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Sindi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri 

 
 
1. ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Raamatupidamise sise-eeskirja eesmärk ja üldpõhimõtted 
 
1.1.1 Sindi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri (edaspidi sise-eeskiri) määrab kindlaks Sindi 

linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku raamatupidamise ja aruandluse korraldamise 
põhinõuded. 

1.1.2 Sise-eeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. Sise-eeskirjas kirjeldatud 
arvestusmeetodid tulenevad raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna 
juhenditest (edaspidi RTJ), arvestades Riigi raamatupidamise üldeeskirja (edaspidi üldeeskiri) 
nõudeid. 

1.1.3 Juhul, kui sise-eeskirjas ei ole kirjeldatud linna raamatupidamises esinevat sündmust, lähtutakse 
raamatupidamise seaduses, RTJ-s ja teistes õigusaktides sätestatust, arvestades üldeeskirja 
nõudeid. 

1.1.4 Sise-eeskiri selgitab ja täpsustab Eesti hea raamatupidamistava nõudeid kohaliku omavalitsuse 
üksuse kui raamatupidamise seaduse §2 lõikes 2 nimetatud raamatupidamiskohustuslase suhtes 
ning on raamatupidamise sise-eeskirjaks nii Sindi linna ametiasutuses (linnavalitsus) kui ka 
linnavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused). 

1.1.5 Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
 
1.2 Tütarettevõtted 
 
1.2.1  Lähtudes RTJ 11 punktis 8 toodud definitsioonist loetakse Sindi linna tütarettevõteteks järgmisi 
ettevõtteid: 

Registrikood                                 Nimi                                     Osaluse määr (%-des) 
10442012                             OÜ Sindi Majavalitsus                           100,0 
 
Registrikood                             Nimetus                                      Osaluse määr (%-des) 
10356904                                OÜ Sindi Vesi                     100,0 

 
 
2. RAAMATUPIDAMISE PÕHINÕUDED 
 
2.1.      Raamatupidamise korraldamisel on Sindi linn kohustatud: 

2.1.1  korraldama raamatupidamisarvestust nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse 
ja võrreldava informatsiooni saamine linna eelarve täitmisest, linna finantsseisundist, 
majandustulemusest ja rahavoogudest; 
2.1.2  dokumenteerima kõik oma majandustehingud; 
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2.1.3  kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki   
oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; 
2.1.4  koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded õigusaktides 
sätestatud korras; 
2.1.5  säilitama raamatupidamise dokumente. 

2.2 Eelarve kassalise täitmise jälgimiseks peetakse kassapõhist arvestust eelarveklassifikaatorite 
lõikes vastavalt kinnitatud ja täpsustatud eelarvetele. Eelarve tulude, kulude ja 
finantseerimistehingute liigendamise aluseks on rahandusministri 11. detsembri 2003. a 
määrus nr 103 “Eelarveklassifikaatorite kehtestamine”. Majandustehingute kirjendamine 
toimub tekkepõhiselt kahekordse kirjendamise põhimõttel lisades 1-6 toodud kontoplaani 
alusel. 

2.3       Kontoplaan koosneb järgmistest koodidest: 
2.3.1  kontode koodid (lisa 1); 
2.3.2  tehningupartnerite koodid (lisa 2); 
2.3.3  tegevusalade koodid (lisa 3); 
2.3.4  allikate koodid (lisa 4); 
2.3.5  rahavoo koodid (lisa 5); 
2.3.6  projekti koodid (lisa 6). 

2.4 Muutusi tehingupartnerite nimekirjas arvestatakse sellest kuupäevast, millal muutus toimus. 
Rahandusministeeriumile esitab muutuse kohta informatsiooni raamatupidamise teenistuse 
juhataja - pearaamatupidaja e-posti teel, esitades ühtlasi muutuse aluseks oleva otsuse nimetuse, 
numbri ja kuupäeva. 

 
 
3. LINNA RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS 

 
3.1 Linna raamatupidamissüsteemi struktuur 
 
3.1.1 Raamatupidamisarvestuse struktuuri aluseks on Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt 

kinnitatud ametiasutuse struktuur, linna põhimäärus ning eelarve.  
3.1.2 Raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise eest vastutab ametiasutuse juht (linnapea). 
3.1.3 Linna raamatupidamise arvestust korraldatakse linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) 

koosseisus olevate raamatupidajatega.  
3.1.4 Raamatupidajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse ametijuhendites. 
 
3.2 Arvelduskontod pankades 
 
3.2.1 Linnavalitsusel on arvelduskontod avatud AS SEB Pangas ja Swedbangas. Sindi Lasteaial 

(edaspidi lasteaed) on eraldi arvelduskonto Swedbangas.  
3.2.2 Linnavalitsuse arvelduskontod avab ja sulgeb linnapea.  
3.2.3 Lasteaia pangakontodel toimuvad arveldused lastevanematega. 
3.2.4 Linnavalitsuse allkirjaõiguslikud isikud määratakse linnapea käskkirjaga.  
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3.3 Varade ja kohustuste kajastamine 
 
3.3.1 Vara kajastatakse linna bilansis selle asutuse tegevusala koodiga, kes kasutab vara oma 

põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.  
3.3.2 Nõuded kajastatakse üldjuhul selle asutuse tegevusala koodiga, kes esindab linna nõude 

sissenõudmisel. 
3.3.3 Finantsinvesteeringud (aktsiad, võlakirjad ja muud väärtpaberid) kajastatakse üldjuhul 

linnavalitsuse koodiga.  
3.3.4 Kohustused kajastatakse linna bilansis selle hallatava asutuse tegevusala koodiga, kes on linna 

eelarvest lähtudes kohustatud kohustust täitma. 
3.3.5 Laenud ja muud võlakohustused kajastatakse linnavalitsuse koodiga. 
3.3.6 Sindi linna bilansis ei kajastata varasid, mille soetusmaksumust ega õiglast väärtust ei ole 

võimalik usaldusväärselt mõõta, samuti kohustusi, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või 
mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta. Selliste varade ja kohustuste 
olemasolu (võimalusel koos hinnanguga nende võimaliku väärtuse kohta) kajastatakse 
bilansivälistel kontodel ja avalikustatakse linna raamatupidamise aastaaruandes. 

 
3.4 Tulude ja kulude kajastamine 
 
3.4.1 Laekuvad maksud ja lõivud kajastatakse raamatupidamises linnavalitsuse koodiga. 
3.4.2 Hallatavate asutuste tulud majandustegevusest ja muud tulud kajastatakse linna 

raamatupidamises selle asutuse tegevusala koodiga, kes vastava tulu eest kaupa müüs või 
teenust osutas. 

3.4.3 Kulud kajastatakse üldjuhul selle asutuse tegevusala koodiga, kelle tegevuseks kulu tehti 
vastavalt kinnitatud linna eelarvele.  

3.4.4 Varast ja kohustusest otseselt tekkivad tulud ja kulud kajastatakse üldjuhul selle asutuse 
tegevusala koodiga, millega on kajastatud vastav vara ja kohustus. 

3.4.5 Sindi linn kui raamatupidamiskohustuslane on kohustatud tagama, et tema tulud ja kulud 
kajastuvad linna raamatupidamisaruannetes ainult üks kord.  

 
3.5 Automatiseeritud andmetöötlussüsteemide kasutamine  
 
3.5.1    Raamatupidamisarvestuses kasutatakse raamatupidamisprogrammi PMEN. Programm 

koosneb järgmistest osadest: 
3.5.1.1  kassa/pank;  
3.5.1.2  arveldused; 
3.5.1.3  palk; 
3.5.1.4  varad;  
3.5.1.5  materjalid; 
3.5.1.6  pearaamat; 
3.5.1.7  eelarve. 

 
3.5.2   Programmi varukoopiaid tehakse disketile reeglina viis korda nädalas, kuid mitte vähem kui 
üks kord kuus ja säilitatakse raamatupidamises. 
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4. LINNA MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA KIRJ ENDAMINE 
 
4.1 Raamatupidamisregistrid 
 
4.1.1 Majandustehingud kirjendatakse kronoloogilistes ja süstemaatilistes raamatupidamisregistrites 

nende toimumise momendil või vahetult pärast seda. 
4.1.2 Raamatupidamisregister on raamatupidamises kasutatav andmebaas. Kõik kontode aruanded ja 

registrid koostatakse raamatupidamisprogrammi alusel. 
4.1.3    Raamatupidamisdokumente hoitakse registraatorites (edaspidi toimik), mille seljale või 

kaanele märgitakse linnavalitsuse dokumentide loetelus vastavale dokumendisarjale antud 
tähis (indeks) ja nimetus ning aruandeaasta number. 

 
4.2. Algdokument 
 
4.2.1 Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend – 

algdokument või algdokumendi alusel koostatud koonddokumendid. Reguleerimiskannete 
algdokumendiks on raamatupidamises koostatud raamatupidamisõiend. 

4.2.2 Arvestamisel kasutatakse alljärgnevaid algdokumente: 
4.2.1 arved (ostuarved, müügiarved); 
4.2.2 saatelehed, üleandmis-vastuvõtuaktid; 
4.2.3 sularahakviitungid ja - tšekid; 
4.2.4 kassa sissetuleku ja väljamineku orderid; 
4.2.5 lähetusdokumendid; 
4.2.6 palgadokumendid (koondpalgalehed, palgalehed); 
4.2.7 arvelduskontode väljavõtted; 
4.2.8 ümberhindlus- ja mahakandmisaktid (põhivara, bilansiväliselt arvestatav vara); 
4.2.9 lepingud; 
4.2.10 raamatupidamisõiendid; 
4.2.11 inventuurilehed (-aktid). 

