külastusi 

(inspekteerimist), näiteks selleks, et kontrollida investeerimisprojektide abil ehitatud või soetatud 

füüsilise vara olemasolu. 

Komisjon märgib ühtlasi, et makseasutuste tehtud kontrollide uuesti tegemine on 

sertifitseerimisasutustele üldiselt piisav, et hinnata kulude seaduslikkust ja korrektsust. Kohapeal 

selliste maksete kontrollimine, mida ei ole kohapeal kontrollinud makseasutus, ei annaks enamasti 

väärtuslikku täiendavat tõendusmaterjali ega tagaks makseasutuste kontrollitulemustega 

võrreldavaid tulemusi.  

99. Suuniseid tuleks pidada miinimumiks, mida on vaja komisjoni nõuete täitmiseks, ja need ei tohi 

takistada sertifitseerimisasutustel tegemast miinimumist enamat, kui seda asjakohaseks peetakse. 

Komisjon märgib, et ÜPP kulude ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi kontekstis on kontrollide 

uuesti tegemine kõige tõhusam viis suurema kindluse saamiseks ning piisava auditiarvamuse 

koostamiseks kindluse kohta.  

Nagu on selgitatud komisjoni vastustes punktidele 60–70, soovitab komisjon oma suunistes 

sertifitseerimisasutustel teha samad kontrollid (kohapealne kontroll ja halduskontrollid või ainult 

halduskontrollid) nagu makseasutus tegi, et tulemused oleksid võrreldavad. Peale selle ei piiritleta 

suunistes sertifitseerimisasutuste tööd üksnes korduskontrollidega, vaid korduskontrolle võib teha 

kombinatsioonis teiste meetoditega, et saada piisavat ja asjakohast auditi tõendusmaterjali. Kuna 

sertifitseerimisasutused teevad uuesti ka halduskontrollid, kasutavad nad sageli ka dokumentaalset 

ja registrite inspekteerimist, samuti järelepärimist. 

Uutes, eelarveaasta 2018 suunistes soovitab komisjon sertifitseerimisasutustel moodustada kaks 

valimit eraldi auditieesmärkideks (raamatupidamisarvestuse audit ning seaduslikkuse ja korrektsuse 

audit). Komisjon on juba leidnud ja kasutusele võtnud lähenemisviisi, mis võimaldab korraldada 

tulemusliku ja tõhusa auditi – kaheotstarbeline testimine kahe eri auditieesmärgiga ning 

substantiivseks kontrolliks ja vastavuskontrolliks
6
. Auditimeetod ei ole piiratud korduskontrolliga, 

vaid makseasutuse kontrollide ulatusega. Seega, kui makseasutus kontrollis tehingut vaid 

haldustasandil, peaks ka sertifitseerimisasutus sama tegema, st tegema halduskontrolli uuesti kas 

korduskontrolli, inspekteerimise, järelepärimise, analüüsi vms meetodi abil. 

Võttes arvesse, et sertifitseerimisasutustele oli vaja suuniseid selle kohta, kuidas tagada õige 

tasakaal kulude ja kasu vahel, sätestas komisjon eelarveaasta 2018 suunistes 

sertifitseerimisasutustele, et IACSiga hõlmatud tehingute kohapealsete korduskontrollide valimid 

peavad olema statistiliselt representatiivsed. IACSiga mittehõlmatud kulude korral on nõutav 

vähemalt 30 kohapealset korduskontrolli. Korduskontrollide tulemused ekstrapoleeritakse 

üldkogumile. 

5. soovitus. Kohapeal tehtav substantiivne kontroll  

Komisjon on soovitusega osaliselt nõus ning juhib tähelepanu alljärgnevatele punktidele. 

1) Komisjon ei nõustu soovituse selle osaga, et sertifitseerimisasutustel peaks olema võimalik teha 

kohapealseid külastusi tehingute korral, mida ei ole kohapeal kontrollinud makseasutus. See ei 

oleks kooskõlas komisjoni ÜPP kindluse tagamise mudeliga ega tagaks makseasutuste 

                                                            
6 Võimalus kasutada üht tehingut eri audititestideks. 
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kontrollitulemustega võrreldavaid tulemusi. Ühtlasi ei annaks makseasutuste tasandil eelnevalt 

kohapeal kontrollimata tehingute kohapealne kontrollimine üldjuhul väärtuslikku täiendavat 

tõendusmaterjali, eriti IACSiga hõlmamata tehingute puhul. 

