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Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr
105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.12.2013 nr 43

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri”
muutmine

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Muutusi tehingupartnerite nimekirjas arvestatakse sellest kuupäevast, millal muutus toimus. Avaliku sektori
üksus, kes asutas, soetas, võõrandas, likvideeris või reorganiseeris teise avaliku sektori üksuse või sidusüksuse,
esitab muutuse kohta informatsiooni e-posti teel hiljemalt muutuse jõustumisel Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Riigi Tugiteenuste Keskus avaldab muutuse tehingupartnerite nimekirjas oma koduleheküljel.”;

2)paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Saldoandmikke säilitatakse saldoandmike infosüsteemis vähemalt 10 aastat. Majandusaasta lõpu seisuga
esitatud saldoandmikud võib saldoandmike infosüsteemist kustutada, kui nende põhjal koostatud elektroonilised
aruanded on üle antud Riigiarhiivile.”;

3)paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saldoandmikud esitatakse aruandekuule või -kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.”;

4)määrust täiendatakse §-ga 101järgmises sõnastuses:

„§ 101. Kuu-, kvartali- ja aastaaruanne valitsussektori ja selle alamsektorite kohta

(1) Riigi Tugiteenuste Keskus koostab valitsussektorisse kuuluvate üksuste saldoandmike baasil igale
kuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks riigi, keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste üksuste ja
sotsiaalkindlustusfondide konsolideeritud tulemiaruanded ning avalikustab oma koduleheküljel nimetatud
aruannete põhjal leitud tulemi, tulud ja kulud.

(2) Igakuiselt avaldatakse riigi, keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste üksuste, sotsiaalkindlustusfondide ning
valitsussektori kohta tervikuna vähemalt tulem, tulud kokku ja kulud kokku antud kuus ja aasta algusest.
Kvartaalselt lisatakse aruanne, kus nimetatud andmed avaldatakse kvartaalselt ja aasta algusest.

(3) Riigi Tugiteenuste Keskus avaldab samal koduleheküljel Statistikaameti poolt koostatud kirjelduse selle
kohta, kuidas avaldatud andmed on seotud valitsussektori ja selle alamsektorite andmetega Euroopa Liidus
kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi metoodika kohaselt.

(4) Aasta lõpu seisuga avaldab Riigi Tugiteenuste Keskus hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks
samal koduleheküljel andmed valitsussektori ja selle alamsektorite poolt antud garantiide, avalikku
sektorisse kuuluvate äriühingute kohustuste, bilansiväliste avaliku ja erasektori vaheliste teenuste
kontsessioonikokkulepete, ebatõenäoliselt laekuvate laenude ja äriühingutes olevate osaluste kohta.”;

5)paragrahvi 11 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Riigiraamatupidamiskohustuslased, kes koostavad ja esitavad Rahandusministeeriumile eelarve
koostamise lähtedokumendina tegevuskava, esitavad hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 1.
märtsiks Rahandusministeeriumile tegevusaruande koostamise lähtedokumendina tegevuskava täitmise

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise ... Leht 1 / 4



aruande majandusaasta kohta. Tegevuskava täitmise aruande vormi avaldab Rahandusministeerium oma
koduleheküljel.”;

6)paragrahvi 15 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatakse dokumentide kontrolli nõuded ning määratakse, kes vastutab
selle eest, et:
1) dokument kajastab majandustehingut õigesti;
2) dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused vastavad eelnevalt sõlmitud lepingutele;
3) tehing on seaduspärane;
4) tehing on kooskõlas eelarvega;
5) tehingu kohta dokumendil esitatud andmed on kontrollitud vastavalt dokumentide kontrolli nõuetele ja
kinnitatud selleks volitatud isiku poolt.

(4) Raamatupidamisüksuse töötajad tagavad dokumentide kontrollimisel ja ülekandedokumentide
ettevalmistamisel järgmiste andmete kontrollimise ja õige sisestamise raamatupidamisarvestuse infosüsteemi:
1) tehingu kooskõla eelarve täitmise jälgimise põhimõtetega;
2) raamatupidamiskontode, tehingupartneri, tegevusala, allika, rahavoo ja muude arvestusobjektide koodide
õigsus;
3) maksetähtpäev ja tehingu summad;
4) tekkepõhine periood;
5) tehingu vastaspoole andmed;
6) arvete korral nende vastavus käibemaksuseadusele;
7) kas antud kauba, teenuse või muu hüve eest ei ole juba varem tasutud.”;

7)paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui välistoetuse meetmega nähakse ette vahendite ajutine suunamine rakendusüksusele
investeerimislaenude andmiseks või tagamiseks, kajastab välistoetuse vahendaja välistoetuse edasiandmise
nõudena rakendusüksuse vastu kontol 153780 ja paralleelselt välistoetuse tuluna kontogrupis 3502.
Rakendusüksus kajastab saadud ajutisi vahendeid kontol 257800. Nõudeid ja kohustusi ei diskonteerita, kui
meetme tingimused näevad ette vastava meetme rakendamisest saadavat tulu, sh intressid või tagatistasud,
olenemata sellest, kas tulu jääb rakendusüksusele või tuleb see rakendusüksuse poolt lugeda saadud ajutiste
vahendite hulka.”;

8)paragrahvi 38 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varude kajastamisel lähtutakse RTJ 4 põhimõtetest. Erinõudena kajastatakse varude soetamisega kaasnev
mittetagastatav käibemaks ja lõiv kuludes kontogrupis 6010. Varude soetamisega kaasnev kütuseaktsiis
kapitaliseeritakse varude maksumusse.”;