4.2.3    Algdokument peab sisaldama järgmisi andmeid: 
4.2.3.1 dokumendi nimetus ja number; 
4.2.3.2 koostamise kuupäev; 
4.2.3.3 käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (kohustuslik arvetel); 
4.2.3.4 tehingu majanduslik sisu; 
4.2.3.5 tehingu arvnäitajad (kogus, hind ning kaupade ja teenuste kogumaksumus ilma  

käibemaksuta ja koos käibemaksuga käibemaksu määrade lõikes); 
4.2.3.6 käibemaksusumma käibemaksu määrade lõikes; 
4.2.3.7 tehingu osapoolte nimed, asu- või elukoha aadressid ja registri- või isikukood; 
4.2.3.8 vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber, vajadusel debiteeritavad ja                                         

krediteeritavad kontod koos lisades 2-6 toodud koodidega; 
4.2.3.9 Hallatavatel asutustel peab tarnija arvel olema maksjaks Sindi Linnavalitsus. 
4.2.3.10 Igal tarnija arvel peab olema peal selgitus kulu toimumise kohta ning hallatava 

asutuse juhi allkiri. 
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4.2.4    Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel ei ole lubatud sissekandeid kustutada või teha 
õienditeta parandusi. Vead alg- ja koonddokumentidel parandatakse ebaõige teksti või summa 
läbikriipsutamise ja läbikriipsutatu kohale õige teksti või summa kirjutamise teel. 
Läbikriipsutamine toimugu peene joonega nii, et läbikriipsutatav jääks loetavaks.   

4.2.5    Raha liikumist tõendavatel dokumentidel (näit kassa sissetuleku ja väljamineku orderid) ei ole 
lubatud teha parandusi. 

4.2.6    Punktides 4.2.3.7-4.2.3.9 sätestatud nõuet ei kohaldata algdokumentidele, kui nendes 
punktides nimetatud andmed on kajastatud vastavate algdokumentide alusel koostatud 
koonddokumendis. 

4.2.5 Majandusaasta aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete ja ebakorrektsete 
paranduskannete algdokumendiks on raamatupidamises koostatud raamatupidamisõiend, 
millel asendab punktis 4.2.3.7 nõutavaid rekvisiite algdokumendi koostaja nimi. 

4.2.6 Parandusdokument peab lisaks punktides 4.2.3 ja 4.2.5 sätestatud rekvisiitidele sisaldama 
paranduse sisu. 

4.2.7 Raamatupidamisõiendi kinnitab linnavalitsuse pearaamatupidaja. 
 
  
4.3 Lepingud 
 
4.3.1    Raamatupidamises võetakse käitlemiseks, ülekandmiseks ja väljamaksmiseks lepingud, mis on 

sõlmitud ja viseeritud linnapea, abilinnapea või hallatava asutuse juhi poolt. 
4.3.2    Linna nimel sõlmitavate, samuti linnapea ja linnavalitsuse liikmete poolt linnavalitsuse nimel 

sõlmitavate lepingute üle peetakse arvestust ja lepingute originaaleksemplare säilitatakse 
linnakantseleis.  

4.3.3   Hallatava asutuse juhi poolt sõlmitud lepingute originaaleksemplare säilitatakse 
raamatupidamises, koopiad hallatavas asutuses.  

4.3.4   Linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingute registreerimise kord ja lepingute tähistuste (indeksite) 
süsteem ning dokumentide registrisse kantavate andmete loetelu on sätestatud 
asjaajamiskorras. 

 
4.4 Majandustehingute dokumenteerimine 
 
4.4.1 Alg-või koonddokumendi alusel koostatud raamatupidamis(kirjend)kanne peab sisaldama 

järgmisi andmeid:raamatupidamiskirjendi  järjekorranumber; 
4.4.1.1  majandustehingu kuupäev; 
4.4.1.2  debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad; 
4.4.1.3  koodid vastavalt lisas 1 toodud kontojuhistele; 
4.4.1.4  majandustehingu lühikirjeldus; 
4.4.1.5  algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number. 

4.4.2    Raamatupidamiskirje vormistatakse algdokumendil või koonddokumendil. 
4.4.3    Raamatupidamiskirje registreeritakse raamatupidamisprogrammi PMEN vastavas osas, kus 

programm nummerdab tehingud automaatselt. 
4.4.4 Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama 

viidet parandatavale raamatupidamiskirjendile.  Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb 
koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend (parandusdokument). 
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4.4.5 Uue majandusaasta algul kantakse sünteetilise ja analüütilise konto algsaldod 
raamatupidamisregistritesse täpses kooskõlas eelmise aasta lõppbilansi ja arvestusregistritega. 

4.4.6 Juhul, kui pärast avaliku sektori üksuste omavaheliste tehingute võrdlemist ja 
konsolideerimisest tulenevad  korrigeerimised,  parandatakse nii eelmise aasta registreid 
(paranduskandega) kui ka jooksva aasta registreid (algsaldode muutmise teel). 

4.4.7 Kui linna raamatupidamisaruandes tehakse pärast järgmise aasta 15. maid parandusi, 
arvestakse pärast nimetatud kuupäeva tehtud parandused saldoandmikes järgmise aruandeaasta 
saldode muutuste hulka. 

 
4.5 Dokumendikäibe korraldamine 
 
4.5.1 Sissetulevate arvete ja materiaalsete väärtuste eest vastutaja 
 
4.5.1.1 Hallatava asutuse juht vastutab tööde/teenuste tellimise ja materiaalsete väärtuste 

vastuvõtmise eest. 
4.5.1.2 Asutuse juht vastutab selle eest, et:  

4.5.1.2.1  esmasdokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused vastavad 
eelnevalt sõlmitud lepingutele või tellimustele; 
4.5.1.2.2  esmasdokumentides sisalduvate andmete autentsuse, dokumentide õigeaegse ja 
nõuetekohase koostamise eest. 

4.5.1.3 Asutuse juht on kohustatud kontrollima tehtud kulutuste vastavust eelarves ettenähtud 
vahenditele. 

4.5.1.4 Materiaalsete väärtuste vastuvõtmise ja koguselise arvestuse eest vastutava isiku ülesandeks 
on materiaalsete väärtuste soetamise esmasdokumentidele märkida: 
4.5.1.4.1 materiaalsete väärtuste vastuvõtmise aeg (kuupäev, kuu, aasta); 
4.5.1.4.2 vastuvõetud materiaalsete väärtuste otstarve (lisatakse vajadusel); 
4.5.1.4.3 selgitus, kas on tegemist uue vara soetamisega või eelnevalt hallatava asutuse arvel 
oleva vara paranduse või parendusega. 

4.5.1.5 Pärast dokumentide vastavuse kontrollimist lepingutele või tellimistele märgib vastutav isik 
dokumentidele järgmised andmed: 
4.5.1.5.1 tööde ning teenuste vastuvõtmise koht ja aeg (kuupäev, kuu, aasta); 
4.5.1.5.2 vastuvõetud tööde ja teenuste otstarve. 

4.5.1.6 Sihtotstarbeliste projektide dokumendid kinnitab linnapea käskkirjaga või linnavalitsuse 
korraldusega määratud isik, kes märgib dokumendile projekti koodi. 

4.5.1.7   Valimiste kuludokumendid viseerib linna valimiskomisjoni esimees. 
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4.5.2 Arvete liikumine (tasumisel ülekandega) ja allkirjastamine (viseerimine) 
 
4.5.2.1  Hallatava asutuse juht vastutab selle eest, et: 

  4.5.2.1.1   dokument kajastab majandustehingut õigesti; 
4.5.2.1.2   tehing on seaduspärane ja vajalik; 
4.5.2.1.3   tehingu tingimused vastavad parimatele analoogsete tehingute tingimustele; 
4.5.2.1.4   kokkulepete sõlmimisel on lähtutud kokkuhoidlikkuse printsiibist. 

4.5.2.2  Hallatava asutuse juht kontrollib tehingu vastavust sõlmitud lepingu tingimustele ja kinnitatud 
eelarvele. 

4.5.2.3  Hallatava asutuse juht märgib arvele kulude liigi koodi. Linnavalitsuse arvetele märgib kulu 
liigi koodi teenistuse juht. 

4.5.2.4  Pärast arve kontrollimist allkirjastab hallatava asutuse juht arve. Linnavalitsuses allkirjastab 
arve linnapea või linnapea ülesannetesse kinnitatud ametnik. 

4.5.2.5  Pärast arve viseerimist liigub arve koos saatelehe või kauba/teenuse üleandmis-
vastuvõtmisaktiga raamatupidamisse hallatava asutuse raamatupidamisarvestust teostavale 
raamatupidajale. 

4.5.2.6  Linnavalitsuse raamatupidamisüksuse raamatupidajad tagavad dokumentide järgmiste 
andmete kontrollimise ja õige sisestamise raamatupidamisarvestuse infosüsteemi: 
4.5.2.6.1 tehingu teostamise kooskõla eelarve täitmise jälgimise põhimõtetega; 
4.5.2.6.2 raamatupidamiskontode, tehingupartneri, tegevusala, allika, rahavoo, 

eelarveklassifikaatori ja projekti koodide õigsus; 
4.5.2.6.3 maksetähtpäev; 
4.5.2.6.4 tekkepõhine periood; 
4.5.2.6.5 kas antud kauba, teenuse või muu hüve eest ei ole juba varem tasutud; 
4.5.2.6.6 kas ostutehing kontrolliti vastavalt dokumentide kontrolli nõuetele ja kinnitati 

selleks volitatud isiku(te) poolt. 
4.5.2.7  Pärast dokumentide kontrollimist registreerib raamatupidaja koheselt või esimesel võimalusel 

arve raamatupidamisprogrammis. 
4.5.2.8  Dokumendi mittevastavusel käesoleva eeskirja punktide 4.2.3.1-4.2.3.8 nõuetele teavitab 

raamatupidaja sellest hallatava asutuse juhti. 
4.5.2.9 Kõik pangaülekanded aktsepteerib linnapea. 
4.5.2.10 Raamatupidamisprogrammis registreeritud kuluarved arhiveeritakse pärast ülekande 

tegemist programmi poolt antud registreerimisnumbrite järjekorras omaette mappidesse. 
4.5.2.11 Allasutuse juhi poolt viseeritud arved esitab raamatupidamisele hallatava asutuse juht 

linnavalitsuse vastuvõtuaegadel. 
4.5.2.12 Maksete ülekandmise tingimused peavad reeglina andma võimaluse tasuda 14 kuni 30 

päeva jooksul pärast kauba, teenuse või muu hüve saamist, kuna ülekandjal peab jääma aega 
alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ning tulevaste rahavoogude planeerimiseks. 