Võttes arvesse, et sertifitseerimisasutustele oli vaja suuniseid selle kohta, kuidas tagada õige 

tasakaal kulude ja kasu vahel, sätestas komisjon eelarveaasta 2018 suunistes 

sertifitseerimisasutustele, et IACSiga hõlmatud tehingute kohapealsete korduskontrollide valimid 

peavad olema statistiliselt representatiivsed. IACSiga mittehõlmatud kulude korral on nõutav 

vähemalt 30 kohapealset korduskontrolli. Korduskontrollide tulemused ekstrapoleeritakse 

üldkogumile. Komisjon märgib, et ÜPP raamistikus on selline tasakaalustatud lähenemisviis 

sertifitseerimisasutustele kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta usaldusväärse arvamuse 

esitamiseks piisav. 

2) Komisjon on nõus soovituse selle osaga, et sertifitseerimisasutustel peaks olema võimalik 

läbida auditietapid ja -menetlused, mida nad vajalikuks peavad, ning leiab, et see soovitus on juba 

täidetud. 

100. Kuna kehtivates suunistes kasutatakse integreeritud lähenemisviisi, pidid 

sertifitseerimisasutused seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks arvutama kaks eri veamäära. 

Eelarveaasta 2018 suunistes on seda lähenemisviisi aga muudetud (vt komisjoni vastus 

6. soovitusele). 

101. Järjepidevuse tagamiseks täiendati 2015. aasta (st esimene aasta, mil sertifitseerimisasutused 

täitsid suurendatud rolli) suuniseid varasemate aastate raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 

heakskiitmise menetlustes järgitud suuniste alusel. Ühtlasi põhinesid eelarveaasta 2015 suunised 

kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 9 lõike 2 punktiga b ühtse integreeritud valimi 

kasutamise võimalust hõlmaval terviklikul lähenemisviisil, milles vigade kontrollimine, hindamine 

ja nendest teatamine seaduslikkuse ja korrektsuse eesmärgil on ühitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega seotud vastavate menetlustega. Sellest tulenevalt kasutatakse hinnangulist 

veamäära (ERR) terviklikus lähenemisviisis kulude seaduslikkuse ja korrektsuse ning ka 

raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse hindamiseks.  

6. soovitus. Üks veamäär seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks  

Komisjon nõustub soovitusega ja leiab, et ta juba rakendab seda.  

Uute, eelarveaasta 2018 suuniste kohaselt peavad vastavuskontrolli menetlus ning 

raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus olema selgelt eraldatud. Selleks 

peavadki sertifitseerimisasutused arvutama kaks eri näitajat: hinnanguline veamäär, mis hõlmab 

raamatupidamise aastaaruande testimise tulemusena kindlakstehtud vigu, ja mittevastavuse määr, 

mis hõlmab kõiki seaduslikkuse ja korrektsusega seotud vigu, mida makseasutus ei avastanud. 

Mittevastavuse määra kasutatakse nii seaduslikkuse ja korrektsuse kohta auditiarvamuse 

esitamiseks kui ka vahendite haldaja kinnituses esitatud väidete kinnitamiseks (või 

ümberlükkamiseks). Mittevastavuse määra põhjal täiendatakse makseasutuste teatatud 

kontrollitulemusi. 

