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1. peatükk ÜLDSÄTTED 

 

§ 1.  Maardu linna raamatupidamise sise-eeskirja eesmärk ja    üldpõhimõtted 

(1) Maardu linna raamatupidamise sise-eeskirja ( edaspidiseid - eeskiri) eesmärgiks on 

Maardu linna raamatupidamisarvestuse ja finantsaruandluse ühtse korra kehtestamine 

ning aruandluse tagamine.  

Sise-eeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamise tavast. Sise-eeskirjas kirjeldatud 

arvestusmeetodid tulenevad “Raamatupidamise seadusest” ( edaspidi RPS ), 

Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ( edaspidi RTJ), riigi raamatupidamise 

üldeeskirjast ( edaspidi ÜE) . 

(2) Eeskiri kehtib kõigile Maardu linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele. 

(3) Maardu linna majandusaastaks on eelarveaasta. 

(4) Maardu linnale kui kohaliku omavalitsuse üksusele kohaldatakse üldeeskirjas esitatud 

põhimõtteid saldoandmike esitamisel vastavuses ÜE-s esitatud arvestuspõhimõtetega  

ÜE-s esitatud kontoplaani järgi ÜE-s sätestatud tähtaegadeks ja korras (ÜE § 4). 

 

§ 2.  Eeskirja kohaldamine ja sisu. 

(1) Raamatupidamisarvest korraldatakse Maardu linnas nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, 

    objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine eelarve täitmise ja majandustegevuse   

    kohta, lähtudes heast raamatupidamise tavast. 

 (2) Linna raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt. Majandustehingute kajastamine toimub  

vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on 

laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, 

mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud. 

 (3) Vara kajastatakse selle linna raamatupidamiskohuslase bilansis, kes omab antud vara üle 

valitsevat mõju ja kannab põhilisi antud vara kasutamisega seotud riske. Valitsev mõju vara 

üle tähendab üldeeskirja mõistes võimet kasutada vara oma majandustegevuses, isegi juhul, 

kui sellega ei kaasne majanduslikku tulu. 

 (4) Kohustused kajastatakse selle linna asutuse raamatupidamises, kes on kas juriidiliselt 

kohustatud antud kohustust täitma või on varasema tegevuse käigus neid kohustusi täitnud. 

 (5) 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 
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olemasolul kajastatakse neid bilansivälistel kontodel ja avalikustatakse raamatupidamise 

aastaaruandes. 

 (6) Maksu- ja lõivutulud kajastatakse tekkepõhiselt linna tulemiaruandes; 

 (7) Kulud kajastatakse tekkepõhiselt linna tulemiaruandes. 

 (8) Varad, kohustused, tulud ja kulud kajastatakse linna konsolideeritud raamatupidamis-

aruandes ja linna asutuste vahelised sisemised nõuded ja kohustused, tulud ja kulud 

elimineeritakse. 

 (9) Kassapõhine eelarve täitmise arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt 

majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele valla pangakontodel või 

kassas vastavalt Rahandusministri poolt kinnitatud eelarve klassifikaatoritele. 

 

§ 3.  Raamatupidamise tarkvara 

(1) Maardu Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuses 

kasutatakse raamatupidamisprogrammi Pmen, korteriühistuprogrammi Korter VI,16 .  

(2) Pmen on integreeritud tarkvarapakett, mis ühendab raamatupidamise korraldamiseks 

järgmised programmi moodulid: 

1) Kassa/pank  

2) Arveldused 

3)  Pearaamat  

4) Eelarve 

5) Arved 

6) Palgaarvestus 

7) Põhivarad 

8) Materjalid 

 

2. peatükk  KONTOPLAAN 

§ 4. Kontoplaan 

(1) Maardu linna raamatupidamiskohuslased lähtuvad  Riigi raamatupidamise üldeeskirjas 

kehtestatud  kontoplaanist. Kontoplaanis on esitatud kontode, tehingupartnerite, 

tegevusalade, allikate ja rahavoo koodide loetelu majandustehingute ja 

reguleerimiskannete tekkepõhiseks kirjendamiseks. 
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(2) Raamatupidamiskohuslasel on lubatud kasutada täiendavaid koode, mis võimaldavad 

täiendavat analüüsi vastavalt vajadusele, kuid mida ei edastata 

Rahandusministeeriumile. 

 

3. peatükk  ARUANDED 

 

§ 5. Aruannete esitamine 

(1) Maardu linn on kohustatud  : 

1) esitama saldoandmikke 

2) esitama majandusaasta aruande  

3) esitama  eelarve täitmise aruande 

4) Esitama maksudeklaratsioonid- ja aruanded  Maksu- ja Tolliametile seadusega 

ettenähtud korras ja tähtaegadel. 

5) Esitama Statistikaametile aruanded  Statistikaameti kehtestatud korras ja tähtaegadel. 

(2) Rahandusosakonna juhatajal ja Linna pearaamatupidajal on õigus lähtuvalt Linna 

täiendavast informatsioonivajadusest küsida linna ameti- ja hallatavatelt asutustelt 

täiendavaid raamatupidamisandmeid või nende põhjal koostatud finantsaruandeid. 

 

§6. Saldoandmik 

(1) Maardu linn esitab saldoandmikke Rahandusministeeriumi infosüsteemi elektroonselt 

Üldeeskirjas ettenähtud korras, vormil ja tähtaegadel. 

(2) Saldoandmikud sisestatakse Rahandusministeeriumi infosüsteemi, mille 

kasutajaõigused väljastab Rahandusministeerium. 

(3) Maardu linna ameti- ja hallatavad asutused esitavad oma iseseisvad saldoandmikud 

Maardu linna pearaamatupidajale ning peale seda koostatakse saldoandmike 

infosüsteemis Linna saldoandmik, elimineerides linna üksuse sisesed nõuded , 

kohustused, tulud ja kulud. 

 

§7. Majandusaasta aruanne  

(1) Maardu linn koostab konsolideeritud majandusaasta aruande üldeeskirjas toodud 

vormis, lähtudes raamatupidamisseaduses ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele 

ning üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetest. 

(2) Linna majandusaastaks on eelarveaasta, mis ühtib kalendriaastaga. 
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(3) Linna majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 

aastaaruandest. 

(4) Linna valitseva mõju all olevad üksused (st sihtasutused, mille ainuasutajaks on 

Maardu linn ja äriühingud, mille kõik osad või aktsiad kuuluvad Maardu linnale) 

koostavad oma majandusaasta aruande vastavalt sätestatud korrale ja esitavad selle 

Maardu linna rahandusosakonnale. 

(5) Maardu linna rahandusosakonnal on õigus küsida oma ameti- ja  hallatavatelt 

asutustelt ning muudelt linna valitseva mõju all olevatelt üksustelt täiendavat 

informatsiooni linna majandusaasta koostamiseks. 

(6) Linnavalitsus esitab Linna majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega 

linnavolikogule kinnitamiseks. 

(7) Linna kinnitatud majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega esitatakse 

Rahandusministeeriumile 

 

4. peatükk  RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS 

 

§8. Raamatupidamissüsteemi struktuur 

(1) Maardu linn on Raamatupidamise seaduse § 2 lg 2 mõistes raamatupidamiskohuslane. 

(2) Maardu linn  korraldab oma raamatupidamist tsentraliseerituna. 

(3) Maardu Linnavalitsuse raamatupidamise korraldust juhib ja vastutab selle eest Maardu 

linna rahandusosakond. 

(4) Raamatupidamist korraldab vahetult, talle ametijuhendiga antud pädevuse piires, 

pearaamatupidaja ülesandeid täitev isik. 

(5) LRK raamatupidamises kajastatakse Linna  ametiasutuse  või linnavalitsuse hallatava 

asutuse halduses, kasutuses ja vastutusel olevad Linna varad, kohustused ning 

netovara ja nendest tulenevad tulud ja kulud.  

 

§9. Varade ja kohustuste kajastamine 

(1) Vara kajastatakse selle LRK bilansis, kes on selle linnavara valitseja (st kelle valduses on 

linnavara  ja kes  kontrollib antud vara kasutamist) ja kannab põhilisi valitseda oleva  vara 

kasutamisega seotud riske. Valitsev mõju vara üle tähendab üldeeskirja mõistes üldjuhul 

võimet kasutada vara oma majandustegevuses, isegi juhul, kui sellega ei kaasne 
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majanduslikku tulu. Üldjuhul kajastatakse varad selle LRK bilansis, kelle majandustegevuses 

need igapäevaselt osalevad, kui Linna muud õigusaktid ei määra teisiti.  

(2) Kui üks LRK finantseerib teise LRK vara soetamist, antakse soetatud vara üle vara 

kasutaja bilanssi kui Linna muud õigusaktid ei määra teisiti.  

(3) Nõuded kajastatakse üldjuhul selle asutuse raamatupidamises, kes esindab omavalitsust 

nõude sissenõudmisel. 