4.5.2.13 Pangaülekanded teostatakse raamatupidamise poolt elektroonilisel teel – internetipank (AS 
SEB Pank, AS Swedbank) või Telehansa (AS Swedbank) programmi abil. Maksukorralduste 
numereerimine toimub PMEN programmi kassa/panga osas automaatselt. Kassa/panga 
programmi osast eksporditakse maksekorraldused faili ja imporditakse kas AS SEB Panki või 
AS Swedbanki panga programmi. 

4.5.2.14 AS Swedbanki ja AS SEB Panki väljavõtted saadakse elektrooniliselt Telehansa ja 
internetipankade programmist kas igapäevaselt või iganädalaselt. 
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4.5.3 Arve liikumine (arveldamisel sularahaga) ja allkirjastamine (viseerimine) 
 
4.5.3.1 Arve, kviitung või lähetuse aruanne, mis tõestab kauba/teenuse soetamist sularaha eest, liigub 

hallatava asutuse juhile, kes kontrollib tehtud kulutuste õigsust, vastavust lepingule, vajalike 
rekvisiitide olemasolu ning tehtava kulutuse vastavust eelarves arvestatud vahenditele ja 
kinnitab algdokumendi allkirja ja kuupäevaga. 

4.5.3.2 Pärast algdokumendi viseerimist liigub nimetatud dokument raamatupidajale, kes kontrollib 
esitatud dokumentide vastavust seadustele ning koostab aruandele raamatupidamiskirjendi ja 
allkirjastab selle (allkiri, kuupäev). 

 
 
5. TEGEVUSTULUD 
 
5.1 Eelarve tulude liigendus 
 
5.1.1 Sindi linna eelarve tulud on: 

5.1.1.1  laekumised maksudest – füüsilise isiku tulumaks, maamaks; 
5.1.1.2 kaupade ja teenuste müük –  riigilõiv, laekumised linna allasutuste 

majandustegevusest, üüri- ja renditulud; 
5.1.1.3  rahalised toetused ja sihtotstarbelised laekumised; 
5.1.1.4 laekumised muudest tuludest – varade müük, intressi- ja viivisetulud, dividenditulu, 

trahvid. 
 
5.2  Maksud 
 
5.2.1 Maksutulu kajastatakse raamatupidamises kontoklassis 30. 
5.2.2 Maksutulude üle peetakse arvestust kassapõhiselt. 
5.2.3 Maksutulude kajastamine toimub kandega: Deebet Arvelduskontod Kreedit Maksud 

(kontoklass 30). 
 
5.3 Lõivud 
 
5.3.1 Tulu lõivudest võetakse arvele lõivude kassasse või panka laekumise kuupäeval kontorühmas 

320 Riigilõivud.  
5.3.2 Lõivude laekumisel on raamatupidamiskanne: Deebet Arvelduskonto  Kreedit Riigilõivud 

(kontorühm 320). 
 
 
5.4 Tulud hallatavate asutuste majandustegevusest 
5.4.1 Tulusid hallatavate asutuste majandustegevusest kajastatakse kontorühmas 322. 
5.4.2 Tulu võetakse üldjuhul arvele kassapõhiselt.  
5.4.3 Tulud hallatava asutuse majandustegevusest laekuvad vastava asutuse kassasse või 

pangakontole. 
5.4.4 Hallatava asutuse raamatupidamisarvestust teostav raamatupidaja kannab kõik saadud tulud 

üle linnaeelarvesse. 
5.4.5 Erandina jääb gümnaasiumi ja lasteaia toiduraha nende asutuste pangakontodele.  
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5.4.6 Gümnaasiumi ja lasteaia linnaeelarvest kaetavate tegevuskulude katmises osalevad täies 
ulatuses kõik teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritoorimil elavate 
selles lasteasutuses/koolis käivate/õppivate laste/õpilaste arvuga. 

5.4.7 Haridus- ja kultuuritöö spetsialist esitab raamatupidamisele iga kuu 15. kuupäevaks õiendi 
teistest linnadest või valdadest 10. kuupäeva seisuga Sindi linna koolis ja lasteasutuses 
õppivate/käivate laste kohta. 

5.4.8 Õiend peab kajastama järgmisi andmeid: 
5.4.8.1  lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood; 
5.4.8.2  lapse elukoht Eesti rahvastikuregistri elukohaandmete alusel; 
5.4.8.3  kooli või lasteasutuse nimetus, klass. 

5.4.9 Arve koostatakse linnavalitsuse poolt kinnitatud koha tegevuskulu arvestusliku maksumuse 
alusel. 

5.4.10 Raamatupidamine esitab tegevuskulude katmises osalemise arve asjaomasele vallale või 
linnale neli korda aastas. 

5.4.11 Arve kuulub tasumisele 15 päeva jooksul. 
5.4.12 Kui Sindi linn ja asjaomased vallad/linnad on kokku leppinud tegevuskulude katmises 

osalemise korras, koostatakse ja väljastatakse arve sõlmitud kokkuleppes toodud tähtaegadel. 
 
5.5  Üüri- ja renditulud 
 
5.5.1 Üüri – ja rendituludest saadavad summad laekuvad kas sularahas linnavalitsuse kassasse või 

ülekandega pangakontodele.  
5.5.2 Arve mittetasumisel arvel märgitud tähtpäevaks saadab arve koostaja 30 päeva möödumisel 

järgmise kuu arve koos võlasummaga arvel.  
5.5.3 Teise meeldetuletuse võlgnikule saadab arve koostaja arvel märgitud tähtajast, samal ajal 

informeerides linnapead võlgnikust. 
 
5.6   Kasum/kahjum põhivara müügist 
 
5.6.1 Raamatupidamises kajastatakse põhivara müügist tekkiv müügikasum või –kahjum, mis 

leitakse müügihinna, müügiga seotud kulude ja raamatupidamisliku jääkväärtuse vahena. 
5.6.2 Linnavara ostu-müügilepingu koopia edastatakse linnakantselei poolt raamatupidamisele ja 

võõrandatud vara valitsejale 3 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.  
5.6.3 Linnavara võõrandamisest saadav tulu kajastatakse raamatupidamises tuluna realiseeerimise 

momendil või lepingus fikseeritud perioodil. Realiseerimise momendiks loetakse 
omandiõiguse ülemineku momenti.  

5.6.4 Muu põhivara ja muu vara erastamise ostu-müügilepingute alusel saadaolev järelmaksunõuete 
põhiosa kajastatakse kontodel 103250 (lühiajaline osa) ja 153250 (pikajaline osa).  

5.6.5 Lepingu alusel lisanduv intressitulu kajastatakse aruandekuupäeva seisuga tekkepõhiliselt 
olenevalt tasumata intressi päevade arvust viimasest intressimakse tähtpäevast arvates 
kandega: Deebet Laekumata intressid konto 103100; Kreedit Intressitulu järelmaksunõuetelt 
konto 658010. 
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5.7  Trahvid 
 
5.7.1 Tulu trahvidest kajastatakse kassapõhiliselt kontogrupis 3880.  
5.7.2 Trahvid võetakse kassapõhiliselt arvele nende laekumise kuupäeval kandega: Deebet Pank; 

Kreedit Trahvid kontogrupp 3880. 
5.7.3 Aruandeperioodil arvestatud, kuid aruaandekuupäevaks laekumata trahvitulu kajastatakse 

aruandekuupäeva seisuga tekkepõhiliselt kandega: Deebet Trahvinõuded konto 102090; 
Kreedit Trahvid kontogrupp 3880. 

5.7.4 Laekumata trahvinõuete (piletita sõidu eest ühistranspordis) üle peetakse analüütilist arvestust 
aktsiaseltsis Pärnu ATP. 

 
 
6. SAADUD JA ANTUD TOETUSED 
 
6.1  Toetuste liigid 
 
6.1.1 Toetustena käsitatakse sise-eeskirjas Sindi linna poolt saadud või antud vahendeid jooksvateks 

või kapitalikuludeks, mis ei kuulu tagastamisele. Toetused võivad olla nii rahalised kui ka 
mitterahalised.  

6.1.2 Toetused jaotatakse sise-eeskirjas järgmisteks liikideks: 
  6.1.2.1  õigusaktidest tulenevad sotsiaaltoetused – regulaarsed toetused, mille suurust ja  

toetuse saajaid ei otsustata iga kord eraldi, vaid mis on ette nähtud õigusaktiga; 
6.1.2.2  sihtfinantseerimine – sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetused, 

mille korral kasutatakse neid ainult teatud liiki kulutuste katteks või teatud tingimuste 
tagamiseks, kusjuures toetuse andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist; 

6.1.2.3  välisabi – mitteresidentidelt saadud sihtfinantseerimine; 
6.1.2.4  subsiidiumid – ettevõtlusega tegelevatele isikutele ette nähtud tegevuskulude 

sihtfinantseerimise eriliik eesmärgiga mõjutada nende tootmistaset, hindu või 
kompenseerida tootmisteguritega seotud kulutusi; 

6.1.2.5 mittesihtotstarbeline finantseerimine – ilma sihtotstarvet määramata ja 
eritingimustega sidumata antud ja saadud toetused, mille sihipärast kasutamist ei saa 
või ei ole ette nähtud kontrollida. 

