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MUHU VALLAVALITSUSE RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

Raamatupidamise sise-eeskiri kehtestatakse, lähtudes raamatupidamise seaduses ja 

rahandusministri määruses nr 105 (11.12.2003) „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -

aruandluse juhend“ (koos järgnevate muudatustega) sätestatust. 

 

§ 1. Lühitutvustus 

 

(1) Muhu valla ametiasutus on Muhu Vallavalitsus (registrikood 75018710). 

 

(2) Muhu Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatavad asutused 

on: 

1) Muhu Põhikool, 

2) Muhu Lasteaed, 

3) Muhu Noortekeskus, 

4) Muhu Muuseum, 

5) Liiva Raamatukogu, 

6) Hellamaa Raamatukogu, 

7) Hellamaa Külakeskus, 

8) Muhu Valla Kommunaalamet. 

 

§ 2. Eesmärk, üldpõhimõtted ja raamatupidamise korraldus 

 

(1) Raamatupidamise sise-eeskirja eesmärgiks on Muhu valla kui kohaliku omavalitsuse 

üksuse raamatupidamisarvestuse ja finantsaruandluse korra kehtestamine ning aruandluse 

tagamine. 

 

(2) Vallavalitsus korraldab enda ja hallatavate asutuste raamatupidamist tsentraliseeritud 

korras, tagades aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamise 

finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Sise-eeskirja kohaldatakse 

Vallavalitsuse (ametiasutuse) ja kõikide vallavalitsuse hallatavate asutuste finantsarvestuse 

korraldamisele. Sise-eeskiri reguleerib majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, 

varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamise algdokumentide käivet ja säilitamist, 

raamatupidamisregistrite pidamist, kontoplaani, vara põhi- ja väikevaraks (väheväärtuslikuks 

varaks) liigitamise kriteeriume, tulude-, kulude-, toetuste-, varade-, varude-, nõuete- ja 

kohustuste arvestamise ning aruannete koostamise korda. 

 

(3) Sise-eeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast, raamatupidamise seadusest, 

Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendist ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Sise-eeskirjas 

esitatud põhimõtete muutumisel seoses seadusandluse muutusega või sisemiste 

raamatupidamise korraldamise vajaduste muutumisel tehakse sise-eeskirjas vastavad 

muudatused. 

 

(4) Eelarve koostamise ja täitmise arvestuse korraldus  tuleneb kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ja Muhu valla 

õigusaktidest. 

 



2 
 

(5) Muhu valla raamatupidamise eest vastutab raamatupidamiskohuslase tegevjuhina 

vallavanem. Hallatavate asutuste igapäevast majandustegevust juhib hallatava asutuse direktor 

või juhataja, kelle õigused, kohustused ja vastutus määratakse asutuse põhimääruses, 

töölepingus, ametijuhendis. 

 

(6) Muhu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamist ja aruandlust korraldab 

vahetult pearaamatupidaja, kelle õigused, kohustused ja vastutus on määratud tema 

ametijuhendis.  

 

 (7) Pangatehinguid teostab pearaamatupidaja ja vanemraamatupidaja internetipõhiste 

pangakanalite vahendusel. Sularahatehinguid teostab vanemraamatupidaja ja tehinguid 

kontrollib pearaamatupidaja. 

 

2. ALGDOKUMENDID, RAAMATUPIDAMISREGISTRID JA KONTOPLAAN 

 

§ 3. Algdokumendid ja nende kontrollimine 

 

(1) Andmete registritesse kirjendamisel on aluseks majandustehinguid tõestavad 

algdokumendid või algdokumentide alusel koostatud koonddokumendid. Algdokument on  

majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel peavad olema järgmised 

rekvisiidid: 

1) dokumendi nimetus ja number; 

2) koostamise kuupäev; 

3) tehingu majanduslik sisu; 

4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 

5) tehingu osapoolte nimed ja aadressid; 

6) majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), 

mis kinnitab (kinnitavad) tehingu toimumist; 

7) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber. 

 

(2) Raamatupidamises kasutatavad algdokumendid: 

1) arved (müügiarved, ostuarved); 

2) saatelehed, üleandmis-vastuvõtuaktid, lepingud; 

3) sularaha kviitungid, tšekid; 

4) kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid; 

5) pangakontode väljavõtted; 

6) lähetusaruanded; 

7) palgaarvestuse dokumendid (palgalehed, koondpalgalehed jne); 

8) sotsiaaltoetuste väljamaksmise kassalehed ja pangalehed; 

9) põhivara aktid; 

10) inventuurilehed; 

11) raamatupidamisõiendid; 

12) asutuse juhi ja hallatavate asutuste juhtide käskkirjad; 

13) vallavalitsuse korraldused; 

14) volikogu otsused; 

15) saldokinnitused. 

 

(3) Elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente peab olema võimalik taasesitada. 
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(4) Aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete algdokumendiks on raamatupidamises 

koostatud raamatupidamisõiendid, millel on koostaja nimi ja allkiri. 

 

(5) Algdokumentide aktsepteerimise õigused on volitatud isikutel, kes peavad seda tegema 

vahetult peale majandustehingu toimumist või esimesel võimalusel peale majandustehingu 

toimumist. Volitatud isik (vastava tegevusala alaeelarve käsutaja) vastutab selle eest, et 

dokument kajastab majandustehingut õigesti, dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud 

tingimused vastavad eelnevalt sõlmitud lepingutele, tehing on seaduspärane ja vajalik, tehing 

on kooskõlas eelarvega, tehingu tingimused vastavad parimatele analoogsete tehingute 

tingimustele ja kokkulepete sõlmimisel on lähtutud kokkuhoidlikkuse printsiibist. 

Dokumendile tuleb märkida valdkonna eest vastutava isiku poolt kulu täpsustavad selgitused 

juhul kui selle täpsem sisu ei selgu dokumendi sisust. Kontrollija aktsepteering vormistatakse 

allkirjaga raamatupidamise alg- või koonddokumendil. Allkirjaga kinnitatud dokument peab 

jõudma õigel ajal raamatupidamisse. Ostuarved kinnitatakse e-arvete keskkonnas kinnituslingi 

kaudu. 

 

(6) Raamatupidamisüksuse töötajad tagavad dokumentide kontrollimisel ja 

ülekandedokumentide ettevalmistamisel järgmiste andmete kontrollimise ja õige sisestamise 

raamatupidamisarvestuse infosüsteemi: 

1) tehingu teostamise kooskõla eelarve täitmise jälgimise põhimõtetega; 

2) raamatupidamiskontode, tehingupartneri, tegevusala, allika, rahavoo ja eelarve 

klassifikaatori koodide õigsus; 

3) maksetähtpäev; 

4) tekkepõhine periood; 

5) saaja andmed; 

6) kas antud kauba, teenuse või muu hüve eest ei ole juba varem tasutud; 

7) kas ostutehing kontrolliti vastavalt dokumentide kontrolli nõuetele ja kinnitati selleks 

volitatud isiku poolt. 