(4) Finantsinvesteeringud (aktsiad, võlakirjad ja muud väärtpaberid) kajastatakse selle LRK 

bilansis, kes esindab Linna investeerimisobjektiks oleva osapoole juures.  

(5) Kohustused kajastatakse selle asutuse raamatupidamises, kes on kas juriidiliselt 

kohustatud antud kohustust täitma või on varasema tegevuse käigus neid kohustusi täitnud.  

(6) Linna valitsevast ja olulisest mõjust teistes juriidilistes isikutes tulenev netovara 

kajastatakse selle LRK bilansis, kelle bilansis kajastatakse finantsinvesteeringuid.  

 (7) Linna laenuvõtmisel lähtutakse linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusest ning Linna õigusaktidest. Laenud, võlakirjade jt väärtpaberite emiteerimine 

kajastatakse  linnavalitsuse  raamatupidamises. Kapitalirendi kohustused, 

faktooringtehingutest lähtuvad kohustused  kajastatakse nende LRK raamatupidamises, kes 

osutuvad nimetatud tehingutes kasusaajateks.  

(8) LRK 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 asutuse raamatupidamise aastaaruandes.  

(9) Alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri LRK halduses või vastutaval hoiul olevate 

varade arvestust peetakse bilansiväliselt. Arvestust  korraldatakse vastavalt LRK juhi 

käskkirja või korraldusega kehtestatud reeglitele, millised peavad tagama kontrolli võimaluse 

haldamisel olevate vahendite kasutamise üle.  

 

§10. Tulude ja kulude kajastamine 

(1) Tulud kajastatakse selle LRK raamatupidamises, kes vastavalt põhimäärusele või muule 

õigusaktile tegeleb Linnale tulu tagavate valdkondadega - tulu majandustegevusest, muud 

tulud ja lõivud kajastatakse selle asutuse tulemiaruandes, kes vastava tulu eest kaupu müüs 

või teenust osutas.  

(2) Kulud kajastatakse selle asutuse tulemiaruandes, kelle tegevusest kulu tulenes.  
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(3) Kui üks LRK finantseerib teise Linna raamatupidamisüksuse kulusid, annab finantseerija 

vastavad kulud üle nendele, kes selle kulu eest kaupu, teenuseid või muid hüvesid said.  

(4) LRK-le siirdena edasiantud põhivara sihtfinantseerimise toetust kajastatakse kulutaja 

teatise või aruande alusel üleantava LRK tuludes, järgides tekkepõhisuse printsiipi.  

 

§11. Rahaliste ülekannete kontrollimine ja teostamine 

(1) LRK juhi käskkirja või korraldusega määratakse töötajad ja nende asendamise kord, 

kelle õigus ja kohustus on koostada ja kinnitada maksekorraldused, võttes arvesse, et 

maksekorralduse koostamisel ja kinnitamisel oleks tagatud maksekorralduse koostaja 

ja kinnitaja lahusus.  

(2) Maksekorralduse koostaja ülesanne on: 

1) maksekorralduse aluseks olevate kuludokumentide maksetähtaegadest kinnipidamine; 

2) kontrollida, et samade kuludokumentide alusel ei ole enne tasutud; 

3) maksekorralduse koostamine ja kinnitamiseks esitamine.  

(3) Maksekorralduse kinnitaja ülesanne on: 

1) kontrollida, et koostatud maksukorraldus vastab selle aluseks olevatele algdokumentidele; 

2) kinnitada või teostada makseprotseduur . 

(4) Kuludokumentide esmaseks kontrollimiseks  võib LRK  juht käskkirja või korraldusega 

määrata kulujuhi(d), kelle ülesandeks on tarnijate arvete õigsuse ja lepingutele vastavuse ning 

püsikulude perioodiliste arvete, sh mõistliku tarbimise  ja kehtestatud limiitidest 

kinnipidamise jälgimine. Juhul  kui kulujuhti pole määratud, täidab kulujuhi ülesandeid LRK 

juht.   

(5) Kuludokumendi aktsepteerimisel kontrollib: 

  1) esmane kontrollija (kulujuht), et majandustehingu aluseks olev dokument kajastab     

majandustehingut õigesti (sh. et dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused 

vastavad eelnevalt sõlmitud lepingutele), et tehing on seaduspärane ja vajalik ning kooskõlas 

eelarvega; 

          2) Kontrollib püsikulude perioodiliste arvete õigsust, vastavust kehtestatud limiitidele 

ja eelarvele; 

3) kontrollib arvete õigsust ja vajalikkust;   

4) Linnavalitsust ja  LRK esindav allkirjaõiguslik juht viseerib linna eelarvelistest      

vahenditest finantseeritava tehingu kuludokumendi peale kulujuhi vastavat kinnitust. 

(6) Tuludokumendi aktsepteerib üldjuhul alg- või koonddokumendi koostaja. 



10 
 

10 
 

(7) Raamatupidamisüksuse töötajad teostavad tulu- ja kuludokumentide raamatupidamis-

arvestuseks oluliste andmete kontrolli, ülekandedokumentide ettevalmistamise ja 

raamatupidamise infosüsteemi sisestamise ning tagavad järgmiste põhimõtete järgimise: 

      1) tehingu teostamise kooskõla eelarve täitmise jälgimise põhimõtetega; 

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

          klassifikaatori koodide õigsuse; 

     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(te) poolt. 

 (8) Raamatupidamisüksuse töötaja  kirjendab algdokumendile raamatupidamislausendi. Juhul 

kui raamatupidamisarvestust peetakse üksnes elektrooniliselt, sisestatakse 

raamatupidamislausend(id) elektrooniliselt peetavasse andmebaasi. 

 (9) Pangaülekannete teostamisel osalevad võimalusel  kaks isikut, kellest üks koostab 

raamatupidamise infosüsteemis maksekorraldused (raamatupidaja) ning teine teostab 

pangaülekande (sideseanss pangaga). 

 

5. peatükk  MAJANDUSTEHINGUTE KAJASTAMINE 

 

§ 12. Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine  

(1) Raamatupidamiskohuslane on kohustatud vastavalt RPS nõuetele kõiki majandustehinguid 

dokumenteerima ning kirjendama raamatupidamisregistrites nende toimumise ajal või, kui see 

ei ole võimalik, siis vahetult pärast seda. Raamatupidamisregister on 

raamatupidamisarvestuses kasutatav andmebaas, mis vormistatakse kronoloogilises 

järjekorras (päevaraamat) ja kontode kaupa (pearaamat) ning säilitatakse failina.  

(2) Raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või 

algdokumentide alusel koostatud koonddokument.  

(3) Raamatupidamiskirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: 

      1) majandustehingu kuupäev; 

      2) raamatupidamiskirjendi järjekorranumber; 

      3) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad; 
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      4) majandustehingu lühikirjeldus; 

      5) algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number.  

(4) Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning 

raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õiendita parandusi. 

Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peavad 

sisaldama viidet parandatava raamatupidamiskirjendi järjekorranumbrile. Kui parandus ei 

põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend 

(parandusdokument).  

(5) Paranduse tegija märgib parandusdokumendile kuupäeva, millal parandus tehti, oma 

allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit 

tuleb täiustada viitega hilisemale parandusdokumendile ja -kirjendile.  

(6) Raamatupidamiskirjend sisestatakse raamatupidamisprogrammi. Kasutusel on järgmised 

moodulid: 

1) Kassa/pank,  

2) Arveldused, 

3) Pearaamat,  

4) Eelarve,  

5) Arved 

6) Palgaarvestus 

7) Põhivarad 

8) Materjalid 

(7) Analüütilise ja sünteetilise arvestuse vastavuse tagamiseks peetakse programmis ostu- ja 

müügiarvete ning avansiaruannete registreid.  

(8) Linna raamatupidamisregistreid säilitatakse üldjuhul elektrooniliselt, eeldusel, et 

raamatupidamiskandeid oleks võimalik taasesitada paberkandjal.  

(9) Programmist trükitakse igakuiselt välja või säilitatakse elektrooniliselt järgmised registrid: 

      1) panga kanded; 

      2) kassa kanded; 

      3) hankijate käibeandmik; 

      4) ostjate käibeandmik; 

      5) töötasuarvestuse koonddokumendid; 

      6) pea- või käiberaamat. 



12 
 

12 
 

 

§ 13. Majandustehingute algdokumendid ja kajastamine 

(1) Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel 

peavad olema järgmised andmed: 

  1) dokumendi nimetus ja number; 

  2) koostamise kuupäev; 

  3) tehingu majanduslik sisu; 

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

  5) tehingu osapoolte nimed; 

  6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 

  7) majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohuslast esindava isiku allkiri  

               (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist; 

  8) raamatupidamiskirjendi järjekorranumber. 