102. Mittevastavuse määra eesmärk on hinnata, mil määral erinevad makseasutuse kontrollid 

sertifitseerimisasutuse korduskontrollidest, ehk teisisõnu välja selgitada, kui palju vigu jäi 

makseasutusel avastamata. Seetõttu on mõistlik eeldada, et kui makseasutus avastab vea, 

parandatakse see enne väljamakset. Sertifitseerimisasutuse hinnatav näitaja peaks kajastama üksnes 

seda, kui palju vigu jäi avastamata ja seetõttu enne väljamakset parandamata. Seetõttu ei tohiks 

sertifitseerimisasutus vigade topeltarvestamise vältimiseks arvesse võtta toetusesaaja taotletud 

summat, kuna summadevaheline erinevus on seotud veaga, mille makseasutus on juba parandanud 

ja kontrollistatistikas kajastanud. 
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103. Kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega põhineb 

sertifitseerimisasutuste töö valimitel. Igal juhul tuleks kohapealsetel korduskontrollidel saadud 

tulemused mittevastavuse määra arvutamiseks ekstrapoleerida üldkogumile (olenemata sellest, kas 

asjaomased mittevastavused enne väljamakset parandati). 

Sarnast lähenemisviisi kasutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat jääkvigade määra 

arvutamisel iga-aastases tegevusaruandes. 

7. soovitus. Auditiarvamusega hõlmatud üldkogumi suhtes representatiivne veamäär  

Komisjon nõustub soovitusega ja leiab, et ta juba rakendab seda.  

Uute, eelarveaastaks 2018 kehtestatud suuniste kohaselt peab IACSiga hõlmatud andmekogumite 

kohta arvutatav mittevastavuse määr põhinema makseasutuse kohapealseks kontrolliks moodustatud 

juhuvalimil, ent selle juhuvalimi ekstrapoleeritud tulemus ekstrapoleeritakse seejärel üldkogumile, 

et teha järeldus kõikide IACSiga hõlmatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.  

IACSiga mittehõlmatud andmekogumite jaoks on ette nähtud mõnevõrra teistsugune lähenemisviis, 

et võtta arvesse meetmete erinevat ülesehitust ja asjaolu, et makseasutuse juhuvalimid ei pruugi 

kõikidel juhtudel olla representatiivsed. Seetõttu peaks sertifitseerimisasutuste arvutatav 

mittevastavuse määr põhinema kõikidest kuludest moodustatud valimil, mille tulemused seejärel 

ekstrapoleeritakse. 

104. Komisjon märgib, et uute, alates eelarveaastast 2018 kohaldatavate suunistega on 2., 3., 4., 6. 

ja 7. soovitus juba rakendatud ning et seda osa 5. soovitusest, millega komisjon nõustub, on samuti 

juba arvesse võetud. Kuna eelarveaastal 2018 tehtavad IACSiga hõlmatud maksed vastavad 

toetusesaajate 2017. aasta kevadel esitatavatele taotlustele ja taotlusi tuleb kontrollida samal 

viljelusperioodil, peaks rakendamise ajakava olema realistlik – uute suuniste rakendamine nõuab 

liikmesriikidelt ettevalmistustööd, sealhulgas riigihankemenetlusi, juhul kui sertifitseerimisasutused 

ei ole avaliku sektori asutused. Enamik liikmesriike on komisjonile juba teada andnud, et saavad 

uusi suuniseid kohaldama hakata alles eelarveaastast 2019. 
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Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 13.1.2016 

Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele 
auditeeritavale) 

6.2.2017 

Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 22.3.2017 

Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis 
keeltes 

26.4.2017 

 

 



Käesolevas auditis uuriti, milline roll on 
sertifitseerimisasutustel, mis esitavad liikmesriikide 
tasandil arvamusi ühise põllumajanduspoliitika kulutuste 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Ühine 
põllumajanduspoliitika moodustab peaaegu 40 % ELi 
eelarvest. Kontrollikoda hindas, kas komisjoni 2015. aastal 
loodud uus raamistik võimaldas sertifitseerimisasutustel 
esitada arvamused kooskõlas ELi määruste ja 
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Audiitorid 
leidsid, et raamistikuga tehakse küll positiivne samm ühtse 
auditi mudeli suunas, ent see sisaldab siiski olulisi puudusi. 
Kontrollikoda esitab olukorra parandamiseks mitmeid 
soovitusi, mida peab arvesse võtma komisjoni 2018. aastal 
kehtima hakkavates uutes suunistes.

© Euroopa Liit, 2017
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