 

§ 4. Algdokumentide käive ja esitamise tähtajad 

 

Dokumendi nimetus Esitamise aeg Dokumendi esitamise eest 

vastutav isik 

Ostjate arved Hiljemalt järgmise kuu 

15.kuupäevasks 

Vanemraamatupidaja 

Tarnijate arved Iga päev, vähemalt kolme 

tööpäeva jooksul peale arve 

saamist 

Allasutuse juht, volitatud 

isik 

Töölähetusaruanne 5 tööpäeva jooksul peale 

lähetusest saabumist 

Vastutav töötaja 

Toidulao aruanne 

Sõidupäevikud 

Hiljemalt järgmise kuu 

7.kuupäevaks 

Vastutav töötaja 

Tööajatabelid Hiljemalt iga kuu 

28.kuupäevaks 

Allasutuse juht 

Põhivarade arvelevõtmine 14 tööpäeva jooksul peale Pearaamatupidaja 
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vara kätte saamist 

Põhivarade mahakandmine 14 tööpäeva jooksul peale 

mahakandmisakti 

kinnitamist 

Pearaamatupidaja 

Kassadokumendid Samal päeval Vanemraamatupidaja 

Puhkuste ajakava 31.märts Allasutuse juht, 

registripidaja 

 

§ 5. Raamatupidamistehingute kirjendamine ja registrid 

(1) Raamatupidamiskohuslane on kohustatud kõik majandustehingud dokumenteerima ja 

kirjendama raamatupidamisregistrites kahekordse kirjendamise põhimõttel nende tehingute 

ajal või vahetult pärast seda. Raamatupidamiskirjendid sisestatakse 

raamatupidamisprogrammi Pmen. Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut 

tõestav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. 

 

(2) Raamatupidamiskirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: 

1) raamatupidamiskirjendi järjekorranumber; 

2) majandustehingu kuupäev; 

3) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad; 

4) majandustehingu lühikirjeldus; 

5) algdokumendi nimetus ja number. 

 

(3) Majandustehingud kirjendatakse kronoloogilistes ja süstemaatilistes 

raamatupidamisregistrites nende toimumise momendil või vahetult pärast seda. 

Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav andmebaas. 

Raamatupidamisregister vormistatakse kronoloogilises järjekorras (päevaraamat) ja kontode 

kaupa (pearaamat) ning säilitatakse kas trükitud dokumendina või failina (elektroonilise 

dokumendina). 

(4) Analüütilist arvestust peetakse raamatupidamisprogrammi PMen arvestusregistrites. 

(5) Registritest tehakse koopiad serverarvutisse automaatselt iga päeva õhtul. 

 

§ 6. Kontoplaan 

 

(1) Majandustehingute kirjendamiseks ning majandusinformatsiooni liigendamiseks on Muhu 

Vallavalitsuse raamatupidamises kasutusel avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendis kehtestatud kontoplaan, samuti selle lisades esitatud tehingupartnerite, tegevusalade, 

allikate, rahavoogude ja eelarveklassifikaatorite koodid. 

 

(2) Kontoplaan on üleval Rahandusministeeriumi veebilehel, samuti esitab 

Rahandusministeerium oma veebilehel jooksvat informatsiooni avaliku sektori 

finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi või selle muudatuste kohta. 

 

3. VARAD JA KOHUSTUSED 

 

§ 7. Kassa 
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(1) Kassadokumendid on kassa sissetuleku- ja väljaminekuorder. Nimetatud dokumendid 

sisestab raamatupidamisprogrammi, trükib välja ja kinnitab oma allkirjaga 

vanemraamatupidaja. 

 

(2) Kassatoiminguid kajastatakse raamatupidamisprogrammi moodulis Raha (objekt Kassa). 

Kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite sisestamisel genereeritakse 

raamatupidamisprogrammis vastav number. Iga kuu lõpus trükib vanemraamatupidaja välja 

Kassaraamatu, mille allkirjastavad vanemraamatupidaja ja pearaamatupidaja. Kassa 

väljaminekuorderid kinnitavad oma allkirjaga lisaks vallavanem ja pearaamatupidaja. 

 

(3) Sularahaarvestust peetakse kontol 100 000 „Kassa“ ja 1000001 „Muuseumi kassa“. 

Kassadokumendid paigutatakse kausta nimetusega „Kassadokumendid“. 

 

(4) Sularaha hoitakse vallavalitsuse sularahakassas (seifis) vanemraamatupidaja vastutaval 

hoiul. 

 

(5) Ametiasutuse hallatavatest asutustest kviitungite, nimekirjade, sularahaarvete jm alusel 

laekuvad summad (nt kooli personali toiduraha, ruumide kasutamise üür jm) tuuakse hiljemalt 

laekumise kuule järgneva kuu 5.-ks kuupäevaks ametiasutuse kassasse koos 

alusdokumendiga, mille alusel sisestatakse raamatupidamises kassatehingud 

raamatupidamisprogrammi. 

 

 (6) Sularahalimiiti kassas ei kehtestata. 

 

§ 8. Pangakontod 

 

(1) Rahaliste vahendite hoidmiseks ja arvelduste ning maksete teostamiseks on avatud 

arvelduskontod Swedbankis, SEB Pangas, Danske Bankis, Nordea Pangas ja DnB Pangas. 

Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse internetipanga teenust. Elektroonilisi ülekandeid 

valmistavad ette kas pearaamatupidaja või vanemraamatupidaja. Ülekande aluseks on 

algdokument, mille on eelnevalt kinnitanud asutuse juht ,vallavanem või nende poolt volitatud 

isik. 

 

(2) Pangadokumendid on pangakontode liikumiste väljatrükid internetipangast. 

Raamatupidamisprogrammi ja saldoaruannete võrdlusi teostab pearaamatupidaja. 

Pangakontode saldosid võrreldakse ja pangakontode liikumiste aruanded trükitakse välja 

vähemalt kolm korda nädalas ning paigutatakse kronoloogilises järjestuses kausta 

„Pangadokumendid“. 

 

(3) Pangatehingud, mida ei kajastata moodulis „Võlad“, sisestab raamatupidamisprogrammi 

moodulisse „Raha“ pearaamatupidaja või vanemraamatupidaja. Dokumentidele 

genereeritakse raamatupidamisprogrammis järjekorranumber ja nad paigutatakse kausta 

nimetusega „Pangadokumendid“. Laekumised pangakontodele sisestab 

raamatupidamisprogrammi pearaamatupidaja ja vanemraamatupidaja. 

 

(4) Rahaliste vahendite jääk ja tehingud arvelduskontodel kajastatakse kontoplaanis kontol 

100100 „Arvelduskontod pankades“, mille allkontodel arvestatakse rahaliste vahendite 

käibeid kõikidel pangakontodel.  
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(5) Sularahas tehtud kulutuste puhul võib hüvitatavad summad kanda isiku pangaarvele 

vastavaid kulutusi tõendavate maksekviitungite või sularahaarvete alusel. 

 

§ 9. Varude arvele võtmine, kuludesse kandmine ja inventeerimine 

 

(1) Varudena kajastatakse Muhu valla raamatupidamises Muhu Põhikooli sööklas  olevat 

toiduainete varu. 

(2) Toiduained võetakse arvele ostudokumentide alusel ja kajastatakse soetamisel kohe 

kuluna. Koguselist ja summalist arvestust peab Muhu Põhikool toitlustusprogrammis ANC. 