 (2) Aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete algdokumendiks on raamatu-

pidamisõiend (memoriaalorder). Raamatupidamisõiendil asendab tehingu osapoolte nimesid 

ja aadresse algdokumendi koostaja nimi. 

(3) Elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente peab olema võimalik kirjalikult 

taasesitada. 

(4) Linna majandustehingute kirjendamise aluseks olevad sissetulekute algdokumendid 

(edaspidi tuludokumendid) liigituvad järgmiselt: 

    1) klientidele esitatud nõuetekohased arved; 

    2) muud tulude algdokumendid (sh lepingud); 

    3) pangakonto väljavõtted ja neid täiendavad raamatupidamisõiendid; 

    4) kassa sissetulekuorderid või muud sularaha sissemakset tõestavad maksedokumendid; 

    5) raamatupidamisõiendid.  

(5) Linna majandustehingute kirjendamise aluseks olevad väljamineku- ja muude kulude 

algdokumendid (edaspidi kuludokumendid) liigituvad järgmiselt: 

    1) hankijate poolt esitatud arved; 

    2) avansi- ja kuluaruanded, sh majanduskulu, lähetuskulud, isikliku auto kasutamine jms; 

    3) muud kuluaruanded, nt teenuseid osutavatelt asutustelt vms; 

    4) ettemaksude ja lõpetamata ehituste realiseerimist või valmidust kinnitavad aktid ja    

      vaheaktid (nt põhivara etapiviisiline kasutuselevõtmine); 

    5) töötasu ja sellega kaasnevate maksude koonddokumendid; 

    6) põhivara amortisatsiooni kanded põhivarakaartidel varaobjekti vastuvõtmisel kehtestatud  
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      amortisatsiooninormide põhjal; 

    7) raamatupidamisõiendid. 

 

§ 14. Raha ja pank 

(1) Linna asutuste rahalisi vahendeid hoitakse pangas arvelduskontodel ning sularaha asutuste 

kassas. 

     1)Kui LRK teeb sularahaga arveldusi, seatakse arveldusteks sularahaga sisse sularahakassa, 

mis peab olema eraldi,  lukustatav ja turvatud ruum. Sularaha toimingutega seotud töötajatega 

sõlmitakse  isikliku vastutuse leping töötaja ja LRK juhi vahel. LRK juht võib delegeerida 

lepingute   sõlmimise allüksuste juhtidele.  

   2) Kassa on üldjuhul vaid sissemaksete kogumiseks. Väljamaksed kassasse kogutud    

       rahaliste vahendite arvel on lubatud ekslike laekumiste tagastamiseks ja inkasseerimiseks  

       panka.  

   3) Sularaha kogutakse kassasse ja tehakse sissemaksed pangakontodele sagedusega     

       vähemalt üks kord kuus, eeldusel, et võimaluse korral  sularaha  jääki kuu lõpuks pole.  

   4) Sularahaoperatsioonide tegemise õigus antakse materiaalselt vastutavale isikule  

       (raamatupidajale, kassapidajale). 

(2) Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse panganduses üldkehtivaid dokumendivorme, 

peamiselt aga elektroonilisi pangaprogramme, mille kaudu teostatakse elektroonilisi 

ülekandeid. 

(3) Välisvaluuta arvestust peetakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus ja 

hinnatakse umber operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. Kasum või 

kahjum valuutakursi muutusest kajastatakse finantstuluna või -kuluna. 

 

§ 15. Arveldused aruandvate isikutega 

(1)Aruandekohustuslik isik on Linna töötaja, kes 

   1) on lähetusse saadetud;  

   2) teeb kulutusi Linna huvidest lähtuvalt;  

   3) on saanud avansina rahalisi vahendeid;  

(2) Aruandval isikul on õigus kulude katteks saada avanssi, mis kantakse vastavalt töötaja 

isiklikule avaldusele  tema pangakontole. Avalduse kinnitab asutuse juht. 

(3)Aruandekohustuslik isik on kohustatud esitama hiljemalt kalendrikuu viimaseks 

kuupäevaks majanduskulude aruande, millele on lisatud kulutusi tõendavad korrektselt 

vormistatud originaaldokumendid.  
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(4) Aruandekohustuslik isik on kohustatud tagastama saadud rahaliste vahendite jäägi. 

(5) Kui avansiaruande summa ületab avansi summat ning tehtud kulutused on põhjendatud ja 

kulujuhi poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteeritud, siis kantakse 

avanssi ületav summa täiendavalt töötaja pangakontole. 

 

6. peatükk  TEGEVUSTULUD 

 

§ 16. Üldpõhimõtted 

(1) Tuluna käsitletakse ainult sellist majanduslikku kasu, mille saajaks on linn. 

(2) Kõik Maardu linna ja hallatavate asutuste kogutud tulud, mis on käsitletavad 

linnaeelarve tuludena kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt selle 

raamatupidamisüksuse tuluna, kes neid kogub. 

 

§ 17. Maksutulud 

(1) Arvestust maksutulude üle peetakse tekkepõhiselt. Nõue kajastatakse hetkel, kui on 

võimalik hinnata nõudeõiguse suurust. 

(2) Kui maksudeklaratsioonide ja raamatupidamise andmebaas on erinevad, võib maksutulu 

ja laekumiste andmeid raamatupidamisprogrammi üle kanda igakuuliste koondkannetena 

olenevalt aruande lõpetamise kuupäevadest. Aruande lõpetamisel selgitatakse ka kuu 

lõpuks maksmata jäänud ja ettemakstud saldod ning korrigeeritakse maksunõuete ja 

ettemaksete saldosid. 

 

§ 18. Lõivud ja trahvid 

(1) Tuluna kajastatakse Linna eelarvesse jäävat lõivu, mis ei kuulu edasiandmisele. 

(2) Tulu lõivudest ja trahvidest kajastatakse tekkepõhiselt nõudeõiguse tekkimise hetkel. 

(3) Ebatõenäoliselt laekuvad lõivu- ja trahvinõuded tunnistatakse lootusetuks ja kantakse 

bilansist välja, kui puuduvad igasugused edasised võimalused antud nõuete kogumiseks. 

(4) Trahvid kajastatakse kuni laekumiseni bilansiväliselt. Trahvi laekumisel kajastatakse see 

tuluna kontogrupis 3880.  

 

§ 19. Teenuste müük ja muud tulud 

(1) Tulusid toodete ja teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt kontorühmas 322 ja 323, 

liigendatuna asutuste põhimääruse või põhikirjalise tegevuse järgi (nt tulu haridusalasest 
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tegevusest, kontogrupp 3220). Kui osutatakse ka teenuseid, mille osutamine ei tulene RPK 

põhimäärusest, kajastatakse see tulu vastavalt majanduslikule sisule (nt haridusasutuse 

mitteeluruumide rent kontol 323320 jne).  

 

§ 20.  Kahjutasude, hüvitiste ja viiviste tulu  

(1) Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt, kui tulu laekumine hinnatakse tõenäoliseks.    

Kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustuslepingu järgi varalise kahju hüvitamiseks 

välja makstavad hüvitised kajastatakse vastavalt kahju (kulu) kajastamise perioodile. 

§ 21.  Finantstulud- ja kulud 

 (1) Finantstuludena kajastatakse investeeringutelt teenitud ja RPK-le makstud intresse ja 

dividende, finantsinvesteeringute tulemit ja valuutakursi kasumeid. 

(2) Dividenditulu kajastatakse äriühingu üldkoosoleku otsuse põhjal selle LRK bilansis, kelle 

bilansis on Linna äriühingute aktsiad/osad, kandega deebet laekumata dividendid (konto 

103110) kreedit dividenditulu (konto 655500). 

(3) Laenudelt arvestatud intressid, viiviseintressid ja laenulepingutasud kajastatakse kontol 

650100 . 

 

7. peatükk  SAADUD JA ANTUD TOETUSED 

§ 22.  Toetuste liigid 

(1) Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuse poolt saadud vahendeid (saadud toetused), 

mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning avaliku sektori üksuse poolt antud 

vahendeid (antud toetused) , mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. 

 (2) Toetused jaotatakse järgmiselt: 

    1) regulaarsed sotsiaaltoetused, mille suurust ja toetuse   saajaid ei otsustata iga kord eraldi 

ning  mille saajate ring või saamise periood on ette nähtud ühe õigusaktiga; 

    2) sihtfinantseerimine - sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud ühekordsed 

toetused, mida määratakse ainult teatud kulutuste katteks või teatud tingimuste tagamiseks; 

    3) välisabi – mitteresidentidelt saadud sihtfinantseerimine; 

    4) välisabi kaasfinantseerimine – sihtfinantseerimise eriliik, mida annab Eesti avaliku    

      sektori üksus lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välisabile, kuna välisabi saamise  

      tingimused näevad ette nii abisaaja kui ka Eesti avaliku sektori üksuse kaasfinantseerimise  

      teatud ulatuses toetuse kogumahust; kaasfinantseerimine võib sealjuures toimuda kas  

     rahalise toetuse andmisena või avaliku sektori üksuse tegevuskulude kaasfinantseerimiseks  
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     arvestamisena; 

    5) subsiidiumid – ettevõtlusega tegelevatele isikutele ette nähtud tegevuskulude    

    sihtfinantseerimise eriliik, eesmärgiga mõjutada nende tootmistaset, hindu või  

      kompenseerida tootmisteguritega seotud kulutusi, kusjuures põhivara soetamiseks antud 

toetusi ei   kajastata subsiidiumina; 

    6) mittesihtotstarbeline finantseerimine - ilma sihtotstarvet määramata ja eritingimustega  

      sidumata antud toetused.  

