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Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing 

Õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse kord 

 

1. Viljandi Vabas Waldorfkoolis (hõlmab nii lasteaia, põhikooli kui gümnaasiumi; edaspidi 

’lasteaias’, ’põhikoolis’ või ’gümnaasiumis’, kaks viimast koos ’koolis’) kehtestab 

õppemaksu Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu (edaspidi Ühing) üldkogu. 

2. Lapsevanem saab valida õppemaksu tasumiseks ühekordse aastamakse, 10-kuulise või 12-

kuulise maksegraafiku. Õppemaksu tasumine sätestatakse iga-aastaselt õppelepingu või selle 

lisaga. 

2.1. Kui lapsevanem soovib tasuda õppemaksu terve õppeaasta eest ühes osas, rakendub 

õppemaksule 5% soodustus, seejuures lepingu lõpetamise korral lapsevanema algatusel 

õppeaasta keskel õppemaksu enammakstud osa üldjuhul ei tagastata. 

2.2. Kui õppemaksu tasuja on valinud 10- või 12-kuulise maksegraafiku, tuleb õppemaks 

tasuda iga kuu 15. kuupäevaks käesoleva kuu eest. 

2.3. Lasteaialapse ning põhikooli ja gümnaasiumi viimase klassi õpilase õppemaksu puhul ei 

saa valida 12-kuulist maksegraafikut. Kogu õppeaasta õppemaks peab olema tasutud 

juuni lõpuks. 

2.4. 10- või 12-kuulise maksegraafiku puhul (s.o maksed september – juuni või august), 

tuleb õppeaasta lõpus (aprillist augustini) kooli vahetava või lasteaiast lahkuva lapse 

eest tasuda ka suvekuude eest, st kogu lepingujärgne aastamakse. 

3. Kui peres kasvab mitu last, siis Ühingu lasteaias või koolis käiva teise lapse eest on 

õppemaks 10% võrra soodsam, kolmanda lapse eest 20% soodsam, neljanda lapse eest 30% 

soodsam jne. Soodustus arvutatakse kehtestatud õppemaksu määrast. Lapsevanem saab soovi 

korral tasuda õppemaksu maksimaalmäära. 

4. Õppemaks tasutakse Ühingu arvelduskontole väljastatud arve alusel. 

5. Ühing esitab sama pere laste kohta ühise arve. 

6. Ülejäänud soodustused õppemaksu tasumisel määrab eestseisus lapsevanema kirjaliku 

taotluse alusel arvestades Ühingu majanduslikku olukorda ja õppemaksu toetusfondi 

vahendite olemasolu. 

6.1. Õppemaksu soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sellekohane põhjendatud 

taotlus Ühingu eestseisusele (taotluse vorm korra lisas 1). Eestseisus võib paluda lisada 

taotlusele tõendid pere/leibkonna sissetulekute kohta. 

6.2. Enne taotluse esitamist peab lapsevanem likvideerima eelnevad õppemaksuvõlad või 

sõlmima kokkuleppe nende graafikujärgseks tasumiseks. 

6.3. Taotluses tuleb märkida, millisel viisil on perel võimalik õppemaksu rahalist soodustust 

hüvitada ja lasteaiale või koolile abi osutada (tööga, materiaalse abina või muul viisil). 

Hüvitise iseloom ja maht fikseeritakse soodustuse andmise otsuses. 

6.4. Eestseisusel on õigus küsida kolleegiumi ja last õpetavate õpetajate nõuandvat arvamust 

soodustuse küsimuses. Soodustuste määramisel arvestatakse õpilase pere majanduslikku 

olukorda, õpilase õpimotivatsiooni ja tema vanemate koostööd ja kaasabi kooli elu 

korraldusele ja arengule. 

6.5. Õppemaksu soodustust antakse korraga kuni 3 kuuks. 

6.6. Lasteaias on maksimaalne soodustus 25%, koolis on maksimaalne soodustus 50%. 

Eestseisuse otsusega antav õppemaksu soodustus arvestatakse esimese lapse puhul 
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üldkogu kehtestatud õppemaksust, alates teisest lapsest punkti 3 kohasest õppemaksu 

määrast. 

6.7. Erandkorras võib Ühingu eestseisus määrata suurema soodustuse. 

6.8. Laekunud avaldused tulevad arutlusele avalduse laekumisele järgneval eestseisuse 

koosolekul. Kui ilmneb vajadus rakendada korra punkti 6.4, tehakse otsus arutlusele 

järgneval eestseisuse koosolekul. 