Aasta lõpus fikseeritakse kaojääk. 

 

§ 10. Bilansiväline vara (väikevara) 

 

(1) Väikevara on väheväärtuslik vara, mille kasulik eluiga on rohkem kui üks aasta ja 

soetusmaksumuse ülempiir 5000 eurot ning alampiir 200 eurot (ilma käibemaksuta), kantakse 

soetamisel (perioodi)kuluks ja bilansivälist arvestust peab allasutuste ja materiaalselt 

vastutavate isikute lõikes pearaamatupidaja. Raamatud, museaalid jm kunstiväärtused 

võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. 

 

(2) Väikevara arvele võtmise dokumentideks on ostuarve, ostu-müügileping, 

üleandmisevastuvõtmise akt vms kuludokument, millel on allasutuse juhi, volitatud isiku või 

materiaalselt vastutava isiku vastavasisuline märge. Arve kinnitab asutuse juht. 

 

(3) Väikevara kantakse maha, kui selle kasutamiseks ei ole enam vajadust, vara on muutunud 

kasutuskõlbmatuks või hävinud. Väikevara kantakse maha asutuse juhi poolt allkirjastatud 

vara mahakandmise akti alusel. 

 

 

§ 11. Materiaalne ja immateriaalne põhivara 

 

(1) Materiaalse põhivara (hinnangulise tööeaga üle 1 aasta) kapitaliseerimise alampiir ilma 

käibemaksuta on 5000 eurot va maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata 

maksumusest. Erandina võib põhiavarana arvele võtta kunstiväärtused, mille väärtus aja 

jooksul ei vähene. Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab 

ühesuguse kasutuseaga terviku. Kui ühe ja sama vara komponentidel on erinevad kasutusead, 

võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne 

soetusmaksumus peab olema 5000 eurot või rohkem ilma käibemaksuta). Materiaalse 

põhivara arvestust peetakse raamatupidamisprogrammi moodulis „Varad“. 

 

(2) Põhivara soetamisel (sh etapiviisilisel soetamisel) on raamatupidamiskirjendi koostamise 

aluseks varaobjekti vastuvõtu akt, ostuarve koopia või muu varaobjekti kasutuselevõtmist 

kajastav dokument. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku 

tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti, kapitaliseeritakse samuti bilansis põhivarana. Põhivara 

remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse 

nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

 

(3) Peremehetu vara arvele võtmise dokumendid on volikogu otsused ja vara hindamise aktid. 

 

(4) Põhivara bilansist väljakandmisel on raamatupidamiskirjendi aluseks: 

- seoses müügiga tehingu toimumist tõestavad dokumendid (nt ostu-müügi leping), 
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- seoses kõlbmatuks tunnistamise, hävimise või muul põhjusel mahakandmisakt. 

 

(5) Põhivara ja väheväärtusliku vara tasuta üleandmise-vastuvõtmise dokumendiks on vara 

üleandmise-vastuvõtmise akt. 

 

(6) Põhivara soetamist ja/või kasutusele võtmist ning bilansist väljakandmist kinnitavate 

dokumentide põhjal koostatakse raamatupidamiskirjendid. 

 

 (7) Materiaalse põhivara müük toimub volikogu poolt määrusega kehtestatud valla vara 

valitsemise korrale. Müüdud põhivara bilansist väljakandmise alusdokumendiks on 

müügileping. Põhivara müügi tulemust kajastataks kontogrupis 3811. 

 

(8) Põhivara arvestuses lähtutakse RTJ 5 esitatud põhimõtetest. Põhivara hindamine toimub 

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum (jääkmaksumuses). Põhivara 

soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda 

ja -asukohta. 

 

(9) Põhivara kajastatakse sõltuvalt selle liigist kontorühmas 155. Põhivara amortisatsiooni, 

allahindlust ja jääkväärtust mahakandmisel kajastatakse kontorühmas 611, põhivara müügist 

saadud kasumit/kahjumit kontogrupis 3811. Arvestust peetakse eraldi kontode ja materiaalselt 

vastutavate isikute lõikes. Iga materiaalse põhivaraobjekti kohta peetakse arvestust 

elektroonsel põhivarakaardil, millel säilitatakse detailne informatsioon põhivaraga toimunu 

kohta. Põhivarakaardil säilitatakse järgmine informatsioon põhivara kohta: 

1) kasutuselevõtmise aeg; 

2) soetusmaksumus; 

3) vastutav isik; 

4) unikaalne inventarinumber; 

5) täpsustav registrikood selle olemasolu korral (maa puhul katastritunnus, hoone puhul 

aadress, transpordivahendi puhul registreerimisnumber jne); 

6) komplekti tunnus (kui vara osad on võetud eraldi arvele või varaga on seotud iseseisvad 

varad); 

7) parendustest (renoveerimisel) lisandunud summad ning nende kajastamise aeg; 

8) amortisatsiooni kehtiv norm; 

9) ajalooliselt arvestatud amortisatsioon (kulum). 

 

(10) Immateriaalse põhivarana kajastatakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta, mille 

kapitaliseerimise alampiir ilma käibemaksuta on 5000 eurot. Immateriaalset põhivara 

kajastatakse sõltuvalt selle liigist kontorühmas 156 soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Selliseks põhivaraks võib olla nt tarkvara, õigused ja litsentsid, arenguväljaminekud. Üldjuhul 

kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 

arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel 

perioodidel tehtavates tegevustes. 

 

(11) Lõpetamata ehitiste ja etapiviisiliste soetustena kontol 155910 kajastatakse ehitus- või 

rekonstrueerimisperioodil tehtud väljaminekuid, kui põhivara valmistamine võtab aega ja 

selle eest ei maksta ühekorraga, vaid osade kaupa. Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised 

soetused klassifitseeritakse põhivara arvelevõtmise akti alusel ümber kasutusel oleva põhivara 

soetusmaksumuse kontole vara valmimisel ja kasutusele võtmisel. 
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§ 12. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon 

 

(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse kuluks 

üldjuhul nende hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse 

igakuiselt lineaarsel meetodil alates vara kasutusele võtmise kuust ning lõpetades vara 

täielikul amortiseerumisel või mahakandmisele eelneval kuul. Kui 100%-liselt 

amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud 

kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Maad ei amortiseerita. 

 

(2) Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust 

tööeast. 

 

(3) Uute soetatud põhivarade amortisatsiooninormid on järgmised: 

 

Põhivara liik Eeldatav kasulik eluiga 

(aastates) 

Amortisatsiooninorm (%) 

Hooned 20-50 aastat 2-5% 

Rajatised 10-40 aastat 2,5-10% 

Veetrassid 20-50 aastat 2-5% 

Masinad ja seadmed 5-10 aastat 10-20% 

Info ja 

kommunikatsiooniseadmed 

2-3 aastat 33-50% 

Inventar 2-10 aastat 10-50% 

Immateriaalne põhivara 2-20 aastat 5-50% 

 

 

 

(4) Aastainventuuri läbiviimisel hindab inventeerimiskomisjon vara järelejäänud kasulikku 

eluiga ja kui ilmneb, et see on oluliselt erinev esialgselt hinnatust, teeb ettepaneku 

amortisatsiooniperioodi muutmiseks. Amortisatsiooni muutuste mõju kajastatakse 

aruandeperioodis ja järgmistes perioodides, mitte tagasiulatuvalt. 