(3) Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara 

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

soetama teatud põhivara.  

(4) Sihtfinantseerimise liikumise paremaks jälgimiseks ning aruannete konsolideerimisel 

nõutavate elimineerimiste läbiviimiseks eristatakse tulude ja kulude kontodel 

sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. Saadud sihtfinantseerimist nimetatakse 

vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude või varade 

soetuseks. Antud sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see anti edasi 

vahendajale, mitte abi saajale (lõppkasusaajale).  

§ 23.  Projektipõhine raamatupidamine 

(1) Toetuse kasutamisega seotud kulud eristatakse raamatupidamises muudest kuludest ning 

kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid eristatakse muudest kulu- ja 

maksedokumentidest. 

(2) Toetuse kasutamisega seotud varad ja kohustused eristatakse muudest varadest ja 

kohustustest. 

(3) Abikõlbulikud  kulud on kulud : 

1) Vastavuses kõikide abikõlbulikkuse reeglitega; 

2)  Põhjendatud; 

3)  Mõistlikud; 

4) Vajalikud; 

5) Tegelikult tehtud; 

6) Tõendatavad. 

(4) Abikõlblikuks kuluks loetakse sellist projektiga seotud kulutust, mis on dokumentaalselt 

tõendatud. Kui kulude kohta puuduvad kirjalikud tõendusdokumendid, loetakse kulud 

mitteabikõlbulikeks. 

(5) Projektipõhise kuludokumentidele esitatavad nõuded: 
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1) Arve-saatelehe või arve koopial märgitud tehingu sisu ei tohi ületada arve 

väljastanud isiku hinnapakkumises märgitut; 

2) Kuludokumendi väljaandmise päev ei või olla varasem kui projekti 

abikõlbulikkuse alguskuupäev ega hilisem kui projekti abikõlbulikkuse 

lõppkuupäev; 

3) Toetuse saaja raamatupidamise dokumendid ja muud kulutusi tõendavad 

dokumendid peavad vastama „Raamatupidamise seaduses“ sätestatud nõuetele; 

4) Tööde teostaja esitatud arved, aktid ja aruanded on toetuse saaja poolt eelnevalt 

kinnitatud. 

(6) Projektikulude eristamiseks tuleb kasutada täiendavat tunnust (objekt, projekt).  

 

§ 24.  Toetuste kajastamine 

(1) Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille 

kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse 

eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku 

suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.  

(2) Kui toetuse andja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, peavad nad kokku leppima 

toetuse 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 alati vahendajat ning vahendaja näitab tuludes 

tehingupartnerina toetuse andjat ja kuludes tehingupartnerina toetuse saajat. 

(3) Toetust kajastatakse raamatupidamises esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 

toetuse tekkepõhisel kuupäeval, milleks loetakse maksetaotluse aktsepteerimise kuupäev 

(kulude abikõlbulikuks tunnistamise kuupäev). 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 ega toetuste andmise 

aluseks olevaid maksetaotlusi aktsepteeritud. Toetuste andmiseks võetud kohustusi (sõlmitud 

lepingutes ette nähtud aktsepteerimata summasid) kajastatakse bilansiväliste kohustustena 

ning võetud bilansiväliste kohustuste katmiseks saadaolevaid summasid bilansiväliste 

nõuetena.  

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

jälgivad ka vahendajad, kes kajastavad vahendatud toetusi oma tuludes ja kuludes samades 

perioodides kui abi saajad (lõppkasusaajad).  
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8.peatükk  TEGEVUSKULUD 

 

§ 25.  Tööjõukulud 

(1) Tööjõukulusid  ja tööjõuga seotud maksukulusid kajastatakse tekkepõhiselt kontoklassis 

50 detailiseeritult. 

(2) Töötasu arvestatakse raamatupidamises töötajale tööle vormistamisel määratud 

palgamäärade ja hilisemate palgamuudatuste, LRK või allüksuse juhi poolt pädevuse piires 

määratud lisatasude ja muude õigusaktide alusel ning tööaja tabelite põhjal.  

(3) Töötasu arvestamiseks vajalikud tööajatabelid edastab ja andmete õigsuse eest vastutab 

LRK sisemises tööjaotuses kindlaksmääratud isik. Töötasu kantakse töötaja arveldusarvele. 

(4) Puhkusekohustuse inventeerimiseks vajalikud andmed kasutamata puhkusepäevade kohta 

esitatakse raamatupidamisele personalitöö eest vastutava isiku poolt hiljemalt aruandeaastale 

järgneva kuu viimaseks tööpäevaks.  

(5) Tööjõukuludega seotud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt selles perioodis, mille eest 

need olid arvestatud. 

(6) Maksud peetakse palkadest kinni ja arvestatakse vastavalt kehtivatele maksuseadustele. 

Maksudeklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt. 

 

§ 26.  Muud tegevuskulud 

(1) Tegevuskuludena on üldjuhul lubatud näidata ainult linna ameti- ja   hallatavate asutuste 

tegevusega seotud kulusid. 

 (2) Ostetud toodete ja teenustega seonduvaid kulusid kajastatakse perioodis, mil antud kulu 

tehti, sõltumata sellest, millal arve saadi või tasuti. 

(3) Edasiantud kulusid kajastatakse kuludena selles raamatupidamisüksuses, kelle tegevusega 

need on seotud. 

(4) Töötajatele nende isiklikus omandis olevate või renditud sõiduautode töösõitudeks 

makstavad hüvitised , mille piirmäärad on kinnitatud Vabariigi valitsuse poolt kajastatakse 

kontol 551308 . 

(5) Kolmandate isikute eest tasutud ja nende poolt samas summas hüvitatavad tasud 

kajastatakse esialgselt nõudena (tasutakse enne hüvitise laekumist) või kohustusena (tasutakse 

peale hüvitise laekumist). 

 (6) Sotsiaalkindlustusameti ja Tööturuameti poolt hüvitamisele kuuluvad sotsiaaltoetused 

kajastatakse nõudena selleks ettenähtud kontol. 
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§ 27.  Maksu-, lõivu- ja trahvikulu 

(1) Kulusid seoses riigile makstud ja makstavate maksude, lõivude ja trahvidega 

kajastatakse nende tekkimise perioodil. 

(2) Käibemaksu, mida avaliku sektori üksusel ei ole õigus sisendmaksuna tagasi küsida 

kajastatakse kontol 601000 ja põhivara soetuselt kontol 601002. Edasiantavatelt 

kuludelt arvestatud käibemaksukulu võib selle eristamiseks kajastada kontol 601001. 

(3) Maksmata, kuid deklareeritud maksud, lõivud ja trahvid kajastatakse kohustusena 

kontogrupis 2030 ja ettemakstud maksud, lõivud ja trahvid käibevarana kontogrupis 

1037. Kontogrupi 2030 saldod peavad iga aruandeperioodi lõpul võrduma 

Maksuameti või lõivu saaja asutuse kontogrupi 1020 saldodega. 

(4) Lõivude ja trahvide korral kajastab lõivu või trahvi maksja kuludes ja nõuetes 

tehingupartnerina lõivuga maksustatud toimingu teostaja või trahvi väljakirjutaja 

koodi (mitte Maksuameti koodi, kui lõiv või trahv kantakse üle Maksuametis avatud 

koondkontole). 

 

1. peatükk  VARADE ARVESTUS 

 

§ 28.  Varade arvestuse üldpõhimõtted  

(1) Vara kajastatakse selle LRK üksuse bilansis, kes omab antud vara üle valitsevat mõju, 

st kontrollib antud vara kasutamist ja kannab põhilisi antud vara kasutamisega seotud 

riske.  

§ 29.  Nõuded ja ettemaksud 

(1) Nõudeid ja tehtud ettemakseid kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt nende sisust, 

jaotatuna lühi- ja pikaajalisteks käibevara kontorühmades 102 ja 103 ning põhivara 

kontorühmades 152 ja 153. 