9)paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erandina on lubatud võtta olenemata soetusmaksumusest arvele:
1) mälestised ja muud kunstiväärtusega asjad, sh kunsti-, ajaloo- ning teadusväärtusega asjad, mille väärtus aja
jooksul ei vähene;
2) teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine avalikkusele on
põhitegevuseks.”;

10)paragrahvi 42 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse üldjuhul kuluks nende
hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Maad, mälestisi ja muid kultuuriväärtusega asju, mille väärtus aja jooksul
ei vähene, keelpille ja avalikes raamatukogudes põhivarana arvelevõetud teavikuid ei amortiseerita. Sisustus- ja
kujunduseesmärgil soetatud asju, millel ei ole püsivat väärtust, samuti muuseumi abikogusse arvatud asju, mis
kuuluvad teatud aja järel väljavahetamisele, amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul.”;

11)paragrahvi 44 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiglase väärtuse määramisel lähtutakse üldeeskirja § 18
lõigetest 41–45. Samasuguseid õiglase väärtuse määramise põhimõtteid kasutatakse ka siis, kui vara saajaks
on lisaks § 18 lõike 41punktis 5 loetletud vara saajatele kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik
juriidiline isik või riigiraamatupidamiskohustuslase üksus.” ;
24.09.2014 14:20
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „omavalitsuse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel
arvestades Rahandusministeeriumi 24.09.2014 kirja nr 1.1-13/11924

12)paragrahvi 50 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teavikuid ning muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asju ja muuseumi abikogusse arvatud asju
on lubatud inventeerida kord viie aasta jooksul. Inventuuride läbiviimise tavapärasest erinev regulaarsus
sätestatakse riigi raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjades koos põhjendusega.”;
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13)paragrahvi 51 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varade ja kohustuste inventeerimise läbiviimise ajalised nõuded on alljärgnevad:

Inventeeritav vara / kohustus Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus
Sularaha ja pangakontod Igapäevane saldode võrdlemine, aasta lõpus

kinnituskirjad pankadelt;
Sularahakassa ootamatu kontroll vähemalt kaks korda
aastas ja inventuur aasta lõpus

Maksunõuded ja -kohustused Bilansisaldode võrdlus maksuameti kontokaartidega
e-Maksuameti infosüsteemist vähemalt iga kvartali
lõpus, vahede selgitamine ja likvideerimine

Muud nõuded ja ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega
ja vähemalt iga kvartali lõpus aegunud nõuete
allahindlused, aasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud
enne aruandeaasta lõppu saldokinnituskirjad kõikidelt
olulistelt deebitoridelt

Finantsinvesteeringud Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega,
ümberhindlused õiglasele väärtusele, tekkepõhine
intressiarvestus, aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad
või saldovõrdlused kõikide oluliste investeeringute
osas

Varud Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas
aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne
aruandeaasta lõppu ja hinnang väheliikuvate varude
allahindluse vajaduse kohta

Materiaalne põhivara ja kinnisvarainvesteeringud Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas
aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne
aruandeaasta lõppu, hinnang järelejäänud eluea
õigsusele ning vara allahindluse läbiviimise vajaduse
suhtes

Muud varad Inventuur vähemalt üks kord aastas aruandeaasta lõpu
seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppu,
kasutades sobivaid meetodeid, mis kinnitaksid vara
olemasolu ning bilansis kajastatud väärtuse õigsust

Kohustused ja saadud ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, aasta
lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta
lõppu saldokinnituskirjad kõikidelt olulistelt
kreeditoridelt

Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste
omavahelised saldod

Kvartaalselt saldoandmike infosüsteemi päringute
alusel, vajadusel täiendavalt e-posti teel omavahelise
kirjavahetuse alusel

14)paragrahvi 53 lõiked 4–6 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kõik erinevused on parandatud, võtab konsolideerija saldoandmike infosüsteemist oma
konsolideerimisgrupi üksuste andmed osaluste korrigeerimiseks ning teeb konsolideerija saldoandmikus või
täiendavas konsolideerimisgrupi saldoandmikus vastavad kanded. Konsolideerija võib oma valitsemisala
saldoandmike lukustamiseks need seejärel märkida staatusesse „Korras”.

(5) 31. märtsiks kajastavad riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused aasta lõpu seisuga tekkinud tulemi
üleandmise Rahandusministeeriumile vastavalt üldeeskirja § 17 lõikele 7. Kokkuleppel Riigi Tugiteenuste
Keskusega võib seda teha hiljem. Riigi Tugiteenuste Keskus teeb seejärel vastukanded Rahandusministeeriumi
saldoandmikus.

(6) Riigi Tugiteenuste Keskus lukustab 8. tööpäeval pärast saldoandmike esitamise tähtaega või aasta kohta
esitatud saldoandmike korral 1. aprillil saldoandmikud kasutajate eest, viies need staatusesse „Lõplik”. Riigi
Tugiteenuste Keskus viib seejärel saldoandmikesse muudatusi kooskõlastatult saldoandmike esitajatega ning
teeb täiendavaid konsolideerimiskandeid. Riigi majandusaasta koondaruande auditeerimise lõppemisel ei ole
saldoandmike parandamine enam lubatud.”;

15)paragrahvi 7 lõikes 5, § 9 lõikes 4, § 11 lõikes 10, § 52 lõikes 8, § 56 lõikes 1 ja § 56 lõikes 2 asendatakse
sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes;

16)määruse lisa 1 „Kontode koodid” asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses;
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17)määruse lisa 2 „Tehingupartnerite koodid” asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses;

18)määruse lisa 3 „Tegevusalade koodid” asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses.

§ 2. Jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 3, 4, 16 ja 18 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Kontode koodid

Lisa 2 Tehingupartnerite koodid

Lisa 3 Tegevusalade koodid
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