 

§ 13. Kinnisvarainvesteeringute kajastamine ja arvestus 

 

(1) Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), 

mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida 

aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. 

 

(2) Kinnisvarainvesteering võetakse arvele arve, müügilepingu, tööde üleandmis-

vastuvõtuakti alusel, vajadusel koostatakse täiendavalt akt kinnisvarainvesteeringu bilansis 

arvele võtmiseks. 

 

(3) Kinnisvarainvesteering võetakse arvele kontorühmas 154 soetusmaksumuses, mis sisaldab 

ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Parendustega seotud kulutused, mis vastavad 

materiaalse põhivara definitsioonile, sõltumata sellest, kas need tõstavad 

kinnisvarainvesteeringu väärtust võrreldes tema algse väärtusega, lisatakse 

kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad 

kulutused kajastatakse perioodikuludes. 
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(4) Kinnisvaraobjekt kvalifitseeritakse bilansis ümber põhivaraks juhul, kui muutub tema 

kasutamise eesmärk ja vara ei vasta enam eelpooltoodud kinnisvarainvesteeringu mõistele. 

Amortisatsiooniarvestus on sama, mis põhivara puhul. 

 

(5) Kinnisvarainvesteeringute müük toimub volikogu poolt määrusega kehtestatud valla vara 

valitsemise korrale, müüdud kinnisvarainvesteeringu bilansist mahakandmise 

alusdokumendiks on müügileping, müügi tulemust kajastatakse kontogrupis 3810. 

 

§ 14. Finantsinvesteeringud 

 

(1) Finantsinvesteeringute kajastamisel lähtutakse RTJ 3 nõuetest. 

 

(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. 

 

§ 15. Osalused tütarettevõtetes ja sihtasutustes 

 

(1) Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohuslane omab 50% - 100% 

tütarettevõtte hääleõiguslikest osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust ja 

finantspoliitikat ning omab õigust nimetada või tagasi kutsuda nõukogu liikmeid. Osalusi 

tütarettevõtete kajastatakse kapitaliosaluse meetodil kontorühmas 150, lähtudes RTJ 11 

„Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine“ nõuetest. 

 

§ 16. Nõuete ja ettemaksete kajastamine 

 

(1) Nõuete ja ettemaksete kajastamisel lähtutakse RTJ 3 põhimõtetest. 

 

(2) Nõudeid (va maksunõuded) ja tehtud ettemakseid kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt 

nende sisust, jaotatuna lühi- ja pikaajalisteks (vastavalt käibevara kontorühmas 103 ja 

põhivara kontorühmas 153), lähtudes sellest, kas nõude eeldav valdamine kestab arvestatuna 

bilansikuupäevast kuni üks aasta või kauem. Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud 

soetusmaksumuses (esialgne soetusmaksumus – allahindlused). 

 

(3) Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontogrupis 103 müüdud toodete, kaupade ja põhivara 

ning osutatud teenuste ning varade kasutusse andmisest tekkinud ostjatelt laekumata 

nõudesummad. Üldreeglina võetakse nõuded ostjate vastu arvele arve alusel.  

 

(4) Ettemakseid üldjuhul ei tehta. Kui ettemakse tegemine on vältimatu, siis kajastatakse seda 

esmaselt vastava ettemaksesumma ülekandmisel. Esitatud, kuid maksmata ettemaksearveid 

raamatupidamises ei kajastata. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse 

üldjuhul kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti. Erandina võib arvestuse lihtsustamise 

eesmärgil kanda tulevaste perioodide kulu koheselt kuluks, kui arvel või teatisel kajastatud 

ettemakse summa on väiksem kapitaliseerimise alampiirist (5000 eurot käibemaksuta). 

Avaliku sektori sisese tehingu korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel 

kokku. 
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(5) Vähemalt kord aastas, aasta lõpu seisuga hinnatakse nõuete laekumise tõenäosust. 

Võimaluse korral hinnatakse iga nõude laekumist eraldi. Juhul kui see ei ole otstarbekas, 

kasutatakse nõuete hindamisel ligikaudset meetodit, mille puhul hinnatakse nõuded, mille 

maksetähtaeg on ületatud: 

1) 90 – 180 päeva võrra, alla 50% ulatuses, 

2) üle 180 päeva võrra, alla 100% ulatuses. 

Nõuete laekumise ebatõenäoliseks tunnistamine vormistatakse raamatupidamisõiendiga, mille 

allkirjastavad pearaamatupidaja ja asutuse juht (vallavanem). 

 

(6) Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või 

kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest 

saadaolevat tulu. Nõuete lootusetuks tunnistamine toimub vastavalt volikogu poolt määrusega  

kehtestatud valla vara valitsemise korrale. 

 

§ 17. Maksunõuded 

 

(1) Maksunõuded kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt nende sisust, jaotatuna lühi- ja 

pikaajalisteks (vastavalt käibevara kontorühmas 102 või põhivara kontorühmas 152). 

 

(2) Maksunõudena kajastatakse bilansis: 

1) tulumaksu, mis on Maksu-ja Tolliameti poolt aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid 

kohalikule omavalitsusele üle kandmata; 

2) maamaksu, mis on Maksu-ja Tolliameti poolt aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid 

kohalikule omavalitsusele üle kandmata; 

3) loodusressursside kasutamise tasude nõudeid, mis on Keskkonnaministeeriumi poolt 

aruandeperioodi lõpuks arvestatud, kuid kohalikule omavalitsusele üle kandmata. 

 

§ 18. Kohustuste kajastamine 

 

(1) Kohustuste kajastamisel lähtutakse RTJ 3 ja RTJ 8 kirjeldatud põhimõtetest. 

 

(2) Kohustusi kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt nende sisust, jaotatuna lühi- ja 

pikaajalisteks. 

 

(3) Kohustuste kajastamisel peetakse kinni tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kõik 

aruandeperioodil tekkinud kohustused kajastatakse aruandeperioodi bilansis. 

 

(4) Laenukohustustena kajastatakse bilansis kõik finantseerimistegevuse tulemusena tekkinud 

võlakohustused nagu pangalaenud, arvelduskrediidid ja muud sarnased võlakohustused, 

millega kaasneb intressikulu.  

 

4. VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE JA HINDAMINE 

 

§ 19. Varade ja kohustuste inventeerimise kord 

 

(1) Igapäevaselt võrreldakse raha tegelikku jääki raamatupidamiskontodel kajastatuga. 

 

(2) Iga kuu lõpus kontrollitakse analüütiliste allregistrite saldosid ja võrreldakse neid 

pearaamatu kontode jääkidega. 
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(3) Iga kuu lõpu seisuga võrreldakse avaliku sektori tehingupartneritega omavahelisi saldosid  

Rahandusministeeriumi kodulehel oleva saldoandmikuga. 

