
LISA 1 
Sise-eeskirjas kasutatud tähtajad finantsarvestuse tähtaegseks korraldamiseks: 
 

Üüri-, rendi-, koostöö- jm lepingutes kokkulepitavad makse ja 
tasumistähtajad 14 kalendripäeva 

Sihtfinantseerimise lepingutes toetuse kasutamise tähtaeg või 
aruannete esitamise tähtaeg 

Kvartali või poolaasta 
lõpu 
seisuga 

Üüri-, rendi-, koostöö-, sihtfinantseerimise- jm lepingute 
koopiad raamatupidamisele Koheselt peale sõlmimist 

Sihtfinantseerimise kasutamise aruannete koopiad 
raamatupidamisele 

Paralleelselt 
sihtfinantseeringu andjale 
esitamisega 

Raamatupidamise teavitamine saadud mitterahalisest 
sihtfinantseerimisest 

Aruandeperioodile 
järgneva 
kuu 5.kuupäevaks 

Raamatupidamise teatised riigi raamatupidamiskohustuslastele 
sihtfinantseeringu kasutamise kohta 

Lepingus sätestatud 
tähtaegadel, kord 
kvartalis 
või aasta lõpu seisuga 
hiljemalt 20.jaanuariks 

Vallavalitsuse korraldused ehitus- või kasutuslubade 
väljaandmise, sotsiaaltoetuste määramise, 
mittetulundustegevuseks toetuste määramise jm tulusid või 
kulusid suurendavate või kohustusi võtvate korralduste 
edastamine raamatupidamisele 

5 tööpäeva jooksul peale 
korralduste 
allkirjastamist 

Sotsiaaltoetuste väljamakselehtede edastamine 
raamatupidamisele Jooksvalt 

Sotsiaaltoetuste väljamaksmine 
Järgmisel tööpäeval peale 
väljamaksulehe saabumist 

Käskkirjade esitamine laste või õpilaste nimekirjade 
kinnitamise kohta raamatupidamisele 

5 tööpäeva jooksul peale 
nimekirjade kinnitamist, 
kuid mitte hiljem, kui 
tulude arvestuskuu 
1.kuupäevaks 

Müügiarvete koostamine ja väljastamine raamatupidamises 
5 tööpäeva jooksul peale 
algandmete laekumist 

Müügiarvete sisestamine otsekorralduskeskkonda Hiljemalt 6.kuupäeval 

Ostuarvete kinnitamine ühe kinnitaja poolt 

Ostuarvete kinnitamine 
ühe kinnitaja poolt 5 
tööpäeva jooksul 

Majanduskulude aruannete esitamine raamatupidamisele 

5 tööpäeva jooksul peale 
avansi kasutamist, kuid 
mitte hiljem, kui 
aruandekuule järgneva 
kuu 
18.kuupäevaks 



Pangakaartide kasutamise aruanded raamatupidamisele 

Aruandeperioodile 
järgneva 
kalendrikuu 
18.kuupäevaks 

Lähetuskulude aruannete esitamine raamatupidamisele 
5 tööpäeva jooksul peale 
lähetuse lõppemist 

Väljamaksed lähetuskulude aruande alusel 5 tööpäeva jooksul 

Nõuete korraline allahindlus raamatupidamises 
Kvartalile järgneva kuu 
18.kuupäevaks 

Eelarve juhi ettepanek lootusetute nõuete maha kandmiseks 15.detsembriks 

Varade märgistamine masinloetava etiketiga vastutava isiku 
poolt 

Vahetult peale vara 
kättesaamist 

Varade arvele võtmise aktide esitamine raamatupidamisele 
3 tööpäeva jooksul peale 
vara kasutusse võtmist 

Palgaarvestuse algdokumentide sh ühekordsete 
töövõtulepingute esitamine raamatupidamisele 

Hiljemalt 6 tööpäeva enne 
väljamakse tähtaega 

Palkade ja töötasude väljamaksed 

Kuu viimasel tööpäeval 
või 
asutusele kehtestatud 
spetsiifilisel palgapäeval 

Käskkirjad isiklike sõiduautode kasutamise hüvitamise kohta 
Jooksva kuu 
25.kuupäevaks 

Väljamaksed isiklike sõiduautode kasutamise eest Kuu viimasel tööpäeval 

Väljamaksed õppelaenude põhiosa katteks Kuu viimasel tööpäeval 

Sularahas kogutud omatulude sissemaksed vallakassasse 

Jooksvalt või 
5.kuupäevaks 
peale aruandekuu 
lõppemist 

Kogutud omatulude aruande esitamine raamatupidamisele 

Kord 10 päeva jooksul või 
5.kuupäevaks peale 
aruandekuu lõppemist 

Informatsioon eelarve juhile laekunud ja laekumata nõuete kohta 

Aruandeperioodile 
järgneva 
kuu 20.kuupäevaks 

Raamatupidajate poolt valdkonna töölõigu kontrollimine ja 
lõpetamine 

Arvestusperioodile 
järgneva 
kalendrikuu 20.-25 
kuupäev 

Analüütiliste kontode võrdlus pearaamatuga 

Arvestusperioodile 
järgneva 
kalendrikuu 20.-25 
kuupäev 

Saldoandmiku esitamine Rahandusministeeriumile 
aruandekuule järgneva 
kuu 25. kuupäevaks 

Kõikidele deebitoridele saldoteatise saatmine 
raamatupidamistöötaja poolt 

Kord kvartalis ja hiljemalt 
31.jaanuariks 

Olulistele kreeditoridele saldokinnituse saatmine 
raamatupidamistöötaja poolt 31.jaanuariks 



Valdkonna- ja/või eelarve juhi tegevusaruande esitamine 
aastaaruande koosseisu lülitamiseks 15. veebruariks 

Auditeeritud aastaaruanne esitamine vallavalitsuse istungile Maikuu I istung 

Deklaratsioonide ja statistiliste aruannete esitamine 
raamatupidamistöötajate poolt 

Seaduses ettenähtud 
tähtaegadel 

Vallasekretäri ja/või sisekontrolli ülevaade 
kontrollisüsteemist aastaaruande koosseisu 01.märts 
 