7. Kui lapsevanem registreerib lapse lasteaeda või kooli pärast kuu 15. kuupäeva, on sel kuul 

võimalik tasuda pool kehtestatud 12-kuulise makseperioodi kuumaksest. 

8. Kui lapsevanem soovib oma last lasteaiast/koolist ära võtta ja lepingut Ühinguga lõpetada, 

peab ta sellest Ühingut teavitama viivitamatult peale vastavate asjaolude selgumist. 

Lepingujärgne õppemaks peab olema tasutud kogu lasteaias/koolis oldud aja eest. Kui 

lepingut soovitakse lõpetada õppeaasta lõpus alates 1. aprillist, rakendub punkt 2.4. Ühe 

maksena tehtud õppemaksu enammakstud osa üldjuhul ei tagastata. 

9. Õppemaksu võlgnevuste ilmnemisel on lapsevanemal võimalik tekkinud võlad tasuda 

maksegraafikul alusel. Maksegraafiku sõlmib eestseisuse poolt määratud esindaja. Ühingu 

eestseisusel on õigus rakendada järgnevaid meetmeid, lähtudes võlgnevuse perioodi 

pikkusest, võla likvideerimise tahte väljendumisest (sh maksegraafiku koostamine) ja 

võlgnevuse suurusest: 

● kirjalik ja/või suuline meeldetuletus; 

● viivis 0,05% iga maksetähtaja ületanud päeva eest; 

● pöördumine kohtusse võla sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluse teel kui 

kirjalikule ja/või suulisele meeldetuletusele ei ole reageeritud; 

● Lepingu ühepoolne lõpetamine ja liikme väljaarvamine Ühingust. Liikme 

väljaarvamine ühingust ei vabasta õppemaksuvõlgnevuse tasumisest. 

9.1. Eestseisusel on kohustus pöörduda kohtusse võla sissenõudmiseks maksekäsu 

kiirmenetluse teel, kui Ühingu liikmel on võlgnevus vähemalt 100 eurot, viimasest 

maksmisest on möödunud pool aastat ning võlgnik pole näidanud omapoolset initsiatiivi 

võla tasumiseks. 

10. Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingul on moodustatud õppemaksu toetusfond. Fondi saavad 

sissemakseid teha nii Ühingu liikmed kui ka Ühinguga mitte seotud inimesed, kes soovivad 

hea tahte alusel annetada. Annetatud summalt tagastab riik tulumaksu seadustega ettenähtud 

korras. Väljamaksed õppemaksu tasumise toetamiseks või õppemaksust vabastamiseks 

toetusfondist toimuvad raha olemasolul üks kord aastas kolleegiumi ettepaneku alusel tehtud 

eestseisuse otsusega. 

11. Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingule tasutud õppemaksult saab maksja enammakstud 

tulumaksu tuludeklaratsiooni esitamise järel tagasi. 

 

 

’Õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse kord’ on vastu võetud VVWÜ 

üldkogu koosolekul 16.06.2020. 
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Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse kord 

Lisa 1 

 

Õppemaksu soodustuse taotlemise avaldus 

Laekunud avaldused tulevad arutlusele avalduse laekumisele järgneval eestseisuse koosolekul. Kui 

ilmneb vajadus rakendada korra punkti 6.4, tehakse otsus arutlusele järgneval eestseisuse koosolekul. 

Taotleja nimi  

 Lapse nimi Klass/ 

lasteaiarühm 

  

  

  

  

Taotletava soodustuse määr: 

(lasteaias kuni 25%, koolis kuni 50%) 

 

Taotletava soodustuse kestus: 

(kuni 3 kuud) 

 

Taotlemise põhjendus:  
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Kas on olnud varem probleeme 

õppemaksu õigeaegse tasumisega? 

 

Kuidas kompenseeritakse soodustus? 

(Korra punkt 6.3: ’Taotluses tuleb 

märkida, millisel viisil on perel võimalik 

õppemaksu rahalist soodustust hüvitada 

ja lasteaiale või koolile abi osutada 

(tööga, materiaalse abina või muul 

viisil). Hüvitise iseloom ja maht 

fikseeritakse soodustuse andmise 

otsuses.’) 

 

Täiendav kommentaar või teave:  

Kuupäev:  

Allkiri:  
 