(2) Kui ettemakse tegemine on vältimatu, kajastatakse seda esmaselt vastava 

ettemaksesumma ülekandmisel. Esitatud, kuid maksmata ettemaksuarveid 

raamatupidamises ei kajastata. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest 

kajastatakse 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 põhivara kapitaliseerimise 

alampiirist. Avaliku sektori sisese tehingu korral lepivad pooled kajastamise viisi 

eelnevalt omavahel kokku. 
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(3) Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse vähemalt kord kvartalis. Võimalusel 

hinnatakse iga nõude laekumise tõenäosust eraldi. Juhul kui see pole võimalik , 

kasutatakse nõuete hindamisel ligikaudseid meetodeid, mis tuginevad varasemate 

perioodide kogemusel. Nõuete hindamisel võetakse arvesse ka kõiki 

bilansijärgseid asjaolusid, mis võivad mõjutada nõuete laekumise tõenäosust. 

(4) Kui nõude allahindlus kajastati ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol, kuid 

hiljem selgub, et nõude laekumine on lootusetu, kantakse nii nõue kui ka selle 

allahindlus vastaval kontrakontol bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam 

ei teki. Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude 

kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad 

hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Nõue tunnistatakse lootusetuks LRK 

juhi ettepanekul linnavalitsuse korraldusega. 

(5) Juhul kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta 

hiljem muutub, kajastatakse see hinnangu muutuse perioodis kulu muutusena. 

Ebatõenäoliseks arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu 

vähendamist perioodis, mil laekumine toimus, ning ühtlasi vähendatakse nii nõude 

enda kui selle kontrakonto saldot. 

 

§ 30.  Kinnisvarainvesteering 

(1) Kinnisvarainvesteeringuks  loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, 

mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu 

teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski 

avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida 

kasutatakse avaliku sektori üksuste poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara. 

(2) Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse kontorühmas 154 soetusmaksumuse 

meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum ja 

võimalikud allahindlused).  

(3) 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. 
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§ 31.  Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuse üldpõhimõtted ja soetus 

(1) Materiaalset põhivara kajastatakse sõltuvalt põhivara liigist kontorühmas 155 ja 

immateriaalset põhivara kontorühmas 156. Põhivara amortisatsiooni, väärtuse langust 

(allahindlust) ja põhivara jääkväärtust mahakandmisel kajastatakse kontorühmades 

611 ja 613. Põhivara müügist saadud kasumit või kahjumit kajastatakse 

kontogruppides 3811 ja 3813. 

(2)  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on kuni 31.12.2010 

soetatud vara korral 1917 eurot (ilma käibemaksuta) ja alates 01.01.2011 soetatud vara 

korral 2000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetus-

maksumuses arvele olenemata maksumusest. 

(3) Erandina on lubatud võtta olenemata soetusmaksumusest arvele: 

1) kunstiväärtused (kunsti- ja antiikesemed, museaalid, arhivaalid, haruldased 

raamatud), mille väärtus aja jooksul ei vähene; 

2) raamatud nendes avalikes raamatukogudes, kus raamatute hoidmine ja 

väljalaenutamine avalikkusele on põhitegevuseks. 

3) Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse 

kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vähemalt põhivara 

kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara 

komponentidel on erinevad kasutusead, võetakse komponendid raamatupidamises 

arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus algab vähemalt 

põhivara kapitaliseerimise alampiirist ilma käibemaksuta) 

(4) Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks 

tööseisukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, kulutused transpordile, paigaldamisele, 

lammutuskulud, mis on vältimatud seoses objekti ehitamise või renoveerimisega). Vara 

soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega seotud koolitus- või 

lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi korraldamine, tellija järelvalve) ei 

kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt ning selle suurus ei ole usaldusväärselt 

määratav või oluline. Samuti ei kapitaliseerita varade soetamisega seotud makse ja lõive. 

(5) Avalikus raamatukogus raamatuid põhivarana arvele ei võeta, vaid nende maksumus 

kantakse soetamisel kuludesse. Arvestust peetakse raamatukogus selleks ettenähtud 

arvutiprogrammis. 

(6) Põhivara soetamisel, sh etapiviisilisel soetamisel ja rekonstrueerimisel on 

raamatupidamiskirjendi koostamisel aluseks varaobjekti vastuvõtu akt, ostuarve või muu 

varaobjekti kasutussevõtmist kajastav dokument, mis sisaldab järgmisi tunnuseid : 
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1) Põhivaraobjekti nimetus ja sellele omistatud inventarinumber; 

2) Täpsustavad tunnused (transpordivahendil registrinumber, maal katastritunnus, vms); 

3)Varaobjektile määratav amortisatsiooninorm 

(7) Põhivara komponentideks hoonete puhul on: 

1) Katus; 

2) Ventilatsioonisüsteem, tuletõrjesüsteem; 

3) Liftisüsteem; 

4) Avatäited (uksed, aknad) ; 

5) Põhikonstruktsioon (vundament, seinad, trepid, karkass jne) 

(8)Asendatav komponent kantakse bilansist maha isegi juhul kui see ei olnud eelnevalt eraldi 

komponendina arvel. Juhul kui asendatava komponendi algne soetusmaksumus (ja sellest 

tulenevalt tänane bilansiline jääkmaksumus) ei ole teada, võib seda hinnata lähtudes antud 

komponendi tänasest soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi. 

 

§ 32.  Põhivara kaardid 

(1) Põhivara kohta koostatakse raamatupidamisprogrammis põhivara kaart, millel  peab olema 

märgitud: 

1) kasutuselevõtmise aeg; 

2) soetusmaksumus; 

3) vastutav isik - vara olemasolu ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest vastutav  

     isik; 

4) unikaalne inventarinumber; 

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

     aadress, transpordivahendi puhul registreerimisnumber jne); 

6) komplekti tunnus; 

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

8) amortisatsiooni kehtiv norm; 

9) ajalooliselt arvestatud amortisatsioon (kulum) ja selle konteering. 

(2) Põhivara nimekiri klassifitseeritakse vähemalt kontoplaani kontode liigenduses. Kui  

     kontol on palju varasid, on soovitav jaotada varad alamliikideks. 

(3) Igale olemasolevale ja lisanduvale põhivarale, mida ei saa hiljem tuvastada ilma 

inventarinumbrita, kantakse peale inventarinumber (kleepimise, graveerimise vms teel), mis 

ühtib põhivarakaardil oleva unikaalse inventarinumbriga.  
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(4) Sihtfinantseerimisega soetatud materiaalse põhivara kohta peetakse eraldi analüütilist 

arvestust, et tagada sihtfinantseerimisega kaetud varade soetusmaksumuse, kulumi ja väärtuse 

languse arvestus. 

 (5) Põhivara soetusmaksumust üldjuhul ümber ei hinnata, välja arvatud erandjuhtumitel, mis 

on sätestatud Riigi raamatupidamise üldeeskirjas.  

 

§ 33.  Amortisatsiooni arvestus 

(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse 

üldjuhul kuluks nende hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Maad, kunstiväärtusi ja 

muuseumieksponaate, mille väärtus aja jooksul ei vähene, keelpille ja avalikes 

raamatukogudes põhivarana arvelevõetud raamatuid ei amortiseerita. 

Kujunduseesmärgil soetatud kunstiobjekte, millel ei ole püsivat väärtust, samuti 

muuseumieksponaate, mis kuuluvad teatud aja järel väljavahetamisele, amortiseeritakse nende 

kasuliku eluea jooksul. 

(2) Ettepaneku amortisatsiooninormi kehtestamiseks teeb vara tundev spetsialist, lähtudes 

eeldatavast vara kasulikust elueast. Uute varade puhul võib lähtuda järgmistest vahemikest: 

           

     Põhivara liik        Eeldatav kasulik kasutusiga aastates  Amortisatsiooni norm %-des 

1) Hooned         20-50 a.    2-5 % 

2) Rajatised        10-40 a.    2,5 -10% 

3) Teed         15-30 a.               3,33-6,67 

s.h. 

Sõiduteed ja tänavad asfaltkattega : 

Tiheda liiklussagedusega        15 a.                6,66% 

Keskmise liiklussagedusega    25 a.      4% 

Sõiduteed ja tänavad freespurukattega  25 a.      4% 

Kruusa- ja killustikukattega teed              30 a.                 3,33% 

Kõnniteed ja kergliiklusteed    30 a.      3,33% 

Kalmistu teed ja platsid   30 a.      3,33% 

Sademeveetorustikud ja liitumispunktid  25 a.      4% 

4) Masinad ja seadmed            5-10 a.   10-20% 

5) Transpordivahendid            5-10   10-20% 

6) Inventar             2-10 a.   10-50% 

7) Arvutustehnika                   2-5 a.                           20-50% 
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8) Immateriaalne põhivara      2-20 a.                           5-50% 

 

(3) Vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.  Vara hakatakse amortiseerima alates selle 

kasutuselevõtmise kuust ning lõpetatakse selle täieliku amortiseerumise või kasutusest 

eemaldamise kuule 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. 

(4)  Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, 

hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus. Varade allahindlust kajastatakse 

koos amortisatsiooniga. 

