SIHTASUTUSE EESTI AKREDITEERIMISKESKUS TEENUSTE
HINNAKIRI NR XI/2016
1. TEENUSTE HINNASTAMISE PÕHIMÕTTED
Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) on kasumit mittetaotlev sihtasutus, kes osutab isetasuvusel
põhinevat akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise teenust.
Akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võtab EAK tasu.
Käesolev hinnakiri lähtub toote nõuetele vastavuse seaduses toodud sätetest, on kinnitatud
EAK nõukogu poolt 15.12.2016 ja seda rakendatakse alates 01.01.2017.
EAK hindamisteenuse tasu koosneb taotlustasust, aastatasust, assessorite tasust ja
hindamisega kaasnevatest otsestest kuludest.
Enne hindamist esitatakse kliendile hinnakalkulatsioon. Klient tasub hindamistasu EAK poolt
esitatavate arvete alusel. Kui EAK otsustab mingil põhjusel hindamise katkestada, hüvitab
klient EAK-le hindamise katkestamise hetkeni tekkinud hindamiskulud.
Hinnakirjas mittesisalduvate teenuste tasu määratakse asjakohastel kuludel põhinevate
kalkulatsioonide alusel.
Hinnakirjas toodud tasudele lisandub käibemaks.
2. TAOTLUSTASU
Taotlustasu tasub iga akrediteerimise taotleja taotluse läbivaatamise eest enne esmahindamist
ja akrediteerimisulatuse laiendamist ning pädevushindamise taotleja enne pädevuse hindamist.
Taotlustasu ei rakendata uushindamisel, järelevalvehindamisel ega akrediteerimisulatuse
laiendustaotluse hindamisel juba akrediteeritud vastavushindamisskeemi või katsevaldkonna
piires.
Taotlustasu suurus on esitatud p. 6 toodud tabelis.
3. AASTATASU
Akrediteeritud asutus ja erialaselt pädev mõõtja maksavad akrediteeringu ja mõõtja tunnistuse
kehtivana hoidmise eest aastatasu.
Aastatasu eesmärk on katta EAK jätkusuutlikuks toimimiseks vajalikud kulud, sh
akrediteerimiskeemi ülalpidamise kulud, juhtimiskulud, juhtimissüsteemi haldamise kulud,
majandamiskulud, assessorite kompetentsuse säilitamise ja nende tegevuse harmoneerimise
kulud, rahvusvaheliste ja siseriiklike huvigruppidega koostöö kulud, päringutele vastamise
kulud jm konkreetse hindamisega mitte seotud otsesed kulud.
Aastatasu kategooria määratletakse vastavalt majandus- ja taristuministri 09.09.2016
määrusele nr 54, ning kinnitatakse hinnatavale asutusele akrediteerimise, pädevuse tõendamise
või akrediteerimisulatuse laiendamise otsusega.
Aastatasu tasub iga EAK poolt hinnatav vastavushindamisasutus üks kord aastas ja erialaselt
pädev mõõtja kord kahes aastas.
Aastatasu määrad on esitatud p. 6 toodud tabelis.
4. ASSESSORITE TASU
Assessorite tasu koosneb EAK peaassessori tasu ja hindamisele kaasatavate
erialaassessorite/ekspertide tasu summast.
Peaassessori poolt vastavushindamisasutuse või mõõtja erialase pädevuse hindamiseks
kulutatav aeg (hindamisaeg) tasustatakse kulutatavate töötundide arvu ja töötunni maksumuse
alusel. Peaassessori töötunni maksumus (tunnitasu) on esitatud p.6 toodud tabelis.
Hindamisaeg sisaldab järgnevateks tegevusteks kuluvat aega:





hindamiseks ettevalmistus, sh planeerimine, hindamisrühma moodustamine ja
koordineerimine, kliendi dokumentatsiooni ülevaatus, varasemate hindamistulemuste
ülevaatus;
kohapealne hindamine, sh vastavushindamistegevuse vaatlus ja aruannete koostamine;
hindamisjärgne
tegevus,
sh
hindamistulemuste
dokumenteerimine,
hindamisprogrammi ajakohastamine, kliendi poolt rakendatud mittevastavuste
paranduste ja korrigeerivate tegevuste hindamine, tehniline ülevaatus,
akrediteerimisotsuse tegemine, akrediteerimistunnistuse ettevalmistamine.

Erialaassessorite/ekspertide tasu määratakse nendega kokkuleppel, arvestades hindamise
keerukust ja ajakulu.
5. Taotlustasu, aastatasu ja peaassessori tunnitasu määrad on esitatud alljärgnevas
tabelis:
Jrk
nr
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

1.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Teenus/tasuliik
Labori või võrdluskatsete korraldaja hindamine
Taotlustasu esmahindamisel
Aastatasu:
Hinnakategooria 1
Hinnakategooria 2
Hinnakategooria 3
Hinnakategooria 4
Hinnakategooria 5
Hinnakategooria 6
Hinnakategooria 7
Hinnakategooria 8
Hinnakategooria 9
Hinnakategooria 10
Hinnakategooria 11
Hinnakategooria 12
Hinnakategooria 13
Hinnakategooria 14
Hinnakategooria 15
Hinnakategooria 16

Taotlustasu akrediteerimisulatuse laiendamisel
Inspekteerimis-, sertifitseerimis- või tõendamisasutuse
või hea laboritava (GLP) hindamine
Taotlustasu esmahindamisel
Aastatasu:
Hinnakategooria 1
Hinnakategooria 2
Hinnakategooria 3
Hinnakategooria 4
Hinnakategooria 5
Hinnakategooria 6
Hinnakategooria 7
Hinnakategooria 8
Hinnakategooria 9
Hinnakategooria 10

Summa, €
300
500
750
1125
1500
1875
2250
2625
3000
3375
3750
4125
4500
4875
5250
5625
6000
200

300
550

750
950
1200
1450
1750
2050
2400
2800
3300

2.2.11

Hinnakategooria 11

2.3

Taotlustasu akrediteerimisulatuse laiendamisel

3

Mõõtja pädevuse hindamine
Taotlustasu
Aastatasu

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
4

Hinnakategooria 1
Hinnakategooria 2

Peaassessori tunnitasu

3800
200

175
550
650
25