6.1.3   Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara 
sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et selle saaja peab ostma, ehitama või muul viisil 
soetama põhivara. 

 
6.2  Toetuste kajastamise üldpõhimõtted 
 
6.2.1   Sihtfinantseerimine kajastataks tuluna põhivara soetamis perioodil vastavuses IPSAS 23 

põhimõtetega. 
6.2.1 Toetust kajastatakse raamatupidamises esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 

toetuse tekkepõhisel kuupäeval. Plaanitud, kuid laekumata toetussummasid, millega seotud 
kulusid ei ole tekkinud, bilansis ei kajastata. Samuti ei kajastata bilansis toetuste andmiseks 
võetud kohustusi, kui väljamakseid ei ole tehtud. 
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6.2.2 Toetuste andmiseks võetud kohustusi (sõlmitud lepingutes ette nähtud aktsepteerimata 
summasid) kajastatakse bilansiväliste kohustustena (911010) ning võetud bilansiväliste 
kohustuste katmiseks saadaolevaid summasid bilansiväliste nõuetena (912010). 

6.2.3 Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, järgides tekkepõhisuse printsiipi. Toetuse andmise, 
saamise ja vahendamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse maksetaotluse aktsepteerimise 
kuupäev. 

6.2.4 Kui toetuse andja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, lepitakse kokku toetuse liik 
ning kannete tegemisel kasutatavad kontod ja tekkepõhised kuupäevad, lähtudes tulude ja 
kulude vastavuse printsiibist. 

 
6.3 Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks 
 
6.3.1 Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude 

vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna kontorühmas 350 hetkel, kui selle 
laekumine on kindel, üksus on täitnud sihtfinantseerimisega seonduvad lisatingimused ning 
teinud kulutused, mille hüvitamiseks antud toetus on mõeldud. 

6.3.2 Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud 
tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol 203850. Kui 
kulutused on tehtud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja 
nõudena bilansikontol 103550. 

 
6.4 Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 
 
6.4.1 Toetust loetakse põhivara sihtfinantseerimiseks juhul, kui selle kasutamise põhitingimuseks on 

kindlaksmääratud põhivara ost, ehitamine või muul viisil soetamine. Sihtfinantseerimist 
põhivara soetamiseks kajastatakse toetuse saamise tekkepõhisel momendil tuluna kontoklassis 
3502. 

6.4.2 Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse analoogiliselt põhivara sihtfinantseerimisega 
saadud vara õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav. Kui saadud vara õiglane 
väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, vara kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. 

 
6.5 Mittesihtotstarbeline finantseerimine 
 
6.5.1 Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna 

kontorühmas 352 ja sihtfinantseerimise andja poolt kuluna kontorühmas 452 hetkel, kui toetus 
on laekunud. 

6.5.2 Eelarvete tasandusfondi kaudu tehtavad maksed kajastatakse raamatupidamises kontol 352000. 
Muud riigieelarvest Sindi linnale üle kantavad toetused kajastatakse kontol 352010.  
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7. RAHALISTE OPERATSIOONIDE JA RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS 
 
7.1  Eelarveliste vahendite arvestus 
 
7.1.1 Eelarve täitmise ja eelarves ettenähtud assigneeringute sihipärase kasutamise eest vastutab 

hallatava asutuse juht.  
7.1.2 Hallataval asutusel on õigus võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves 

ettenähtud kulude piires. 
7.1.3 Hallatavale asutusele varem tehtud kulude taastamiseks laekunud summad loetakse hallatava 

asutuse eelarveaasta kulude vähendamiseks juhul, kui tegemist on sama eelarveaasta kulude 
taastamisega. 

7.1.4 Varasematel eelarveaastatel tehtud kulude taastamiseks eelarvesse laekunud summad kantakse 
linnaeelarve tuludesse. 

7.1.5 Eelarveaasta lõpuks arvelduskontodel olev kasutamata jääk kantakse tagasi linnaeelarvesse. 
 
7.2  Riigieelarvest väljamaksete tegemine 
 
7.2.1 Riigieelarvest Sindi linnale eraldatud sihtotstarbeliste kulude üle arvestuse pidamise ja 

väljamaksete teostamise kord on sätestatud “Riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjas”. 
7.2.2 Riigikassast väljamakse tegemiseks koostab pearaamatupidaja maksukorralduse.  
7.2.3 Maksukorraldus edastatakse riigikassale elektrooniliselt Interneti vahendusel.  
7.2.4 Tehingute läbikandmise aluseks raamatupidamises on riigikassa poolt elektrooniliselt 

väljastatud päevaraamat. 
7.2.5 Riigikassa poolt elektrooniliselt esitatavaid asutuse päevaraamatu ja asutuse riigieelarve 

kassalise täitmise aruandeid võrreldakse jooksvalt raamatupidamise andmetega. 
 
7.3 Lähetuskulude arvestus 
 
7.3.1 Teenistuslähetuseks loetakse avaliku teenistuja suunamist kindlaksmääratud ajavahemikuks 

teenistusülesande täitmisele väljaspoole alalise teenistuskoha asukohta. Teenistuja lähetamine 
välisriiki loetakse välislähetuseks. 

7.3.2 Lähetus ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse kooskõlas linnapea kinnitatud 
teenistuslähetuste vormistamise korra nõuetega. 

7.3.3 Linnavalitsus hüvitab teenistujale ainult dokumentaalselt tõendatud lähetusega seotud sõidu- ja 
majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ja maksab päevaraha 
Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud tingimustel ja ulatuses.  

7.3.4 Samasugust korda rakendatakse allasutustes töötavate töötajate suhtes. 
7.3.5 Lähetuskulude väljamaksmise aluseks on lähetaja poolt kinnitatud lähetuskulude aruanne, 

millele on lisatud kulu tõendavad dokumendid. 
7.3.6 Lähetuskulude aruanne esitatakse raamatupidamisele 5 tööpäeva jooksul lähetusest saabumise 

päevast. 
7.3.7 Linnapeal on õigus lubada välja maksta piirmäärast kallima majutuskoha kasutamise kulud, 

kui puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava või madalama hinnatasemega 
majutuskohta. 

7.3.8 Lähetuskulude hüvitus kantakse teenistuja pangakontole või makstakse välja kassast sularahas. 
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7.3.9 Vabariigi Valitsuse määruses “Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise 
tingimused, ulatus ja kord” kinnitatud teenistuslähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha 
piirmäära ületatavad summad  on raamatupidamisarvestust teostav isik kohustatud 
maksustama tulu- ja sotsiaalmaksuga. 

 
7.4  Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine 
 

7.4.1    Avalikule teenistujale seoses tema isikliku sõiduauto kasutamisega teenistusülesannete 
täitmisel hüvitatakse kulud linnapea käskkirjaga kinnitatud korra alusel, lähtudes Vabariigi 
Valitsuse määrusest “Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude 
hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad”. 

 
7.4.2 Hallatava asutuse töötajale seoses tema isikliku sõiduauto kasutamisega tööülesannete 

täitmisel hüvitatakse kulud juhi käskkirja alusel, lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusest 
“Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise 
tingimused ja hüvitise piirmäärad” ja vastavalt eelarvele. 

 
7.5  Kassaoperatsioonide arvestus 
 
7.5.1 Kassaoperatsioone teostatakse linnavalitsuse raamatupidamises. Sularaha võtab vastu isik, 

kellega linnapea on sõlminud täieliku materiaalse vastutuse lepingu. Kassapidaja kohustusi ei 
või panna raamatupidamise eest vastutavale või mõnele teisele isikule, kellele on antud õigus 
kirjutada alla teise allkirjaga rahalistele dokumentidele. 

7.5.2 Kassalimiit on linnavalitsuse peakassas 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot. 
7.5.3 Tulude vastuvõtmisel sularahas kasutatakse vormikohaseid kassa sissetuleku ordereid, millest 

üks eksemplar jääb vastuvõtjale, teine maksjale. 
7.5.4 Kassa sissetuleku orderil on kohustuslikud järgmised rekvisiidid: 

7.5.6.1  asutuse nimi; 
7.5.6.2  orderi number; 
7.5.6.3  kuupäev; 
7.5.6.4  füüsilise või juriidilise isiku nimi, kellelt on raha vastu võetud; 
7.5.6.5  mis alusel (milleks) on raha vastu võetud; 
7.5.6.6  summa numbrite ja sõnadega; 
7.5.6.7  sularaha vastu võtnud isiku ja raamatupidaja allkiri. 

7.5.7 Maksete vastuvõtmine ilma kviitungit vastu andmata või mõne muu vormi kasutamine on    
keelatud. 

7.5.8 Kassast sularaha väljamaksmiseks vormistatakse kassa väljamineku order, mille kohustuslikud 
rekvisiidid on: 
7.5.8.1  asutuse nimetus; 
7.5.8.2  orderi number; 
7.5.8.3  kuupäev; 
7.5.8.4  isiku ees- ja perekonnanimi, kellele raha välja makstakse; 
7.5.8.5  mis otstarbeks, millise dokumendi alusel raha väljastatakse; 
7.5.8.6  summa numbrite ja sõnadega; 
7.5.8.7  asutuse juhi allkiri; 
7.5.8.8  raha kätte saaja allkiri, summa sõnades; 
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7.5.8.9  vajadusel märge volituse kasutamise kohta, isikut tõendava dokumendi (pass) number 
ja väljastamise koht, kui isik ei ole asutuse kooseisuline töötaja. 