 

(4) Vähemalt kord aastas viiakse Muhu Vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes läbi 

varade ja kohustuste põhjalik inventuur (aastainventuur). Aastainventuuri hajutamiseks 

korraldatakse seda kas aasta lõpu seisuga või kuni 2 kuud enne aruandeaasta lõppu varade ja 

kohustuste gruppide kaupa: 

1) materiaalne põhivara; 

2) nõuded ja ettemaksed (analüütiliste nimekirjade inventuur ja oluliste nõuete kohta 

kinnituskirjade saatmine); 

3) kohustused ja saadud ettemaksed (analüütiliste nimekirjade inventuur ja oluliste kohustuste 

kohta kinnituskirjade saatmine); 

4) sularahakassa; 

5) pangakontod (aastalõpu jääkide fikseerimine - pangapoolsed kinnituskirjad). 

 

(5) Aastainventuuri läbiviimist tõendavaks dokumentideks on saldokinnituskirjad, pangakonto 

väljavõtted, inventeerimise aktid või muud dokumendid, mis tõendavad vara või kohustuse 

kajastamise korrektsust. Inventuurid lõpetatakse tähtaegadel, mis võimaldavad aastaaruande 

koostamist nõutud tähtpäevaks. 

 

(6) Vähemalt üks kord aastas teostatakse bilansiväliste varade (väikevarade) inventuur. 

 

(7) Vallavanema käskkirjaga määratakse põhivara ja väikevarade inventuuride läbiviijad. 

Inventuuri komisjoni peab kuuluma vähemalt 3 liiget, kes ei ole inventeeritavate varade eest 

vastutavad isikud. Vastutav isik osaleb inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. 

Aastainventuuri läbiviimist tõendava dokumentatsiooni allkirjastavad nii komisjoni liikmed 

kui ka varade eest vastutav isik. 

 

(8) Varade ja kohustuste inventeerimise läbiviimise ajalised nõuded: 

 

Inventeeritav vara/kohustus Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus 

Sularaha ja pangakontod Igapäevane saldode võrdlemine, aasta lõpus 

kinnituskirjad pankadelt, sularahakassa inventuur 

aasta lõpus 

Maksunõuded ja -kohustused Bilansisaldode võrdlus maksuameti kontokaartidega 

e- Maksuameti infosüsteemist iga kuu lõpul, vahede 

selgitamine ja likvideerimine 

Muud nõuded ja ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega 

 

Materiaalne põhivara, 

Kinnisvarainvesteeringud 

Füüsiline inventuur aruandeaasta lõpu seisuga, 

hinnang järelejäänud eluea õigsusele ning vara alla- 

või ümberhindluse läbiviimise vajadusele 

Kohustused ja saadud 

ettemaksed 

Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansikontodega, 

aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt 

olulistelt kreeditoridelt 

Väikevara Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas enne 

aruandeaasta lõppu 

 

 

§ 20. Inventeerimise ja hindamise protseduurid 
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(1) Kassa inventuuri viib läbi asutuse juhi käskkirjaga asutuse töötajatest moodustatud 

kolmeliikmeline komisjon, mille üheks liikmeks on vanemraamatupidaja, kes vastutab 

inventeeritava kassa eest vastavalt sõlmitud materiaalse vastutuse lepingule. Sularaha 

inventuuri käigus loetakse üle kassas asuv sularaha ja tulemused kajastatakse inventuuri 

aktiga, mis allkirjastatakse inventuuri osaliste poolt. 

 

(2) Pangakontode kontrollimisel võrreldakse igapäevaselt pangaväljavõtete ja pangakontode 

saldode vastavust ning kontrolli teostamine vormistatakse pangaväljavõttel vastava märkega 

ning kuupäeva ja allkirja lisamisega. Kord aastas võetakse pankadest saldokinnituskirjad 

aastalõpu jääkidega. 

 

(3) Finantsinvesteeringute hindamisel ja inventeerimisel viiakse läbi hindamine õiglasele 

väärtusele või intresside arvestus sõltuvalt investeeringu liigist, samuti lühi- ja pikaajaliste 

finantsinvesteeringute korrektne klassifitseerimine aruandeperioodi lõpu seisuga. 

 

(4) Nõuete ja tehtud ettemaksete inventeerimisel viiakse läbi nõuete periodiseerimine 

arvestades tekkepõhisuse printsiipi, nõuete laekumise tõenäosuse hindamine ja vajadusel 

allahindluse kajastamine.  

 

(5) Väikevarade inventeerimisel paigutatakse nad nii, et neid oleks võimalik loendada. 

Paberkandjal lugemislehtede korral ei kajastata ettetäidetud lugemislehtedel koguseid ega 

summasid, vaid need kannab komisjon lugemislehtedele ülelugemise käigus. Erinevuste 

korral koostatakse mahakandmis- või arvelevõtmisaktid, süüdlaste olemasolu korral 

vormistatakse akt ja nõutakse puudujäägid sisse. Dokumendid allkirjastatakse lugejate ja 

materiaalselt vastutava isiku poolt, allkirjastatud aktide põhjal tehakse raamatupidamises 

vajadusel korrektuurid andmetesse. Leitud puudujäägid kantakse maha, ülejäägid võetakse 

arvele. 

 

(6) Materiaalse põhivara füüsiline inventuur toimub sarnaselt väikevara inventuurile, kuid 

ettetäidetud lugemislehtedel kajastatakse kogused ja maksumused ning andmed varade 

järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta. Lisaks tehakse inventuuri läbiviimisel järgmised 

toimingud. 

1) hinnatakse varade ümberhindluse vajadust; 

2) inventuuri lõppaktis tuuakse eraldi välja kasutuskõlbmatu (nii füüsiliselt kui moraalselt 

amortiseerunud) ja kasutuses mitteolev vara; 

3) veendutakse varade amortisatsioonimäärade õigsuses; 

4) lugemislehtedes toodud märkuste põhjal koostatakse varade mahakandmise, allahindluse ja 

ümberhindluse aktid, mille põhjal raamatupidamises tehakse põhivara korrigeerimiskanded. 

 

(7) Kohustuste ja saadud ettemaksete inventeerimisel arvestatakse tekkepõhisuse printsiipi, 

samuti klassifitseeritakse kohustused lühi- ja pikaajalisteks. Maksukohustusi võrreldakse 

Maksuameti väljavõtetega. Toimub saldokinnituste saatmine ja saabunud vastuste võrdlus 

raamatupidamise andmetega. 

 

(8) Iga kvartali lõpus võrreldakse omavahelisi saldosid kõikide saldoandmikke esitatavate 

avalike sektori üksustega, kellega on perioodi vältel toimunud tehingud. Saldosid võrreldakse 

Rahandusministeeriumi saldoandmike sütseemis. Võrreldakse nõudeid, kohustusi, tulusid ja 

kulusid. 
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5. TULUD JA KULUD 

 

§ 21. Müügidokumendid 

 

(1) Müügidokumendid on teenuste või vara müügi müügiarved. 

 

(2) Vallavalitsus esitab regulaarselt müügiarveid järgmiste teenuste eest iga kuu 

10.kuupäevaks. 

1) elu- ja mitteeluruumide üüri ja kommunaalkulude arved. Üüriarved esitatakse vastavalt 

üürilepinguga sätestatud hinnale, kommunaalkulud vastavalt tegelikult tehtud kulutustele, 

kuluarvete alusel; 

2) munitsipaalkooli ja -lasteaia tegevuskulude katmiseks esitatavad arved. Arvete esitamise 

aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning koolieelse lasteasutuse seadus. 

