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Kulutunnused on kulukeskus, eelarve üksus, fond (eelarve liik + eelarve objekt), tegevusala
(kohustuslikud) ja abiraha, tellimus ja WBS element (pr.str. element) (vajadusel).
Kulutunnused jagunevad omakorda eelarve tunnusteks (eelarve üksus, fond, tegevusala ja
abiraha) ja kulutunnusteks (kulukeskus, tellimus ja pr.str. element (WBS).
Kulutunnuste sisestamisel peab arvestama sellega, et sõltumata sisestamise asukohast on vaja
alati sisestada terve komplekt vajalikke tunnuseid. Palga arvestamisel leitakse kulutunnused
esmalt Cost Assignmendi (kulutunnuste määramise) pealt. Edasi IT0027 pealt ja kui sinna ei ole
andmeid sisestatud (kogu palk makstakse eelarvest) või kui seal ei ole kulude osakaalude
summa 100%, siis leitakse puuduv osa kulu tunnustest IT 0001 pealt. Kui aga mõne IT peal ei ole
kõik tunnused õigesti kajastatud, siis programm ise puuduvat väärtust ei otsi. Palgakandes
saame vea või vale tulemuse.
IT0001 „Organisatsiooni andmed“ kajastatakse ametikoha kulutunnused. Kui inimene saab
tasu ainult ühest allikast ja kõik vajalikud tunnused saab sisestada IT-le 0001, siis ei ole rohkem
temale vaja kulutunnuseid sisestada. IT0001 peale saame sisestada kulutunnused ühe reaga
(100%).
Soovitavalt kajastatakse IT0001 peal asutuse eelarvelisi tunnuseid. Kui inimene saab tasu ainult
sihtotstarbeliselt finantseeritavast projektist, siis võib siin peal kajastada kohe projekti
tunnused.
IT0027 „Kulude jagamine“ kajastatakse perioodi kulutunnused. Kulude jagamise all on
võimalik kulutunnused jagada osakaaludena (protsentides, kuni kahe koma kohaga). Siinkohal
peab silmas pidama, et erinevate kulutunnuste (projektide) osakaalude summa ei tohi ületada
100%. Palgakandes jagatakse kõik antud perioodi tasud laiali vastavalt IT0027-le sisestatud
kulutunnustele.
IT0027 peal võib erinevate tunnuste osakaal olla väiksem, kui 100%. Kui näiteks inimene saab
tasu 30% eelarvest ja 70% projektidest, siis võib IT0001 “organisatsiooni andmed” sisestada
100% eelarvelised kulutunnused ja IT0027 “kulude jagamine” sisestada 70% projekti
kulutunnused. Arvestuse käigus leitakse 70% projekti tunnused IT0027 pealt ja puuduv 30%
tunnuseid IT0001 pealt. Kasutusel on ka praktika, kus kajastatakse kõik perioodil kehtivad
kulutunnused 100% IT0027 peal (toodud näite puhul kahe reaga 30% eelarve ja 70% projekti