Allahindlused kinnitab LRK üksuse tegevjuhtkond põhivara allahindluse aktil. 

 

§ 34.  Materiaalse ja immateriaalse põhivara parendus, remont ja hooldus  

(1) Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult 

juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele  ja vara bilansis kajastamise 

kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirina 

(ilma käibemaksuta) sätestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused 

kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna. 

 (2) Kui parendusega kaasnes vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa 

hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele vastav kogunenud kulum põhivara arvelt 

maha. 

 

§ 35.  Põhivara müük ja ümberhindlused 

 (1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelist põhivara müüki, tasuta võõrandamist 

ja tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui siiret, mille puhul antakse üle vara soetus-

maksumus ja kulum. Saaja võtab arvele üle antud põhivara soetusmaksumuse ja kulumi. 

(2) Põhivara müügi tulemust kajastatakse kontogruppides 3810 kuni 3813 (v.a käesoleva 

paragrahvi lõikes 1 toodud juhul). 

(3) Põhivara tasuta võõrandamist kajastab võõrandaja juhul, kui seda ei saa lugeda osaluse või 

finantsinvesteeringu soetamiseks, mitterahalise sihtfinantseerimisena (v.a riigiraamatu-

pidamiskohustuslase üksuste vahelised siirded), eemaldades vara bilansist ja kajastades selle 

jääkväärtuse kontol 450200. Kui mitterahalise sihtfinantseerimise saaja on samas avaliku 

sektori üksus, võtab ta arvele põhivara ja mitterahalise sihtfinantseerimise kontol 257000 või 
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350200 põhivara õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, üleandja poolt näidatud jääk-

väärtuses. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab vara võõrandaja eelnevalt varade 

ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav üldeeskirja § 45 alusel. 

(4) Erandina asendatakse põhivara objekti algne soetusmaksumus ümberhinnatud väärtusega 

juhul, kui objekti õiglane väärtus erineb oluliselt tema bilansilisest jääkmaksumusest, 

tingituna vähemalt ühest järgmisest asjaolust: 

1) põhivara objekt on soetatud 1995. aastal või varem; 

2) põhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, 

sealhulgas juhul, kui see on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste 

käigus või omaniku puudumise tõttu, kusjuures saajal puuduvad korrektsed andmed 

selle soetusmaksumuse kohta või kui see on tingitud varem kehtinud 

arvestuspõhimõtete erinevusest võrreldes üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega. 

(5) Põhivara ümberhindlusena võetakse, olenemata tähtajast, arvele peremehetuks tunnistatud 

vara ja maakatastrisse kantud maad, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis 

arvele võtnud. 

(6) Maad on lubatud hinnata ümber ümberhindluse läbiviimise ajal kehtinud maa 

maksustamishinna alusel. 

(7) Materiaalse põhivara ümberhindlust on lubatud läbi viia ainult üks kord. 

 

§ 36.  Põhivara mahakandmine  

(1) Põhivara kantakse maha (bilansist välja), kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või 

hävinud, kadunud vms) või põhivara mahakandmise otsuse alusel enne selle utiliseerimist või 

hävitamist.  

(2) Vara mahakandmisel kantakse põhivara jääkmaksumus kuluks amortisatsioonina 

(kontorühm 611 või 613). 

(3) Põhivara bilansist väljakandmisel seoses kõlbmatuks tunnistamise, hävimise või muul 

põhjusel mahakandmisega järgitakse tehingu vormistamisel Linna õigusaktiga kehtestatud 

Linavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korda. Varaobjekti 

väljakandmise aluseks on akt. 

 

§ 37.  Bioloogiliste varade arvestus  

Bioloogilised varad võetakse bilansi kontorühma 157 arvele , kui nende väärtus ületab 2000 

eurot (ilma käibemaksuta).  Kui  õiglase väärtuse hindamine ei ole võimalik ja neid ei 

kasvatata müügiks, kajastatakse bioloogilisi varasid soetusmaksumuses. 
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Kui bioloogiliste varade soetusmaksumus ei ole teada ning nende õiglast väärtust ei ole 

võimalik usaldusväärselt hinnata . 

 

§ 38.  Bilansivälised varad  

Väheväärtuslik vara, mis on asutuse tegevuseks soetatav vara, mis ei vasta põhivara 

tunnustele (varaobjekti maksumus alla 2000 eurot ilma käibemaksuta) kantakse soetamisel 

kuluks. 

Väheväärtuslik vara, mille kasulik kasutusiga on üle aasta , võetakse arvele bilansivälise 

varana alates soetusmaksumusega 200 eurot, millele lisandub käibemaks. 

Väheväärtuslik vara  markeeritakse inventarinumbriga ja peetakse bilansivälist arvestust 

vastutajate viisi, asukohtade järgi. 

Väheväärtuslik vara kantakse maha kui vajadus seda kasutada on kadunud, vara on muutunud 

kasutamiskõlbmatuks, hävinenud või kadunud. Mahakandmiseks vormistatakse akt, millest 

lähtuvad varaobjektid inventarinumbrite viisi, kogused, hinnad ja maksumused ning 

mahakandmise põhjus. Mahakandmise akti kinnitavad allkirjaga vastutav isik ja juht. 

 

2. peatükk  KOHUSTUSED JA SAADUD ETTEMAKSED 

 

§ 39.  Kohustuste üldpõhimõtted   

(1) Kohustuste kajastamisel lähtutakse RTJ 3, RTJ 8 ja RTJ 9 kirjeldatud põhimõtetest. 

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

aruandeperioodil tekkinud kohustused kajastatakse aruandeperioodi bilansis. Juhul kui 

aruande koostamise ajaks puudub arve, kajastatakse see bilansis viitvõlgade grupis 2032. 

(3) Bilansis kajastatakse kohustusi tulenevalt nende järelejäänud tähtajast lühi- ja pikaajaliste 

osadena. Lühiajalise kohustusena kajastatakse kuni 1 aasta jooksul tasumisele kuuluv 

kohustus ning ülejäänu kajastatakse pikaajalise kohustusena. 

 

§ 40.  Laenukohustused   

(1) Laenukohustuste kajastamisel lähtutakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodist. 

Kui tehingukulud  ei ole olulised ning lepingujärgne intressimäär ei erine oluliselt 

efektiivsest intressimäärast, võib laenukohustuste arvestuses kasutada lepingujärgset 

intressimäära ning kanda tehingukulud kohe intressikulusse (kontorühm 650). 
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(2) Kui avaliku sektori üksus omab faktooringukohustust, millega kaasneb intressimakse 

faktoorile (nõude ostjale), kajastab ta regressiõigusega faktooringkohustuse 

tehingupartnerina faktoori (nõude ostjat) . 

 

§ 41.  Kasutus- ja kapitalirent 

(1) Rentide klassifitseerimisel kapitali- ja kasutusrentideks loevad avaliku sektori 

üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kapitalirendile 

viitavaks kriteeriumiks ka olukordi, kus renditavat vara pole võimalik kergesti 

asendada teise varaga. 

(2) Kasutusrendi maksed on perioodi kulu ja kajastatakse ühtlaselt kogu rendiperioodi 

jooksul. 

 

§ 42.  Eraldised  

(1) Eraldised võetakse arvele lühi-ja pikaajalise osana, lähtudes hinnangust nende 

realiseerumise tähtajale, kontorühmades 206 ja 256. Pikaajalised eraldised 

kajastatakse diskonteerituna määraga 6% aastas. Eraldiste moodustamist kajastatakse 

samaaegselt kuludes (eraldiste vähenemist kulude vähenemisega). 

(2) Kui valitaval ametnikul ja kõrgemal riigiteenijal on töösuhte lõppemisel õigus saada 

ühekordset hüvitist, moodustatakse selleks eraldis proportsionaalse osa krediteerimise 

meetodil alates ametniku ametisse nimetamise aastast kuni hüvitise väljateenimiseks 

kehtestatud esimese ametisuhte perioodi aastani. Kui ametnik jätkab samal ametikohal 

ka järgmist ametiaega, tehakse täiendav diskonteerimine, arvestades väljamakse 

toimumise momendiks järgmise ametiaja lõppemise aasta. 

 

§ 43.  Saadud ettemaksed 

(1) Ettemaksena saadud tulud võetakse esmalt arvele kohustusena kontogrupis 2039 ning 

kantakse tuludesse olenevalt perioodist, mille eest tulu saadi. Erandina võib tulevaste 

perioodide tulud summas alla § 31 lõikes 2 esitatud põhivara kapitaliseerimise alapiiri 

kanda koheselt tuluks ilma neid tekkepõhistele perioodidele jaotamata. Avaliku sektori 

sisese tehingu korral lepivad pooled kajatamise viisi eelnevalt omavahel kokku. 