Vallavalitsus kinnitab oma määrusega eelarveaastaks kooli ja- lasteaiakoha tegevuskulu 

arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta, põhikooli osas toimub arvlemine vastavalt vabariigi 

valitsuse poolt kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärale. Haridusasutused esitavad 

õppeaasta alguses teiste kohalike omavalitsuste koolides ja lasteaedades õppivate õpilaste ja 

lasteaialaste nimekirja; 

 

3) haridusasutuste toitlustamise arved; 

4) jooksvalt kuu jooksul esitatakse müügiarveid vastavalt ühekordse teenuse osutamise 

kuupäevale (nt ruumide kasutamine, teenuste osutamine, ürituste korraldamine, vara müük 

jne) eelarve eest vastutava isiku teatise või vallavalitsuse korralduse alusel. 

 

(3) Müügiarved registreeritakse raamatupidamisprogrammi moodulis Võlad (objekt „Nõuded 

ostjate vastu“). Arveid välja ei trükita. 

 

(4) Müügiarved koostab ja edastab kliendile posti, e-posti teel või e-arvekeskusesse 

vanemraamatupidaja või pearaamatupidaja.  

 

§ 22. Ostudokumendid 

 

(1) Ostudokumendid on: 

1) kaupade, teenuste ja materjalide ostuarved; 

2) teiste valdadega arvlemise arved; 

3) lepingud; 

4) õiendid. 

 

(2) Ostudokumendi kinnitab allasutuse juht/vallavalitsuse poolt määratud alaeelarve eest 

vastutaja (volitatud isik) oma allkirjaga, lisades dokumendile kasutusotstarbe ja/või 

eelarveklassifikaatori. Ostudokumenti kinnitav isik esitab ostudokumendi raamatupidamisele 

koheselt. 

(3) E-arvekeskuses toimub kinnitamine allasutuse juhi või vallavanema poolt kinnituslingi 

kaudu, mis jõuab raamatupidamisprogrammi koheselt peale kinnitamist. 

 

(4) Ostudokumendid registreeritakse raamatupidamisprogrammi moodulis Võlad (objekt 

„Võlad asutustele kui tarnijatele“). 

 

(5) Majandusaasta lõppedes ei registreerita tagasiulatuvalt ostudokumente eelmisse perioodi 

(va olulised summad), kui dokument saabub raamatupidamisosakonda pärast 15. veebruari 
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majandusaastale järgneval aastal. Erandina võib hiljem registreerida tagasiulatuvalt eelmise 

majandusaasta ostudokumenti, kui dokumendi on esitanud riigi konsolideerimisgruppi kuuluv 

juriidiline isik ja eelnevalt on omavahel selles kokku lepitud. 

 

(6) Ostudokumendile kirjutatakse peale raamatupidamisprogrammis genereeritud kande 

number ja vajalikud konteeringud. Ostudokumendid sisestavad raamatupidamisprogrammi 

vanemraamatupidaja ja pearaamatupidaja. 

 

(7) Ülekanded tarnijatele teostab elektroonilist pangateenust kasutades pearaamatupidaja ja 

vanemraamatupidaja 

 

§ 23. Töö- ja teenistuslähetuse dokumendid 

 

(1) Töö- ja teenistuslähetuse dokumendid on: 

1) asutuse juhi poolt kinnitatud lähetusleht; 

2) lähetuskulude aruanne koos kuludokumentidega. 

 

(2) Vallavalitsuse teenistuja või hallatava asutuse töötaja vormistatakse lähetusse 

vallavanema/asutuse juhi poolt kinnitatud lähetuslehega. 

 

(3) Lähetusest saabumisel vormistab lähetatu lähetuskulude aruande, mille kinnitab asutuse 

juht, kes esitab lähetuslehe ja kinnitatud lähetuskulude aruande raamatupidamisele. 

 

(4) Lähetuskulude hüvitamise kinnitab ja edastab hüvitamisele kuuluvate lähetuskulude 

väljamaksmiseks pearaamatupidaja või vanemraamatupidaja. 

 

§ 24. Palga- ja puhkusearvestus 

 

(1) Palgaarvestuse dokumendid on: 

1) käskkirjad ja korraldused (koopiad); 

2) väljavõtted töölepingust; 

3) võlaõiguslikud lepingud (töövõtu- ja käsunduslepingud) füüsiliste isikutega; 

4) töövõimetuslehed ja saatekirjad; 

5) palgalehed; 

6) puhkuselehed; 

7) palga koondaruanded; 

8) palgatõendid; 

9) vallavalitsuse ja allasutuste tööaja arvestuse tabelid. 

 

(2) Palga arvestamise aluseks olevad dokumendid esitatakse raamatupidamisele vähemalt 

arvestuskuu viimaseks kuupäevaks. 

 

(3) Palga arvestamise aluseks olevate käskkirjade, töölepingu väljavõtete jm esitamise eest 

vastutab ametiasutuse osas vallasekretär, hallatavate asutuste osas juht. 

 

(4) Palgaarvestuse õigsuse eest vastutavad registripidaja ja pearaamatupidaja. Palgaarvestust 

teostatakse raamatupidamisprogrammi moodulis „Palk“. 

 

(5) Palka makstakse  kalendrikuu eest hiljemalt 31. kuupäevaks ja palk kantakse teenistuja või 

töötaja pangakontole (erandkorras töötaja sooviavalduse korral ka osaliselt või täissummas 
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kassast sularahas).  Avaldused maksuvaba tulu kohta esitatakse raamatupidamisele üks kord 

aastas hiljemalt 30 kalendripäeva enne väljamakse kuupäeva. Avaldust saab muuta mõjuval 

põhusel. 

 

 

(6) Palka makstakse erandkorras jooksva kuu keskel alljärgnevalt: 

1) teenistuja või töötaja puhkusele minek; 

2) ühekordsed võlaõiguslikud lepingud; 

3) muud erakorralised palga vaheväljamaksed. 

 

(7) Palga dokumendid paigutatakse kaustadesse: 

1) palgalehed; 

2) tööajatabelid; 

3) käskkirjad, väljavõtted töölepingutest, puhkuselehed; 

4) töövõimetuslehed (sh kaaskirjad); 

5) töövõtulepingud füüsiliste isikutega. 

 

(8) Palga, lisatasu, preemia ja puhkusetasu ning muude tasude ja hüvitiste arvestamisel on 

aluseks kehtiv seadusandlus, Muhu Vallavolikogu või Muhu Vallavalitsuse õigusaktid, 

vallavanema või asutuste juhtide käskkirjad, lepingud ja tööaja arvestamise tabelid. 

Puhkusetasu arvestamisel tagatakse, et töötaja igakuine sissetulek ei oleks väiksem hetkel 

kehtivast palgamäärast. 

 

(9) Puhkuselehed esitab registripidaja või hallatava asutuse juht raamatupidamisele üldjuhul 

vähemalt viis tööpäeva enne puhkuse algust. Puhkusetasud makstakse täies ulatuses välja 

hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti (nt koos 

kuupalgaga). 