7.5.9   Kassa väljamineku orderile lisatakse panka sularaha sissemaksmise kviitung. 
7.5.10 Riiklikud sotsiaaltoetused makstakse välja ühise kassalehe alusel ja kantakse kassast välja kas 

osalise väljamaksena või kogu kassaleht korraga, vormistades selleks nõuetekohase 
väljaminekuorderi. 

7.5.11 Juhul, kui kassa väljaminekuorderitele lisatud dokumentidel (avaldused, arved jm) on hallatava 
asutuse juhi lubav pealdis, ei ole tema allkiri kassa väljaminekuorderil kohustuslik. 

7.5.12 Kõiki sularaha laekumisi ja väljamakseid arvestatakse kassaraamatus. Kassaraamat trükitakse 
välja vastavalt vajadusele PMEN kassa/panga programmist ja üks kord kuus viimase kuupäeva 
seisuga. 

7.5.13 Kassaraamatu kohustuslikud rekvisiidid raamatu pealdises on: 
7.5.13.1 asutuse nimetus; 
7.5.13.2 kuupäev; 
7.5.13.3 paberkandjal kassaraamatus on lehekülgede arv kinnitatud  allasutuse juhi allkirjaga. 

7.5.14 Kirjendid kassaraamatusse tehakse kahes eksemplaris, mis nummerdatakse ühe ja sama 
numbriga. Esimene eksemplar jääb kassaraamatusse ja teine esitatakse aruandena 
raamatupidamisele.  

7.5.15 Kassaraamatus on keelatud teha mahakraapimisi ja õigeks tunnistamata parandusi. Parandused 
tõestatakse kassa eest vastutava isiku ja asutuse juhi allkirjaga. 

7.5.16 Kassaraamatu lehekülje kohustuslikud rekvisiidid on: 
7.5.16.1  kuupäev; 
7.5.16.2  dokumendi number; 
7.5.16.3  isiku nimi, kellelt on raha vastu võetud ja kellele on raha välja antud; 
7.5.16.4  korrespondeeruva konto number;  
7.5.16.5  kassa jääk perioodi alguseks; 
7.5.16.6  sissetulek ja väljaminek summaliselt; 
7.5.16.7  jääk perioodi lõpuks; 
7.5.16.8  kassaraamatu täitmise eest vastutava isiku allkiri ja dokumente vastu võtnud 
               raamatupidamisarvestust teostava isiku allkiri. 

7.5.17 Kirjendid kassaraamatusse tehakse iga kassaorderi põhjal kohe pärast raha saamist või 
väljamaksmist, pidades eraldi numeratsiooni sissetuleku ja väljamineku orderite kohta.  

7.5.18 Kassast raha väljamaksmist, millele ei ole vormistatud kassa väljamineku orderit ning lisatud 
pangaasutuse sularaha sissemakse kviitungit, ei võeta kassas oleva sularaha kindlakstegemisel 
arvesse. Sularaha, mille laekumine ei ole tõendatud kassa sissetuleku orderiga, loetakse kassa 
ülejäägiks ja kantakse linnaeelarve tuludesse. 

7.5.19 Linnapea on kohustatud tagama raha säilimise nii kassas kui ka raha viimisel pangaasutusse 
ning vastutab seaduslikus korras neil juhtudel, kui tema süü läbi ei loodud vajalikke tingimusi 
rahaliste vahendite säilimise tagamiseks. 

7.5.20 Linnapea poolt määratud materiaalselt vastutavad isikud kannavad täielikku materiaalset 
vastustust kõigi nende poolt vastuvõetud väärtuste säilimise ja igasuguse kahju eest, mis on 
linnavalitsusele tekitatud nii tahtliku tegevuse kui ka oma kohustustesse hooletu või 
kohusetundetu suhtumise tagajärjel.  

7.5.21 On keelatud hoida kassas sularaha ja muid väärtusi, mis ei kuulu asutusele. 
7.5.22 Materiaalselt vastutaval isikul on keelatud talle pandud tööülesannete täitmist edasi usaldada 

teistele isikutele.  
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7.5.23 Materiaalselt vastutava isiku teenistussuhte peatumisel on ajutiseks asendajaks linnapea 
käskkirjaga või ametijuhendiga määratud isik. Väärtuste ülelugemise tulemuste ja ülevõtmise 
kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla üleandja ja vastuvõtja.  

7.5.24 Ootamatu töölt puudumise korral (näiteks haigestumine) loeb ajutine asendaja kõik tema käes 
olevad aruandelised väärtused üle raamatupidamist teostava isiku juuresolekul. Väärtuste 
ülelugemise tulemuste ja ülevõtmise kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla nimetatud 
isikud. 

 
8. VARAD 
 
8.1  Varade arvestuse üldpõhimõtted 
 
8.1.1 Linnavara on linnale kuuluvad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja 

kohustused. Linnavara bilansivälist arvestust peetakse linnavararegistris. Registrit peetakse 
raamatupidamises. 

8.1.2 Teenistuja on kohustatud enne teenistussuhte peatumist kauemaks kui 5 tööpäevaks või 
teenistusest lahkumist temale teenistusalaselt usaldatud vara üle andma vastavasisulise aktiga 
selle vastuvõtjaks määratud isikule. Üldjuhul võetakse vara üle  hiljemalt teenistusest 
lahkumise päeval. 

 
8.2  Materjalid 
 
8.2.1 Kantselei-, majandus-, ehitus- ja remondimaterjalid, toiduained ning küte ja määrdeained 

kantakse raamatupidamises ostudokumendi alusel kuluks vastavalt nende iseloomule 55. 
kontoklassis soetamise momendil. Kohe kasutusele võetavate materjalide dokumentidele 
tehakse vajadusel kasutaja poolt märkus, milleks on materjal kasutatud. Materjalide 
vastuvõtjaks on sise-eeskirja punkti 4.5.1.1 või 4.5.1.3 alusel määratud ametiisik. 

 
8.3  Väheväärtuslik kuluinventar 
 
8.3.1 Väheväärtuslik kuluinventar (masinad, seadmed, inventar, ehitusinventar), mille maksumus on 

alla 2 000 euro või kasutusiga alla ühe aasta, kantakse raamatupidamises kuluks kohe 
soetamise momendil.  

8.3.2 Väheväärtusliku kuluinventari kohta peetakse hallatavates asutustes väheväärtusliku 
kuluinventari vastuvõtjate lõikes bilansivälist arvestust nii koguseliselt kui summaliselt 
(soetusmaksumuses).  

8.3.3 Väheväärtusliku kuluinventari kohta on vastuvõtmise eest vastutavad isikud kohustatud 
pidama arvestust, mis kajastab vara soetamise kuupäeva, maksumust ja vara asukohta. 

8.3.4 Väheväärtuslik kuluinventar maksumusega kuni 6,40 eurot kantakse kuludesse soetamise 
momendil ja nende kohta bilansivälist arvestust ei peeta. 

8.3.5 Väheväärtusliku kuluinventari mahakandmiseks kulumise, purunemise, varguse vms tõttu 
moodustatakse asutuse juhi käskkirjaga vähemalt kolmeliikmeline alaline komisjon. Komisjon 
hindab vara tegelikku füüsilist seisundit ja otsustab vara säilitamise või mahakandmise 
otstarbekuse. Väheväärtusliku kuluinventari mahakandmine vormistatakse 
mahakandmisaktiga, millele kirjutavad alla komisjoni liikmed ja kinnitab asutuse juht. 
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8.3.6 Väheväärtusliku kuluinventari üleandmisel teistele hallatavatele asutustele tuleb koostada vara 
üleandmise-vastuvõtmise akt. Aktis näidatakse üleantava vara nimetus, kogus, üleandmise alus 
ja põhjus. Aktile kirjutavad alla vara üleandja ja vastuvõtja. Akt koostakse kahes eksemplaris. 
Akti kinnitab vara üleandva asutuse juht. Akt registreeritakse asutuse dokumentide registris. 

 
8.4  Nõuded ja tehtud ettemaksed 
 
8.4.1 Nõuete ja ettemaksete kajastamisel lähtutakse RTJ 3 nõuetest. Kapitalirendilepingutest 

tulenevate nõuete arvestamisel lähtutakse RTJ-st 9. 
8.4.2 Nõudeid ja tehtud ettemakseid kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt nende sisust, jaotatuna lühi- 

ja pikaajalisteks, lühiajalised kontorühmas 102 ja 103 ning pikaajalised kontorühmas 152 ja 
153. 

8.4.3 Kui ettemakse tegemine on vältimatu, kajastatakse seda esmalt vastava ettemaksesumma 
ülekandmisel. Esitatud, kuid maksmata ettemaksearveid raamatupidamises ei kajastata. 

8.4.4 Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest 
ettemakse tehti.  

8.4.5 Erandina võib arvestuse lihtsustamise eesmärgil kanda tulevaste perioodide kulu kohe kuluks, 
kui arvel või teatisel kajastatud ettemakse summa on väiksem kui 640 eurot (ilma 
käibemaksuta). 

 
8.5  Finantsinvesteeringud 
 
8.5.1 Finantsinvesteeringute kajastamisel lähtutakse RTJ 3 nõuetest. 
8.5.2 Finantsinvesteeringud jaotatakse bilansis olenevalt nende hinnangulisest realiseerumise 

tähtajast kas lühi- (realiseeruvad järgmise aruandeaasta jooksul) või pikaajalisteks. 
Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatakse kontorühmas 101 ja pikaajalised kontorühmas 
151. Finantsinvesteeringutelt arvestatud kasumid ja kahjumid kajastatakse kontoklassis 65. 

