Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruse nr 47 „Eelarveklassifikaator ”
lisa 4
(muudetud sõnastuses)

EELARVE KONTOD
Eelarve konto

Nimetus

T***

Tulud (algusega 3, 65, 70)

30

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

32

Kaupade ja teenuste müük

320

Riigilõivud

322

Tulu majandustegevusest

323

Muu kaupade ja teenuste müük

35

Saadud toetused

358

Saadud kodumaised toetused, sealhulgas välistoetusega kaasnev kaasfinantseering, kui see
saadakse teiselt üksuselt, ja siirded

359

Saadud välistoetused

3591*

Saadud välislähetuste hüvitised

35029

Mitterahaliselt saadud sihtfinantseerimine

38

Muud tulud

2 (4)

381

Tulud varude ja põhivara müügist (materiaalse ja immateriaalse vara müük)

3819

Müüdud põhivara jääkväärtus

382

Muud tulud varadelt

383

Trahvid ja muud varalised karistused

388

Muud eespool nimetamata tulud

652010

Dividenditulu

655

Finantstulud

700010

Saadud mitterahalised siirded

K***

Kulud (algusega 4, 5, 60, 61, 650, 71)

4

Antud toetused ja muud ülekanded (eraldised ja subsiidiumid ettevõtlusele)

41

Sotsiaaltoetused

45

Muud antud toetused ja ülekanded, sealhulgas rahalised siirded

45029

Mitterahaliselt antud sihtfinantseerimine

5

Tööjõu- ja majandamiskulud (personalikulud ja majandamiskulud)

50**

Tööjõukulud (personalikulud)

55**

Majandamiskulud

60

Muud tegevuskulud

600

Muud kulud

3 (4)

60800*

Valuutakursivahed

601

Edasiantud maksud, lõivud, trahvid ja muud seadusejärgsed tasud

601000

Käibemaks tegevuskuludelt

61

Amortisatsioon

650

Finantskulud (intressi-, viivise- ja kohustistasud)

6508

Diskonteeritud intressikulu

710010

Antud mitterahalised siirded

I***

Investeeringud

15

Materiaalsete ja immateriaalsete vara soetamine ja renoveerimine

601002

Käibemaks põhivara soetuselt

F***

Finantseerimistehingud

101

Finantsvarade suurenemine

102

Finantsvarade vähenemine

205

Kohustuste suurenemine

206

Kohustuste vähenemine

601005

Finantseerimistehingute käibemaks

290

Netovara muutused

4 (4)

* Eelarve kontod 3591 ja 60800 on kasutusel ainult riigi standardiseeritud majandusarvestuse tarkvaras SAP. Laekumised kajastatakse eelarve kontol 3591, kui
raha laekub Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt lähetuskulude hüvitamiseks.
Laekumised kajastatakse eelarve kontol 3591 selle eelarve liigiga, millega olid eelnevalt tehtud kulud, mille eest hüvitis laekus. Eelarve konto 60800 on kasutusel
valuutakursivahede kajastamiseks, kui raamatupidamises kajastatakse varem arvele võetud nõude või kohustuse maksmisel tekkiv valuutakursivahe kontol
608000. Valuutakursivahe kajastatakse arvestusliku tulu või kuluna liigiga 10.
** Eelarve kontosid 50 ja 55 kasutatakse eelarve liigendamisel ainult eelarve liigi 20 puhul. Ülejäänud eelarve liikide puhul kasutatakse liigendamisel nende
asemel eelarve kontot 5.
*** Alates 2016. aasta 1. jaanuarist kasutatakse ainult tegevuspõhise eelarve puhul.