 

§ 25. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine 

 

(1) Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine vormistatakse asutuse juhi 

käskkirjaga teenistuja või töötaja avalduse alusel sõidupäeviku esitamisel.  

 

(2) Hüvitise maksmine toimub vastavalt kehtestatud korrale.  

 

§ 26. Ametiautode (ja bussi) kasutamine 

 

(1) Ametiautode ja bussi kasutamise dokument on sõidupäevikud. 

 

(2) Ametiautode ja bussi kasutamise eest vastutavad isikud esitavad sõidupäeviku 

raamatupidamisele eelneva kuu kohta järgneva kuu 5. kuupäevaks. 

 

§ 27. Sotsiaaltoetuste maksmine 

(1) Sotsiaaltoetuste väljamaksmise dokumendid on: 

1) kassalehed (sularahalehed); 

2) pangalehed; 

3) vallavalitsuse korraldused. 

 

(2) Toetuste kassa- ja pangalehed allkirjastab ja esitab raamatupidamisele väljamaksmiseks 

sotsiaalnõunik. 
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(3) Toetuste maksmise algdokumendid paigutatakse kausta nimetusega „Sotsiaaltoetused“ 

pangalehtede numbrite järjekorras. 

 

(4) Toetuste maksmise aluseks on Muhu Vallavolikogu määruse „Muhu valla 

sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ ja „Huvitegevuse toetamine“. 

 

(5) Riiklikest vahenditest makstakse toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust, osaliselt 

matusetoetust. 

 

§ 28. Tulude arvestus (va toetused) 

 

(1) Tuluna käsitletakse sellist majanduslikku kasu, mille saajaks on vald. Kaupade  ja teenuste 

müük kajastatakse kontogrupis 32. 

 

(2) Maksutuludena kajastatakse riiklikke makse (üksikisiku tulumaks kontol 300000 ja 

maamaks kontol 303000), mille tekkepõhise kajastamise aluseks on Maksu ja Tolliameti 

igakuine teatis. 

 

(3) Riigilõivud (kontorühm 320) kajastatakse (enne lubade väljastamist) kassapõhiselt nende 

laekumisel kas kassasse või pangakontole, vältimaks toimingute eest tasumata jätmist. 

Riigilõivud laekuvad Majandustegevuse registri ja Ehitisregistri toimingute eest. 

 

§ 29. Toetuste liigid ja kajastamise üldpõhimõtted 

 

(1) Toetustena käsitletakse raamatupidamises avaliku sektori üksuse poolt saadud või antud 

vahendeid (saadud või antud toetused), mis ei kuulu tagastamisele ja mille eest ei anta või 

saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. 

 

(2) Saadud toetused jagunevad järgmiselt: 

1) saadud sihtfinantseerimine kontorühmas 350; 

2) saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine kontorühmas 352. 

 

(3) Antud toetused jagunevad järgmiselt: 

1) sotsiaaltoetused (toetused füüsilistele isikutele va toetused ettevõtluseks) kontoklassis 41; 

2) antud sihtfinantseerimine kontorühmas 450; 

3) antud mittesihtotstarbeline finantseerimine kontorühmas 452. 

 

(4) Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Kui toetuse 

andja või vahendaja on seadnud toetuse andmise või vahendamise tingimuseks maksetaotluse 

ja/või kuludokumentide esitamise, loetakse toetuse andmise, saamise ja vahendamise 

tekkepõhiseks kuupäevaks maksetaotluses esitatud tekkepõhine kulude tegemise või põhivara 

soetamise kuupäev (kulude tegemise või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi korral 

kulude või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi lõppkuupäev). Kui toetuse andja või 

vahendaja ning toetuse saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, siis teatab toetuse andja või 

vahendaja toetuse saajale vastava kulu raamatupidamises kajastamise perioodi ning toetuse 

saaja kajastab saadud toetuse tulu või sihtfinantseerimise kohustuse samas perioodis, milles 

toetuse andja või vahendaja kajastab vastava kulu. 

 

(5) Kui toetuse andja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, lepivad nad kokku toetuse 
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liigi ning kannete tegemisel kasutatavad kontod ja tekkepõhised kuupäevad. Kui toetuse 

vahendaja kajastab toetust oma tulemiaruandes tuluna ja kuluna, kajastavad toetuse andja ja 

saaja kumbki tehingupartnerina toetuse vahendajat ning vahendaja näitab tuludes 

tehingupartnerina toetuse andjat ja kuludes toetuse saajat. 

 

(6) Toetuste andmiseks võetud kohustusi (sõlmitud lepingutes ettenähtud väljamaksmata 

summad) kajastatakse bilansiväliste kohustustena ning võetud bilansiväliste kohustuste 

katteks saadaolevaid summasid bilansiväliste nõuetena. 

 

(7) Sihtfinantseerimisena kajastatakse teatud sihtotstarbel ning sageli lisaks muudel 

tingimustel saadud ja antud toetused, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse 

sihipärast kasutamist. Riigieelarve seaduses nimetatakse sihtfinantseerimist ja 

mittesihtotstarbelist finantseerimist andmise poolel eraldisteks ja saamise poolel toetusteks. 

 

(8) Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara 

sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et selle saaja peab ostma, ehitama või muul viisil 

soetama teatud põhivara. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna kulutuste tegemise või 

põhivara soetamise perioodil. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui 

eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja 

sihtfinantseerimine leiab aset. 

 

(9) Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 

1) Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud 

tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid ettemaksetena. 

2) Juhul kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid 

see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna kontogrupis 3500 ja saamata 

sihtfinantseerimine nõudena. 

3) Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse 

lihtsustamiseks laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne 

summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Avaliku sektori sisese 

sihtfinantseerimise korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku. 

4) Tegevuskulude katteks antud sihtfinantseerimist kajastatakse kontogrupis 4500. 

 

(10) Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 

1) Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna kontoklassis 3502 koos 

põhivara soetusega kaasneva käibemaksukuluga. Põhivara tasuta saamine (sh pärimine) 

kajastatakse vara üle andja poolt näidatud jääkväärtuses. 

2) Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud 

tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid kohustusena. 

3) Juhul kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid 

see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. 

4) Põhivara soetamiseks antud sihtfinantseerimist kajastatakse kontogrupis 4502. Põhivara 

tasuta võõrandamisel kajastatakse vara jääkmaksumuses. 

 

(11) Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna 

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

on laekunud. 

 

§ 30. Tööjõukulud 
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(1) Tööjõukulusid kajastatakse tekkepõhiselt kontoklassis 50 perioodis, mille eest kulu 

arvestati. Bilansikontodel kajastatakse kontogruppides 1037 ja 2030 Maksuameti 

tehingupartneri koodi. Ülejäänud tööjõukuludega seotud nõuete ja kohustuste kontodel, 

samuti 

töötasu kulu (kontorühm 500) ja maksukulu (kontorühm 506) kontodel kajastatakse 

tehingupartneri koodidena füüsiliste isikute koode. 

 

(2) Kontogruppi 2030 (maksukohustused) kantakse ainult deklareeritud maksukohustus. 