 
8.6  Osalused tütar- ja sidusettevõtetes 
 
8.6.1 Osalusi tütar- ja sidusettevõtetes kajastatakse lähtudes RTJ 11 nõuetest. 
8.6.2 Sindi linna bilansis kajastatakse osalused tütarettevõtetes konsolideeritud aruannetes rida realt 

konsolideerituna. Osalused sidusettevõtetes kajastatakse netovaras, kasutades kapitaliosaluse 
meetodit. 

 
8.7  Kinnisvarainvesteeringud 
 
8.7.1 Kinnisvaranvesteeringute kajastamisel lähtutakse juhendi RTJ 6 põhimõtetest. 
8.7.2 Kinnisvarainvesteeringuks sise-eeskirja tähenduses loetakse ainult sellist maad või hoonet või 

osa hoonest, mis on antud üürile avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele tulu teenimise 
eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil. 

8.7.3 Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuste poolt, kajastatakse kui 
materiaalset põhivara. 

8.7.4 Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse kontorühmas 154 soetusmaksumuse meetodil. 
8.7.5 Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse ümber, kui nende õiglane väärtus erineb oluliselt nende 

bilansilisest jääkväärtusest. 
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8.7.6 Kinnisvarainvesteeringu amortisatsioon kajastatakse kontol 610000. Kinnisvarainvesteeringu 
müügi korral kajastatakse müügihinda konto 381000 kreeditis, müügiga seotud kulusid konto 
381001 deebetis ja investeeringu bilansilist jääkväärtust müügihetkel konto 381010 deebetis. 

 
 
8.8  Põhivara 
 
8.8.1 Põhivarana arvestatakse masinaid, seadmeid, inventari ja ehitusinventari, mille 

soetusmaksumus on alates 01.01.2011.a. 2 000 eurot ja enam (ilma käibemaksuta), kuni 
31.12.2010 soetatud varade korral jääb eurodesse ümberarvestatud piirmääraks 1 917 eurot.  

8.8.2 Maa, hooned, rajatised, sõidukid, kunsti- ja muud mitteamortiseeruvad väärtusi arvestatakse 
põhivarana maksumusest sõltumata. 

8.8.3 Hallatavates asutustes ei tohi arvel olla kadunud, varastatud, sundvõõrandatud ega hävinud 
põhivara.  

8.8.4 Kui tõstetakse põhivara maksumuse alammäära, siis tuleb kõik põhivarad maksumusega alla 
nimetatud määra kanda kuludesse (põhivara arvestusest välja). Nimetatud põhivara kantakse 
kuludesse ning võetakse arvele kui väheväärtuslik kuluinventar. 

8.8.5 Sise-eeskirja punkti 4.5.1.1 või 4.5.1.3 kohaselt määratud isikud on kohustatud pidama 
põhivara koguselist arvestust, näidates ära vara asukoha ning vara teenistusalaselt kasutaja. 

8.8.6 Põhivara arvele võtmise aluseks on arved, ostu-müügilepingud, üleandmis-ja vastuvõtmisaktid 
jms, võetakse materiaalse vastutaja arvele allkirjastatud vastuvõtu akti alusel. 

8.8.7 Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb kõigist 
soetuskuludest: 
8.8.7.1  vara ostumaksumus; 
8.8.7.2  kasutuselevõtmist võimaldavad kulud (transport, seadistamine, ülespanekukulud); 
8.8.7.3  ostu vormistamiskulud; 
8.8.7.4  muud ostuga seotud väljaminekud (v.a finantseerimisega seotud kulud). 

8.8.8. Kinnistu ostmisel, kui kinnistu koosseisu kuulub nii maa kui hoone, eraldadakse maa 
maksumus hoone maksumusest ja võetakse eraldi arvele. Maa maksumuse määramine toimub 
maa maksustamishinna alusel. 

8.8.9. Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute 
võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt 
pikendavad vara kasutusiga või kui põhivara remondimaksumus ületab põhivara jääkväärtust. 
Remondiväljaminekud ja muud tehnilise hooldusega seotud väljaminekud, mis taastavad või 
säilitavad objekti algselt arvatud taset või kasutusiga, kantakse kuludesse. 

8.8.10. Põhivarade arvestus toimub Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud kontoplaani alusel 
kontoklassis 1. Põhivarade analüütiline arvestus toimub raamatupidamisprogrammi PMEN 
põhivara moodulis, kus igale põhivarale (või komplektile) avatakse arvestuskaart, kus on ära 
toodud järgmised andmed: 
8.8.10.1  põhivara nimetus; 
8.8.10.2  põhivara number; 
8.8.10.3  põhivara liik; 
8.8.10.4  soetamise kuupäev; 
8.8.10.5  soetamismaksumus; 
8.8.10.6  tööiga (kuudes); 
8.8.10.7  kulumi norm; 
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8.8.10.8  informatsioon põhivara kohta; 
8.8.10.9  komplekti korral ka sinna kuuluvate varade loetelu. 

8.8.11 Materiaalse põhivara soetusmaksumus kantakse kuludesse kulumi arvutamise teel. Kasutusel 
on lineaarne (proportsionaalne) arvestuse meetod. Kulumi arvestamise aluseks on 
kuluminormid (lisa 8), mis kinnitatakse koos sise-eeskirjaga. Kulumit arvestatakse üks kord 
kuus eraldi iga põhivara objekti kohta ja arvestus algab vara soetamise kuust.  

8.8.12 Täielikult kulunud põhivaradelt, kui arvestatud kulum võrdub tema soetusmaksumusega, 
kulumi arvestamine lõpetatakse. Kulumi arvutamine lõpeb vara mahakandmisele või 
müümisele eelneval kuul või juhul, kui vara on täielikult amortiseerunud, st soetusmaksumus 
võrdub arvestatud kulumiga. 

8.8.13 Kulumit ei arvestata piiramata kasutuseaga varadelt – maa, mets, kunsti- ja muud 
mitteamortiseeruvad väärtused. 

8.8.14 Põhivara kuulub registreerimisele linnavararegistris volikogu kehtestatud korras. 
8.8.15 Põhivara omandamine, kasutusse andmine, võõrandamine, kõlbmatuks tunnistamine ja 

mahakandmine toimub volikogu kehtestatud korras. 
8.8.16 Põhivara üleandmisel ühelt allasutuselt teisele on aluseks linnavalitsuse korraldus, mille alusel 

koostatakse põhivara üleandmise-vastuvõtmise akt. Aktis näidatakse üleantava vara nimetus, 
linnavararegistri number, soetusaeg, üleandmise alus, kogus, soetusmaksumus koos 
rekonstrueerimisväljaminekutega, kulum ja jääkväärtus üleandmise päeva seisuga. 

8.8.17 Raamatupidamises on põhivara mahakandmise aluseks linnavalitsuse korraldus, mille alusel 
koostatakse põhivara mahakandmise akt, mille kinnitab hallatava asutuse juht, kelle bilansis 
vara on. Mahakandmise akt registreeritakse vastava hallatava asutuse dokumentide registris. 

8.8.18 Põhivara mahakandmise akt peab sisaldama: 
8.8.18.1  vara kõlbmatuks tunnistamise otsust; 
8.8.18.2  vara hävitamise akti. 

8.8.19 Põhivara mahakandmise akti koopia edastatakse hallatava asutuse juhi poolt 10 päeva jooksul  
korralduse vastuvõtmisest linnavararegistrile. 

8.8.20 Kadunud, varastatud, sundvõõrandatud, hävinenud põhivara kantakse linnavalitsuse korralduse 
alusel kuludesse.  

8.8.21 Kui kulumit on arvestatud objekti maksumusega võrdses summas, kuid see objekt on 
edaspidiseks kasutamiseks veel kõlblik, ei või seda täieliku kulumise motiividel maha kanda. 
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9.   KOHUSTUSED JA NETOVARA 
 
9.1  Võlad tarnijatele 
 
9.1.1 Arveldustes hankijatega lähtutakse tekkepõhisest printsiibist. 
9.1.2 Hallatava asutuse juht sõlmib üldjuhul hankijaga lepingu teatud töö või teenuse ostmiseks. 

Kui lepingut ei sõlmita, tellitakse töö/teenus tellimiskirja alusel. Analüütilist arvestust 
hankijatega peetakse raamatupidamisprogrammi PMEN kohustuste moodulis, kus tehingud 
registreeritakse hankijate lõikes. 

 
9.2  Maksukohustused 
 
9.2.1 Maksudeklaratsioonide koostamisel lähtutakse tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, 

käibemaksuseadusest ja maksukorralduse seadusest ning muudest valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest. Maksudeklaratsioonid esitatakse Tolli- ja Maksuametile elektroonilisel teel. 

9.2.2 Üksikisiku tulumaksu ja sotsiaalamaksu arvestatakse ja kantakse Tolli- ja Maksuametile  
              isikustatult, st iga töötaja kohta eraldi. Selleks kasutatakse raamatupidamisprogrammi  
              PMEN palgaarvestuse moodulit.  
 
9.3  Võlad töövõtjatele 
 
9.3.1 Palgaarvestuse korraldamisel lähtutakse palgaseadusest, avaliku teenistuse  
              seadusest, töö- ja puhkeaja seadusest, töölepingu seadusest,  linnavalitsuse  

 sisekorraeeskirjast ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.  
9.3.2 Palgaarvestuse korraldamisel kasutatakse raamatupidamisprogrammi PMEN palgaarvestuse 

moodulit. 
9.3.3 Palgaarvestus toimub raamatupidamises, kus arvestatakse ametiasutuse teenistujate, ajutiste 

lepinguliste töötajate palka, volikogu liikmetele hüvitist, ühekordseid preemiaid ja toetusi 
ning peetakse hallatavate asutuste töötajate palgaarvestust. 