 

§ 44.  Netovara reservid 

(1) Muutusi netovara reservides kajastatakse ümberklassifitseerimisena ühelt netovara kirjelt 

teisele (peamiselt reservi ja akumuleeritud tulemi vahel). Seetõttu kajastatakse tehinguid, 
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millega kaasneb reservide muutumine, aruandeperioodi jooksul tavapäraselt, sealhulgas 

tulude ja kulude kontodel, kui tehingu tulemusena muutus aruandeperioodi tulem. Hiljemalt 

aruandeperioodi lõpul koostatakse arvestused, mille alusel korrigeeritakse reserve ja 

akumuleeritud tulemit nende tehingute alusel, mille korral oli ühtlasi nõutav reservide 

suurenemine või vähenemine. Aastaaruande kinnitamisel või peale aastaaruande kinnitamist 

otsustatud vastava aasta aruandeperioodi tulemist reservidesse suunatava osa jaotamine 

kajastatakse järgmisel aruandeaastal. 

 

3. peatükk  VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE JA 

HINDAMINE 

 

§ 45.  Töökorraldus ja dokumentatsioon 

(1) Rahaliste vahendite tegelikku jääki võrreldakse bilansis kajastatuga iga päev.   

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

bilansiga. Läbi viidud võrdlused fikseeritakse kirjalikult. Erinevuste korral tehakse 

paranduskanded või vastasel korral teatatakse sellest kohe vahetule juhile. Vahede 

korral selgitatakse vead ja korrigeeritakse need. Paranduskanded dokumenteeritakse. 

(3) Inventuurid lõpetatakse tähtaegadel, mis võimaldavad aastaaruande koostamist nõutud 

tähtajaks (ajavahemikul oktoober kuni detsember).  LRK juht määrab käskkirjaga 

varude, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute aastainventuuride läbiviijad 

ja inventuuri läbiviimise eest vastutavad isikud. 

(4) Varude ja materiaalse põhivara inventuurikomisjonid koosnevad vähemalt 2 liikmest, 

kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik. Vastutav isik osaleb 

inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. Aastainventuuri läbiviimist tõendava 

dokumentatsiooni allkirjastavad nii komisjoni liikmed kui ka varade eest vastutav isik. 

(5) Vastutava isiku vahetumisel, varguse, loodusõnnetuse või muul puhkudel viiakse läbi 

erakorralised inventuurid. 

(6) Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste vahel ei saadeta kirjalikke 

kinnituskirju, vaid vahetatakse saldode ja käivete informatsiooni e-posti teel.  

Omavahelised saldod võrreldakse ja viiakse vastavusse. 

(7) Kui avaliku sektori üksuste omavahelistes saldodes on erinevusi, selgitatakse vahed ja 

nende põhjused. Kui tehingu osapooled ei saavuta kokkulepet saldode ühtlustamises, 

pöördutakse pearaamatupidaja poole. Kui lahendit ei saavutata, edastab  
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pearaamatupidaja probleemi koos selgitusega Rahandusministeeriumi Riigi 

Tugiteenuste Keskuse avaliku sektori raamatupidamise spetsialistile selgituse 

saamiseks.  

(8) Aastainventuuri läbiviimist tõendavaks dokumentatsiooniks on saldokinnituskirjad, 

pangakonto väljavõtted, inventeerimise aktid või muud dokumendid, mis tõendavad 

vara või kohustuse kajastamise korrektsust. 

 

§ 46.  Inventeerimise ajaline jaotus 

(1) Nõuded varade ja kohustuste inventeerimise ajalisele korraldamisele on alljärgnevad:
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Inventeeritav vara / kohustus   Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus 

Sularaha ja pangakontod   Igapäevane saldode võrdlemine, aasta lõpus 

kinnituskirjad pankadelt; Sularahakassa ootamatu 

kontroll vähemalt kaks korda aastas ja inventuur 

aasta lõpus 

Maksunõuded ja –kohustused  Bilansisaldode võrdlus maksuameti 

kontokaartidega e-Maksuameti infosüsteemist 

vähemalt iga kvartali lõpus, vahede selgitamine ja 

likvideerimine 

Muud nõuded ja ettemaksed   Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega 

ja vähemalt iga kvartali lõpus aegunud nõuete 

allahindlused, aasta lõpu seisuga saldokinnitus-

kirjad kõikidelt olulistelt deebitoridelt (v.a. 

saldoandmike kohuslased).  

Finantsinvesteeringud    Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, 

ümberhindlused õiglasele väärtusele, tekkepõhine 

intressiarvestus, aasta lõpu seisuga saldo-

kinnituskirjad või saldovõrdlused kõikide oluliste 

investeeringute osas 

Varud      Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas 

aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud 

enne aruandeaasta lõppu ja hinnang väheliikuvate 

varude allahindluse vajaduse kohta 

Materiaalne põhivara ja kinnisvarainvesteeringud  

Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas 

aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud 

enne aruandeaasta lõppu, hinnang järelejäänud 

eluea õigsusele ning vara alla- või ümberhindluse 

läbiviimise vajaduse suhtes 

Muud varad  Inventuur vähemalt üks kord aastas aruandeaasta 

lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruande-

aasta lõppu, kasutades sobivaid meetodeid, mis 

kinnitaksid vara olemasolu ning bilansis 

kajastatud väärtuse õigsust 
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Kohustused ja saadud ettemaksed  Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, 

aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt 

olulistelt kreeditoridelt 

Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste 

omavahelised saldod    Kvartaalselt saldoandmike infosüsteemi päringute 

alusel, vajadusel täiendavalt e- posti teel oma-

vahelise kirjavahetuse alusel 

 

§ 47.  Rahaliste vahendite inventeerimine  

(1) Sularaha inventuuri käigus: 

1) loetakse üle kassas asuv sularaha ja tulemused dokumenteeritakse sularaha inventuuri 

aktiga, mis allkirjastatakse inventuuri osaliste poolt ning edastatakse raamatupidamisüksusele; 

2) raamatupidamisüksuses kontrollitakse sularaha inventuuriakti vastavust raamatupidamises 

kajastuva sularaha saldoga, inventuuriakt kinnitatakse raamatupidamise esindaja poolt allkirja 

ja võrdluskuupäeva lisamisega; puudujäägid kajastatakse kuni nende hüvitamiseni kontol 

103690; ülejäägid kantakse tuludesse (388890). 

(2) Pangakontode kontrollimisel: 

1) võrreldakse igapäevaselt pangaväljavõtete ja pangakontode saldode vastavust;  

2) üks kord aastas saadetakse kõikidele finantsinstitutsioonidele, kellega LRK üksusel on 

aruandeaasta jooksul toimunud rahalisi arveldusi, saldojääkide kinnitamiseks kirjad. 

 

§ 48.  Finantsinvesteeringute inventeerimine  

(1) Finantsinvesteeringute hindamisel ja inventeerimisel viiakse läbi: 

1) hindamine õiglasele väärtusele või intresside arvestus sõltuvalt investeeringu liigist; 

2) lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute korrektne klassifitseerimine 

aruandeperioodi lõpu seisuga; 

3) välisvaluutas fikseeritud investeeringute ümberhindlus bilansipäeval kehtiva 

Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel; 

4) aasta lõpu seisuga kinnituskirjade saatmine olulistele tehingupartneritele. 

 

§ 49.  Nõuete ja tehtud ettemaksete inventeerimine  

(1) Nõuete ja tehtud ettemaksete inventeerimisel viiakse läbi: 

1) nõuete periodiseerimine arvestades tekkepõhisuse printsiipi; 

2) nõuete laekumise tõenäosuse hindamine ja vajadusel allahindluse kajastamine; 
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3) välisvaluutas fikseeritud nõuete (välja arvatud ettemaksed) ümberhindlus 

bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel; 

4) nõuete klassifitseerimine lühi- ja pikaajalisteks; 

5) intressikandvate nõuete tekkepõhine intressiarvestus; 

6) saldokinnituste saatmine ja saabunud vastuste võrdlus raamatupidamise andmetega; 

saldokinnituste saatmisel näidatakse saldokinnitusel nõuete nominaalsummasid, 

millest ei ole maha arvatud ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ega diskonteeritud 

intressi, samuti näidatakse bilansivälised trahvi- ja viivisenõuded nende olemasolul. 