Vastava grupi kontod peavad võrduma Maksuameti kontokaartidel kajastatud maksunõuete 

tekkepõhiste saldodega. Kui mõne maksu osas on maksukohustuslasel ettemaks, peab see 

kajastuma kontogrupis 1037, mis peab võrduma Maksuameti ettemaksu saldoga. 

 

(3) Tegelik puhkusetasu ja sellelt arvestatud maksukulu jaotatakse nendesse kuudesse, milliste 

eest see oli arvestatud. 

 

(4) Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber 

üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga. Puhkusetasu ja sellega seotud maksukohustuste 

korrigeerimine kontol 202010 kajastatakse lõppenud aruandeperioodi kuluna (vähenemine 

kulu vähenemisena). 

 

(5) Hüvitised töölepingu lõpetamisel kajastatakse üldjuhul kuluna töölepingu lõpetamise 

hetkel, sõltumata sellest, millal tegelikult vastav hüvitis välja maksti. 

 

 

 

§ 31. Majandamiskulud ja sotsiaaltoetused 

 

(1) Majandamiskuludena kajastatakse üldjuhul ainult valla asutuste tegevusega seotud 

kontoklassis 55 kajastatud tegevuskulusid. 

 

(2) Asutuse tegevuskuluna käsitletakse ka valla elanikele osutatavate teenuste kulu, sh 

sotsiaaltoetusi kontoklassis 41. 

 

§ 32. Muud kulud 

 

(1) Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud kontorühm 601 - kajastatakse tagastamisele mittekuuluv 

käibemaks (ka põhivara soetuselt), maamaks, riigilõivud, trahvid. 

 

(2) Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest kajastatakse kontorühmas 605. 

 

(3) Põhivara amortisatsioon ja allahindlus kontoklass 61 - kajastatakse materiaalse põhivara 

amortisatsioon, väärtuse langus (allahindlused) ja jääkväärtus mahakandmisel. 

 

(4) Finantstulud ja -kulud kontoklass 65 - kajastatakse intressitulud arvelduskontodelt ja 

intressikulud võetud laenukohustustelt. 

 

6. ARUANDLUS JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

 

§ 33. Saldoandmikud 
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(1) Avaliku sektori perioodiliseks raamatupidamisaruandeks on raamatupidamiskontode 

saldoandmik. Valla saldoandmikud sisestab elektrooniliselt Rahandusministeeriumi 

saldoandmike infosüsteemi pearaamatupidaja, kes samuti kontrollib, võrdleb ning lahendab 

(või edastab Rahandusministeeriumile lahendamiseks) avaliku sektori üksuste omavaheliste 

saldode võrdlemisel tekkinud probleemid. Saldoandmik esitatakse aruandekuule järgneva kuu 

25.kuupäevaks. 

 

(2) Aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikus tehakse korrigeerimisi (sealhulgas 

auditeerimise käigus ilmnenud puuduste likvideerimiseks) kuni järgmise aasta 31. märtsini. 

Peale 31. märtsi võib taotleda Rahandusministeeriumilt paranduste sisseviimist aasta lõpu 

seisuga esitatud saldoandmikusse, kui auditi käigus leitakse aastaaruandes korrigeerimist 

vajavaid olulisi vigu. Rahandusministeerium parandab olulisi vigu kuni 30. aprillini. Kui 

raamatupidamisaruandesse tehakse pärast järgmise aasta 31. märtsi ebaolulisi parandusi või 

peale 30. aprilli olulisi parandusi, arvestatakse tehtud parandused saldoandmikus juba 

järgmise aruandeaasta saldode muutuste hulka. 

 

§ 34. Majandusaasta aruanne 

 

(1) Valla majandusaasta aruanne koostakse lähtudes raamatupidamise seadusest ja 

Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (RTJ), KOV üksuse finantsjuhtimise seadusest ja 

avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis toodud nõuetest ning avalikustades ka 

informatsiooni seotud osapooltega tehtud tehingute kohta. 

 

(2) Raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuulub ka eelarve täitmise aruanne. Eelarve 

täitmise aruandeid koostatakse kassapõhiselt finantstarkvarast käivete alusel ja esitatakse valla 

volikogule kvartalite lõikes, hallatava asutuse juhile/volitatud isikule nende soovil ka 

sagedamini. Eelarveandmiku edastab pearaamatupidaja elektrooniliselt 

Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi seaduses või avaliku sektori 

finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ettenähtud aegadel ja vormis. Raamatupidamise 

aastaaruande põhiaruanded koos lisadega ja muud valla finantsmajanduslikku seisu selgitavad 

ülevaated koostab pearaamatupidaja. Tegevusaruande koosseisus olevad majandusülevaated, 

koondnäitajad ja eelarveaastaks kinnitatud eesmärkide täitmise ülevaate koostab vallavanem. 

 

(3) Pearaamatupidaja esitab majandusaasta aruande koos lisadega vallavalitsuse maikuu 

istungile. Majandusaasta aruande kiidab heaks Vallavalitsus, peale mida allkirjastab aruande 

vallavanem. 

 

(4) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande koos audiitori 

järeldusotsusega hiljemalt 31. maiks vallavolikogule kinnitamiseks. Vallavalitsuse poolt 

allkirjastatud majandussaasta aruanne koos audiitori kinnitusega esitatakse esimesel 

võimalusel Rahandusministeeriumile. 

 

(5) Volikogu kinnitab valla majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks. 

 

(6) Valla majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega, vallavalitsuse protokolliline 

otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta ning 

revisjonikomisjoni aruanne avalikustatakse Muhu valla veebilehel aruande kinnitamisest 

seitsme tööpäeva jooksul. 

 

§ 35. Muud aruanded 
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(1) Rahandusministeeriumile esitatakse eelarvearuanne rahandusministri kinnitatud vormil 

hiljemalt kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks. 

 

(2) Maksudeklaratsioonid- ja aruanded koostatakse ja esitatakse Maksu- ja Tolliametile 

seadusega ettenähtud korras ja tähtaegadel. Maksudeklaratsioonid koostab ja esitab 

pearaamatupidaja ja vanemraamatupidaja . 

 

(3) Statistikaametile esitatakse aruanded Riigi Statistikaameti kehtestatud korras ja 

tähtaegadel. Statistikaaruanded koostab ja esitab lähtuvalt aruande sisust kas asutuse juht, 

pearaamatupidaja, registripidaja või vanemraamatupidaja. 

 

(4) Rahastatud projektide lõpparuanded esitatakse projekti eest vastutava isiku poolt lepingus 

sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

§ 36. Aruannete ja dokumentide säilitamine 

 

 

(1) Raamatupidamise aruanded vormistatakse väljatrükina vastavalt kehtivatele vormidele. 

Raamatupidamise dokumente ja aruandeid säilitatakse vastavalt vajadusele raamatupidamises 

kuni kaks aastat peale majandusaasta lõppemist, seejärel antakse need Vallavalitsuse arhiivi. 

 

(2) Raamatupidamise algdokumente säilitatakse seitse aastat, alates selle majandusaasta 

lõpust, millal algdokument raamatupidamises kajastati. 

 

(3) Raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid ja muid dokumente, mis 

on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus, 

säilitatakse 

seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust. 