9.3.4 Palkade ja muude väljamaksete arvestamise algdokumentideks on tööaja arvestuse tabelid, 
linnapea käskkirjad, tööettevõtulepingud, volikogu ning linnavalitsuse õigusaktid.  

9.3.5 Tööaja arvestuse tabeleid peavad hallatavate asutuste juhtide poolt määratud isikud. 
9.3.6 Kõik palkade ja muude väljamaksetega seotud algdokumendid tuleb esitada 

raamatupidamisele vähemalt 3 päeva enne väljamakse teostamist. 
9.3.7 Algdokumentide alusel koostatakse palgalehed hallatavate asutuste lõikes. Palgalehed 

kinnitab linnapea, pearaamatupidaja ja arvestuse teinud raamatupidamistöötaja. 
9.3.8 Palk makstakse kuu esimeseks päevaks (möödunud kuu eest) teenistuja poolt nimetatud 

pangakontole kandmise teel. Gümnaasiumi ja lasteaia töötajate palgad makstakse välja 10. 
kuupäevaks. Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk 
välja sellele eelneval tööpäeval.  

9.3.9 Teenistuja lubatakse puhkusele linnapea käskkirjaga. Puhkusetasu arvestamise aluseks on 
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud puhkusetasu arvutamise kord. Puhkusetasu makstakse  
välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust täies ulatuses.  

9.3.10 Puhkusetoetuse arvestamise aluseks on linnapea käskkiri. Puhkusetoetus makstakse välja 
teenistuja valikul kas koos puhkusetasuga või esimesel palgapäeval pärast puhkuselt 
naasmist. Puhkust arvestatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
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9.3.11 Täiendava lapsepuhkuse päevade eest makstakse puhkusetasu seaduses sätestatud ulatuses. 
Palgaarvestust teostav raamatupidamistöötaja esitab üks kord kuus Pensioniametile andmiku. 
Täiendava lapsepuhkuse eest makstavat tasu ei kanta raamatupidamises kuludesse, vaid jääb 
üles nõudena Pensioniameti vastu. 

9.3.12 Ametniku teenistusest vabastamise päeval ja abiteenistuja töölepingu lõppemise päeval 
makstakse välja lõpparve. Kui teenistuja ei saanud teenistusest vabastamise või töölepingu 
lõppemise päeval lõpparvet vastu võtta, makstakse lõpparve välja 5 päeva jooksul, arvates 
nõude esitamisele järgnevast päevast. 

9.3.13 Töötasult võib teha kinnipidamisi teenistuja nõusolekuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel 
ja korras. Vabatahtlikke kinnipidamisi võib teha töötasult teenistuja kirjaliku avalduse alusel. 

9.3.14 Arvestuskuule järgneva kuu 15. kuupäevaks väljastab palgaarvestusega tegelev 
raamatupidaja igale teenistujale/töötajale soovi korral palgalehe temale arvestatud ja 
väljamakstud töötasude kohta.  

 
9.4  Puhkusereservi arvestus 
 
9.4.1 Aastaaruande koostamisel tehakse puhkusereservi inventuur. Reservi kantakse linnavalitsuse 

teenistujate ja allasutuste poolt eelmistel aastatel väljateenitud, kuid neile veel väljamaksmata 
puhkusetasu summa koos maksudega. Puhkuseinventuuris tuuakse välja iga teenistuja ja 
töötaja kohta: 
9.4.1.1  31. detsembri seisuga saamata jäänud puhkusepäevade arv (andmed esitab allasutuse 

personali peaspetsialist õiendina); 
9.4.1.2   keskmine tööpäeva tasu; 
9.4.1.3   väljamaksmata puhkusetasu summa; 
9.4.1.4   sotsiaalmaks väljamaksmata puhkusetasult; 
9.4.1.5   töötuskindlustusmaks väljamaksmata puhkusetasult. 

9.4.2    Kui kellelegi on puhkust “antud ette”, arvestatakse selle töötaja osas negatiivne puhkusetasu  
summa, mille võrra vähendatakse kogu puhkusereservi. 

9.4.3 Puhkusereservi summa juurdekasv võrreldes aasta algbilansis näidatuga, kantakse vastavale 
kulukontole. Kui reserv on võrraldes aasta algusega vähenenud, vähendatakse vastavaid 
kulusid. 

9.4.4 Puhkusereservi arvestatakse raamatupidamisprogrammi PMEN palgaarvestuse moodulis. 
 
 
10.  NÕUETE HINDAMINE 
 
10.1  Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 
 
10.1.1  Ostjatelt laekumata nõudeid hinnatakse individuaalselt, st iga arve laekumise tõenäolisust  

käsitletakse eraldi. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse 
kuludesse.  

10.1.2  Üldjuhul loetakse nõue ebatõenäoliselt laekuvaks juhul, kui: 
10.1.2.1   võlgnikule (ostjale) on saadetud võlgnevuse kohta meeldetuletuskirju, millele ei  

vastata kahe kuu jooksul; 
10.1.2.2 võlgniku (ostja) vastu on esitatud hagiavaldus; 
10.1.2.3 võlgniku (ostjale) suhtes on välja kuulutatud pankrot või likvideerimine; 
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10.1.2.4 võlgniku (ostja) ettevõtte omanikud/osanikud või kohus on otsustanud tegevuse  
lõpetada; 

10.1.2.5 nõue on vanem kui 180 päeva. 
10.1.3 Ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma kantakse kuludesse vaatamata sellele, kas võla sisse 

nõudmiseks on rakendatud meetmeid või mitte. 
10.1.4  Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kandmiseks kuludesse koostatakse raamatupidamises õiend, 

mille kinnitab asutuse juht. Ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma kantakse kuludesse koos 
käibemaksuga. Ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma kajastatakse kontogrupis 1021 
(Ebatõenäoliselt laekuvad maksu- ja trahvinõuded) või kontodel 103009 (Ebatõenäoliselt 
laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu), 103019 (Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded 
müüdud põhivara eest) ja 103109 (Ebatõenäoliselt laekuvad intressid). 

 
10.2  Lootusetud nõuded 
 
10.2.1 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded arvatakse lootusetuks kui: 

10.2.1.1 nõudeõiguse kaitsmine võlgniku pankroti või likvideerimise korral ei andnud  
tulemusi, kuna võlgnikul ei jätkunud vara kõigi nõuete rahuldamiseks; 

10.2.1.2   võlgnikku ei leita; 
10.2.1.3 võla sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud, st võla sissenõudmise  

kulud ületavad nõudesumma. 
10.2.2 Lootusetute nõuete mahakandmise piirmäärad otsustab volikogu. 
10.2.3 Lootusetu nõude mahakandmisel bilansist arvestatakse seda bilansiväliselt 10 aasta jooksul 

võla mahakandmisest, et jälgida võlgniku varalise seisukorra muutumist. Mahakantud võla 
katteks hiljem laekunud summad võetakse arvele tuluna ning vähendatakse bilansivälist 
võlakohustust. 

 
 
11.  VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMISE JA HINDAMI SE KORD 
 
11.1  Inventeerimise kohustus 
 
11.1.1 Materiaalne põhivara (v.a rajatised ja hooned) ja väheväärtuslik kuluinventar kuuluvad 

inventeerimisele vähemalt üks kord aastas. Aastainventuuride hajutamiseks võib inventuure 
alustada aruandeaasta 1. novembril ja inventuurid lõpetatakse 31. jaanuariks. 

11.1.2 Rajatised ja hooned ning kinnisvarainvesteeringud kuuluvad inventeerimisele vähemalt üks 
kord kahe aasta jooksul. 

11.1.3 Nõuete ja kohustuste analüütilised nimekirjad kuuluvad inventeerimisele vähemalt üks kord 
aasta lõpu seisuga saldokinnistuskirjade saatmisega. Otsuse selle kohta, milliste kohustuste 
kohta saadetakse tehingupartneritele kinnituskirjad, teeb pearaamatupidaja. 

11.1.4 Erandina ei saadeta kirjalikke kinnituskirju saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste 
vahel. Saldode ja käivete informatsiooni vahetatakse avaliku sektori üksuste vahel e-posti teel. 

11.1.5 Saldoandmikke esitavad avaliku sektori üksused võrdlevad iga kvartali lõpu seisuga 
omavahelisi saldosid. Kui omavahelistes saldodes on erinevusi, selgitatakse need välja ja 
lepitakse parandamine omavahel kokku. Kui võrdlejad jäävad omavaheliste saldode suhtes 
erimeelsusele, teatab sellest Rahandusministeeriumile pearaamatupidaja. 
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11.1.6 Maksude saldosid võrraldakse iga kuu lõpu seisuga Maksu- ja Tolliameti väljavõtete ja 
teatistega ning nende kohta ei tehta täiendavaid võrdlusi. 

11.1.7 Pangakontode saldosid inventeeritakse pangaväljavõtte saamisel. Aasta lõpu seisuga 
inventeeritakse pangakontode saldod panga kinnituskirja alusel. 

11.1.8 Sularaha jääki kassas inventeeritakse vastavalt vajadusele, kuid kindlasti aruandeaasta 
viimasel tööpäeval ning kassa üleandmisel ühelt materiaalselt vastutavalt isikult teisele. 

11.1.9 Materiaalse põhivara, väheväärtusliku kuluinventari ja kassa rahaliste vahendite 
inventeerimine on kohustuslik: 
11.1.9.1  materiaalsete väärtuste vastuvõtja ja koguselise arvestuse pidaja vahetumisel  

üleandmise-vastuvõtmise päeva seisuga; 
11.1.9.2  varguse, röövimise, omastamise ja riknemise kindlakstegemisel; 
11.1.9.3  asutuse töö reorganiseerimisel. 