 

§ 50.  Varude ja varade inventeerimine  

(1) Varude inventeerimisel järgitakse alljärgnevaid nõudeid: 

1) varud paigutatakse nii, et neid oleks võimalik loendada; 

2) varude liikumine toimub inventuurikomisjoni juuresolekul ja sellekohane 

dokumentatsioon hoitakse inventuuri ajal eraldi; 

3) paberkandjal lugemislehtede korral ei kajastata ettetäidetud lugemislehtedel 

koguseid ega summasid, vaid need kannab komisjon lugemislehtedele ülelugemise 

käigus; 

4) loetud ühikud või toodete grupid märgistatakse topeltlugemise vältimiseks; 

5) erinevuste korral ja allahindluse vajaduse ilmnemisel koostatakse puudu- ja 

ülejääkide ning allahindluse akt(id); 

6) üle- ja puudujääkide kohta lisatakse lõppaktile seletuskiri ning süüdlaste olemasolul 

nõutakse puudujäägid neilt sisse; 

7) dokumendid dateeritakse ja allkirjastatakse lugejate ja materiaalselt vastutava isiku 

poolt;  

8) allkirjastatud aktide põhjal tehakse raamatupidamisüksuses vajadusel korrektuurid 

raamatupidamise andmetesse; leitud puudujäägid kantakse kuluks või võetakse kuni 

tasumiseni arvele (konto 103690); ülejäägid võetakse arvele (õiglasema hinnangu 

puudumisel nullväärtuses). 

(2) Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute füüsiline inventuur toimub sarnaselt 

varude inventuurile, kuid ettetäidetud lugemislehtedel kajastatakse kogused ja 

maksumused ning andmed varade järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta. 

 Lisaks tehakse inventuuri läbiviimisel järgmised toimingud: 

  1) hinnatakse varade ümberhindluse teostamise vajadust  
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2) inventuuri lõppaktis tuuakse eraldi välja kasutuskõlbmatu (nii füüsiliselt kui 

moraalselt amortiseerunud) ja kasutuses mitteolev vara ja hinnatakse selle võimalikku 

netorealiseerimismaksumust; 

3) veendutakse varade amortisatsioonimäärade õigsuses; 

4) lugemislehtedes toodud märkuste põhjal koostatakse varade mahakandmise, 

allahindluse ja ümberhindluse aktid, mille põhjal koostab raamatupidamisüksus 

kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara korrigeerimiskanded. 

 

§ 51.  Kohustuste ja saadud ettemaksete  inventeerimine  

(1) Kohustuste ja saadud ettemaksete inventeerimisel tehakse järgmised toimingud: 

1) kohustuste periodiseerimine arvestades tekkepõhisuse printsiipi; 

2) välisvaluutas fikseeritud kohustuste (v.a ettemaksed) ümberhindlus bilansipäeval 

kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel; 

3) kohustuste klassifitseerimine lühi- ja pikaajalisteks; 

4) intressikandvate kohustuste tekkepõhine intressiarvestus; 

5) maksukohustuste võrdlemine Maksuameti väljavõtetega; 

6) saldokinnituste saatmine ja saabunud vastuste võrdlus raamatupidamise andmetega; 

            7) eraldiste ja potentsiaalsete kohustuste hindamine ja arvelevõtmine. 

 

§ 52.  Avaliku sektori üksuste  saldode  inventeerimine  

(1) Saldoandmikke esitavad avaliku sektori üksused võrdlevad iga kvartali lõpu seisuga 

omavahelisi saldosid. Selleks kasutatakse peale saldoandmiku esitamist saldoandmike 

infosüsteemi saldode võrdlemise ja ridade võrdlemise päringuid. Kui saldoandmiku esitaja 

eeldab, et saldoandmikus võib tõenäoliselt esineda vahesid teiste üksustega, ennetatakse seda 

saldode võrdluse taotluse esitamisega teisele saldoandmiku esitajale enne saldoandmiku 

esitamise tähtaja saabumist. Sel juhul saadab üksus, kes leiab, et saldosid on vaja eelnevalt 

võrrelda, teisele poolele e-posti teel oma saldod ja jääb ootama teise poole vastust. Teine pool 

on kohustatud järelepärimisele e-posti teel vastama koos omapoolsete saldode esitamisega. 

Vahede korral peetakse e-posti teel kirjavahetust kuni vahede likvideerimiseni. Kui võrdlejad 

jäävad omavaheliste saldode suhtes erimeelsusele, teatatakse sellest Rahandusministeeriumile. 

Rahandusministeeriumi poolt pakutava lahenduse alusel vahe parandatakse. Vahesid, mille 

suurus on väiksem kui 100 eurot, ei pea parandama, v.a juhul, kui vahed on ühe ja sama 

konsolideerimisgrupi sisesed, mille korral saldoandmike esitajate tehingupartneri koodide neli 

esimest numbrit on samad riigiraamatupidamiskohustuslaste konsolideerimisgruppide korral 
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või kolm esimest numbrit on samad ülejäänud konsolideerimisgruppide korral. Niisugustes 

konsolideerimisgruppides võib konsolideeriv üksus kehtestada lubatud vahe piirmäära 

arvestusega, et see ei tohi olla suurem kui 100 eurot. 

 

12.peatükk  KONSOLIDEERIMISE PROTSEDUURID 

 

§ 53.  Konsolideerimise protseduurid  

(1) Saldoandmike sisestajad kontrollivad oma saldoandmiku saldode vastavust teiste avaliku 

sektori üksuste saldodega. Kontrolli läbiviimine toimub vastava päringuga 

Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemist. Erinevuste esinemisel on saldoandmiku 

sisestaja kohustatud võtma ühendust vastavate üksustega, kellega selgitatakse erinevuste 

põhjused ja lepitakse kokku paranduse sisseviimine. 

(2) Kui konsolideeriva üksuse konsolideerimisgrupi piires esineb niisuguseid 

konsolideeritavate üksuste vahelisi saldosid, mille elimineerimiseks või õiglaseks 

kajastamiseks konsolideeritud aruandes on vaja veel teatud lisakandeid, võimaldatakse neid 

sisestada täiendava konsolideerimisgrupi saldoandmikuna. 

(3) Pärast seda, kui konsolideerimisgrupi kõikide üksuste andmed on sisestatud, kontrollib 

konsolideerija veelkord oma valitsemisala kõikide saldode vastavust teiste avaliku sektori 

üksuste saldodega. Kontrolli läbiviimine toimub vastava päringuga Rahandusministeeriumi 

saldoandmike infosüsteemist. Erinevuste esinemisel on konsolideerija kohustatud võtma 

ühendust vastavate üksustega, kellega selgitatakse erinevuste põhjused ja lepitakse kokku 

paranduse sisseviimine.  

(4) Kui kõik erinevused on leitud ja parandatud, võtab konsolideerija saldoandmike 

infosüsteemist oma konsolideerimisgrupi üksuste andmed osaluste kajastamiseks 

kapitaliosaluse meetodil ning teeb konsolideerija aruannetesse vastavad kanded. Seejärel 

kinnitab konsolideerija oma valitsemisala aruanded. Kui kõikide konsolideerimisgruppide 

andmed on ülaltoodud viisil kinnitatud, viib Rahandusministeerium läbi lõpliku saldode 

vastavuse kontrolli. 
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13.peatükk  ANDMETE KONFIDENTSIAALSUS 

 

§ 54.  Andmete konfidentsiaalsus  

Kõik Maardu Linna asutuste töötajaid puudutavad andmed, mis saavad raamatupidamise 

töötajatele teatavaks oma tööülesannete täitmise tõttu, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu 

avaldamisele kolmandatele isikutele (kaasa arvatud Maardu linna asutuste töötajaid, kui see ei 

ole seotud konkreetselt nende tööülesannete täitmisega). Käesoleva punkti nõuded peavad 

sisalduma raamatupidamise töötajate ametijuhendites.  

 

14.peatükk  RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 55.  Raamatupidamisdokumentide hoidmine 

(1) Raamatupidamise dokumente hoitakse raamatupidamises 3 aastat. Seejärel antakse 

dokumendid ametiasutuse arhiivi tsentraliseeritud hoidmisele.  

(2) Projektiga seotud dokumente säilitatakse kuni säilitustähtaja lõpuni. Alles hoitakse 

järgmised projektiga seotud dokumendid: 

1) Raamatupidamise dokumendid (nt arved, maksekorraldused, panga 

väljavõtted, lepingud, aktid); 

2) Hankedokumentatsioon; 

3) Projektiga seotud dokumentatsioon; 

4) Lepingud, toote päritolusertifikaadid, load ja kooskõlastused (ehitusluba, 

kasutusluba jms); 

5) Muu projektiga seotud dokumentatsioon (rahade taotlus, taotluse 

rahuldamise otsus, väljamakse taotlused, haldusotsus, aruanded jms). 

 

§ 56.  Raamatupidamisdokumentide säilitustähtajad 

(1) Isikukontokaarte säilitatakse 50 aastat. 

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

lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. 

(3) Raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid , mis on vajalikud 

majandustehingute arusaadavaks kirjendamiseks revideerimise käigus, peab 

raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta 

lõpust. 
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(4) Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud dokumente tuleb säilitada seitse aastat 

pärast kehtimistähtaja möödumist. 

(5) Raamatupidamise sise-eeskirja tuleb säilitada seitse aastat pärast selle muutmist või 

asendamist. 

(6) Raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt, säilitatakse elektrooniliselt. 

Elektrooniliste andmete loetavus peab olema tagatud kogu säilitusaja jooksul. 

 