11.1.10  Inventuuri õige ja õigeaegse läbiviimise eest vastutavad hallatavate asutuste juhid. 
11.1.11  Aastainventuuri läbiviimist tõendavaks dokumentatsiooniks on saldokinnituskirjad, 

pangakonto väljavõtted, inventeerimise aktid või muud dokumendid, mis tõendavad vara või 
kohustuse kajastamise korrektsust. Nimetatud dokumentatsioon säilitatakse kui 
majandustehingute algdokumentatsioon sise-eeskirjas sätestatud korras. 

 
11.2  Inventuuri läbiviimine 
 
11.2.1 Põhivara ja väheväärtusliku kuluinventari inventeerimiseks määratakse hallatava asutuse juhi 

käskkirjaga inventuuri läbiviijad. Inventuurikomisjonid koosnevad vähemalt 2 liikmest, kellest 
kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik. Vastutav isik osaleb 
inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. 

11.2.2  Käskkirjaga määratakse kindlaks inventeerimise algus- ja lõpptähtpäev ning inventeerimisakti 
raamatupidamisele esitamise tähtaeg.  

11.2.3 Inventeerimiskomisjon teeb kindlaks materiaalsete väärtuste jäägid, koostab otsused puudu- ja 
ülejääkide kohta ning teeb ettepanekuid materiaalsete väärtuste vastuvõtu, hoiu ja 
väljaandmise korrastamise, arvestuse parandamise ja nende säilivuse kontrollimise asjus.  

11.2.4 Inventeerimiskomisjon vastutab inventeerimise õige ja õigeaegse läbiviimise eest.  
11.2.5 Enne inventuuri algust kinnitab materiaalsete väärtuste vastuvõtja oma allkirjaga järgneva 

teksti: 
               “Käesolevaga tõendan, et kõik materiaalsete väärtuste sissetulekut ja väljaminekut  
               puudutavad dokumendid on üle antud raamatupidamisse ning mingeid materiaalseid  
               väärtusi ei ole jäetud arvele võtmata ega väljaminekusse kirjendamata.”.  
11.2.6 Väärtuste jääk tehakse inventeerimisel kindlaks kohustusliku ülelugemise, kaalumise, 

mõõtmise jms teel. 
11.2.7 Inventeerimisnimestikele kirjutab alla komisjon ning materiaalselt vastutav isik kinnitab oma 

allkirjaga igal nimestikul järgneva sisuga teksti: “Kõik käesolevas inventeerimisnimestikus 
numbrist ……..   kuni numbrini ……..   loetletud väärtused on komisjoni poolt minu 
juuresolekul tegelikkuses kontrollitud ja nimestikku kantud, millega seoses minul 
inventeerimiskomisjoni vastu pretensioone ei ole. Nimestikus loetletud väärtused on minu 
vastutaval hoiul.”.  

11.2.8 Kassa inventuur vormistatakse eraldi aktiga. Kassa inventeerimisel kontrollitakse sularaha 
olemit kõigi rahamärkide ükshaaval ülelugemise teel. Kassas olevate rahaliste vahendite 
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tegeliku olemi ülelugemisel võetakse arvesse ainult sularaha. Mingisuguseid dokumente ega 
allkirju sularaha olemi hulka ei arvata. 

11.2.9 Kassast raha väljamaksmist, mis ei ole kassa väljamineku orderil rahasaaja allkirjaga 
kinnitatud, ei võeta kassas oleva sularahajäägi kindlakstegemisel arvesse. See summa loetakse 
kassa puudujäägiks ja nõutakse materiaalselt vastutavalt isikult sisse. Sularaha, mille 
laekumine ei ole tõendatud kassa sissetuleku orderiga, loetakse kassa ülejäägiks ja kantakse 
eelarve tuludesse. 

 
11.3  Inventuuri tulemuste kontrollimine ja selgunud vahede reguleerimise kord 
 
11.3.1 Inventuuri lõppedes antakse vormistatud inventeerimisnimestikud raamatupidamisse 

inventuuri tulemuste kontrollimiseks, selgitamiseks ja arvestuses läbikandmiseks. Kõigi 
puudu- ja ülejääkide, riknemiste ja teiste kahjude kohta peavad töötajad esitama 
inventeerimiskomisjonile kirjalikud seletused. Esitatud materjalide põhjal selgitab komisjon 
välja inventuuri ja raamatupidamisandmete vahede põhjused ning teeb ettepanekud süüdlaste 
kindlakstegemiseks.  

11.3.2 Inventeerimiskomisjoni materjalid kinnitab hallatava asutuse juht hiljemalt 10 päeva jooksul 
pärast inventuuri lõppu.  

11.3.3 Inventuuri tulemused tuleb raamatupidamises läbi kanda sel kuul, millal inventuur lõppes. 
11.3.4 Kuritarvitustest tingitud kahju kindlakstegemisel tuleb vastavad materjalid komisjoni poolt 

pärast fakti tuvastamist üle anda volikogu revisjonikomisjonile meetmete rakendamiseks. 
 
 
 
12.  ARUANNETE KOOSTAMINE JA ESITAMINE 
 
12.1  Aruandlus 
 
12.1.1     Ametiasutus koostab ja esitab järgmised igakuised aruanded: 

12.1.1.1 Sindi linna eelarve kassalise täitmise kuuaruanded Pärnu Maavalitsusele 
aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks Rahandusministeeriumi poolt 
kehtestatud vormil;  

12.1.1.2  tulu-ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (vorm TSD) maksustamisperioodile järgneva 
kuu 10. kuupäevaks. 

 
12.2  Saldoandmikud 
 
12.2.1. Saldoandmikud esitatakse aruandekuule või -kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, 

välja arvatud saldoandmikud aasta lõpu seisuga, millised esitatakse hiljemalt järgmise aasta 
28. veebruariks. 

12.2.2. Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse läbi varade, kohustuste, tulude, kulude ja 
netovara saldode võrdlused teiste saldoandmike esitajatega vastavalt üldeeskirja § 52 lõikele 8. 
Saldode erinevuste korral, aga ka konsolideerimisgrupisiseste täiendavate kannete vajadusel 
viiakse saldoandmikesse korrigeerimisi vastavuses üldeeskirja § 52 lõikega 8 ja § 53 lõigetega 
3 ja 4. Nimetatud võrdlused ja korrigeerimised lõpetatakse 7 tööpäeva jooksul saldoandmike 
esitamise tähtajast, välja arvatud saldoandmike korral aasta lõpu seisuga. Aasta lõpu seisuga 
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esitatud saldoandmikes tehakse korrigeerimisi (sealhulgas auditeerimise käigus ilmnenud 
puuduste likvideerimiseks) kuni  järgmise aasta 31. märtsini. Saldoandmikud kalendriaasta 
kohta esitatakse hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks. 

12.2.3. Saldoandmikke esitatakse vastavuses üldeeskirjas esiatatud arvestuspõhimõtetega üldeeskirja 
lisades 1-5 esitatud kontoplaani järgi. 

 
12.3  Majandusaasta aruanne 
 
12.3.1 Sindi linn koostab konsolideeritud majandusaasta aastaaruande, lähtudes raamatupidamise 

seaduses ja RTJ-des toodud nõuetest. 
12.3.2 Majandusaasta aruandesse kuuluvad: 

12.3.2.1  tegevusaruanne vastavalt “Raamatupidamise seadusele”; 
12.3.2.2  konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne; 
12.3.2.3  eelarve täitmise aruanne; 
12.3.2.4  reservfondi kasutamise aruanne; 
12.3.2.5. sõltumatu vandeaudiitori aruanne; 

12.3.3 Sindi linna konsolideeritud majandusaasta aruande allkirjastab linnapea. 
12.3.4 Sindi linn esitab oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos audiitori 

aruandega Rahandusministeeriumile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks. 
 
13.  RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMISE KORD  
 
13.1 Ametiasutuse raamatupidamisdokumente säilitatakse raamatupidamise seaduses sätestatud 

perioodi jooksul. 
13.2 Ametiasutus säilitab raamatupidamisdokumente alljärgnevalt: 

13.2.1 raamatupidamise algdokumente 7 aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil 
algdokument raamatupidamises kajastati; 

13.2.2 raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid, mis on vajalikud 
majandustehingute rekonstrueerimiseks revideerimise käigus, 7 aastat, alates vastava 
majandusaasta lõpust; 

13.2.3 pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud majandusliku tegevuse dokumente 7 
aastat pärast kehtimise tähtaja möödumist. 

13.2.4 linnavalitsuses säilitatakse sise-eeskirja originaali üldkäskkirjade juures, mis 
kuuluvad avaliku arhiivi nõudel alalisele säilitamisele.  

13.2.5 Projektiga seotud raamatupidamislikke ja teisi dokumente tuleb säilitada seitse aastat 
pärast projekti lõppemist, kui rahastaja ei nõua teisiti. 

13.3 Linnavalitsuses sälitatakse palkade ja muude väljamaksete arvestamise algdokumente 
alaliselt. 

13.4 Linnavalitsus koondab arhiiviväärtusega raamatupidamisdokumendid ja need raamatupida-
misdokumendid, mille säilitustähtaeg ületab seitse aastat, kolme aasta jooksul pärast nende 
loomist või saamist arhivaalide tsentraliseeritud säilitamiseks ehitatud või kohandatud ruumi. 
Raamatupidamisdokumentide kestvaks säiltamiseks ettevalmistamise ja tsentraliseeritud 
hoidmiseks koondamise täpne kord sätestatakse asjaajamiskorras.  

 