tunnused). Sellisel juhul on inimese andmete pealt kerge leida perioodil kehtivaid tunnuseid
ühest kohast ja ei pea puuduvat osa IT0001 pealt otsima.
Ajaarvestusega tasudele (arvestavad tööl oldud tööajaga), mis on sisestatud IT0008 „Palk“ peale
saab sisestada kulutunnused IT0001 „Organisatsiooni andmed“ 100% ja IT0027 „kulude
jagamine“ peale protsentides kahe komakohaga. Nendele tasudele ei saa sisestada tasuliikide
kaupa eraldi kulutunnuseid.
Cost Assignment (kulutunnuste määramine) e. „kululiblikas“ on konkreetsele palga- või
puudumise liigile sisestatud kulutunnuste komplekt, mis kehtib ainult sellele palga- või
puudumise liigile, millele ta on sisestatud. Cost Assignmendi peale saab sisestada tunnused ühe
reaga (100%).
Palgakandes olevatel kohustuste kontodel ei ole eraldi tunnuseid. Kohustuste tunnused leitakse
palgakandes olevate kulude tunnuste alusel. Palgaarvestuse käigus arvutatakse välja
kulutunnuste kaupa „potid“, mille alusel hakatakse kohustuste peale makse jagama.
Erisused:
Puudumised
Puudumistele, mis sisestatakse RTIP-i kaudu ei tohi Cost Assignmenti määrata, sest see tekitab
probleeme iseteenindusportaalis. SAP-is on vastav võimekus olemas, aga RTIP seda täna ei toeta.
Kui puudumised sisestatakse otse SAP-i, siis nendele puudumistele tohib lisada Cost
Assignmendiga kulutunnuseid.
Kui inimesel on puudumise ajal palgast erinevad kulutunnused, siis on võimalik lisada
puudumisele Cost Assignment (kulutunnuste määramine).
Kui puudumisele on lisatud Cost Assignment (kulutunnuste määramine), siis tohib
vahearvestust teha puudumisele eelnenud eelviimasel tööpäeval. Kulutunnused leitakse
puudumise küljest.
Kui puhkusetasu arvestatakse vahearvestusega, siis konteeritakse kogu puhkuse kulu koheselt
arvestuse hetkel kulukontole.
Palgast kinnipidamised
Kinnipidamised palgast, mis vähendavad kulu (WT 7302, 7307, 7308, 7309, 7313, 7314, 7318)
sisestatakse koos Cost Assignmendiga (kulutunnuste määramisega).
Kinnipidamised, mis teevad kande D 20200000 K 10361010 (WT 7301, 7305, 7310, 7311, 7312)
jagatakse kandes sama proportsiooniga, millega arvestatakse inimesele tasu (need palgaliigid ei
arvesta Cost Assignmendiga).
Kui varasemas perioodis kulutunnused muutuvad, siis arvutatakse muutunud tunnustega ümber
ka kinnipidamine kontol 10361010. Sellisel juhul on konto 10361010 vaja sulgeda üle
pangavahekonto (toimingutega F-06 ja F-07).
Tasud eelarve kontoga 41, 55 … muudele isikutele

Abikaasatasudele, autoritasudele, stipendiumitele, tervisekahju hüvitistele ja muudele
palgaliikidele algusega 70xx (muudele isikutele) sisestatakse vajadusel erinevad kulutunnused
IT0027 „kulude jagamine“ peale. Nendele palgaliikidele ei tohi sisestada Cost Assignmenti
(kulutunnuste määramist), sest sellisel juhul saame tasakaalust väljas oleva palgakande.
Nimetatud palgaliigid on palgast erineva eelarve kontoga (41, 55 jms).
Esindustasu
Esindustasu WT 4025 sisestatakse IT0008 „Palk“ ja kulutunnused IT0001 või IT0027 „Kulude
jagamine“.
Esindustasule saab SAP-is seadistada eraldi orderi ja see tekib SAP-i arvestuse käigus
automaatselt ilma, et seda ise sisestama peab. Täna on selline orderi asendus tehtud
Kultuuriministeeriumi haldusalale. Kui kanne tuleb tulukeskusest TM10 (Kultuuriministeerium)
kontole 55004010 (Esindustasu), siis kande tegemisel asendatakse tellimuse (orderi) number ja
sinna kirjutatakse URM10-7604. St nüüd saab esindustasu ministril panna IT8 peale ja pole vaja
iga kuu arvutada ja sisestada. Palga kande tegemise ajal transaktsioonist PCP0 – Postitamine ja
vaatamine on tellimuse väli tühi, aga kui vaadata finantsis palgast tulnud kannet, siis seal on juba
väli vastavalt täidetud.

Välislähetustasu
Välislähetustasud WT4450, 4451, 4452, sisestatakse IT0008 ja kulu ja eelarvetunnused
sisestatakse IT0001 või IT0027. Välislähetustasu arvutatakse vahearvestuse põhjusega 9001.
Vahearvestus arvestab vahearvestuse hetkel kehtivate kulu ja eelarve tunnustega. Kui tunnuseid
tagasiulatuvalt muudetakse, siis tehakse tunnuste osas ka ümberarvestus.
Summalistele palgaliikidele 4221, 4222, 4223, 4224, 4225 saab lisaks IT0001 ja IT0027
kasutada ka Cost Assignmenti ehk „kululiblikat“.
Ajateenijate ja asendusteenistujate tasud
Ajateenijate toetus WT 4127 sisestatakse IT0008 ja kulu ja eelarvetunnused sisestatakse
IT0001või IT0027. Ajateenija lisatoetus WT4957, asendusteenija toetus WT7007 ,
asendusteenistuja lisatoetus WT7034 ja erijuhtude sotsmaksu paranduse WT0P24 on
summalised palgaliigid. Kuna need tasuliigid makstakse alati fondiga 10SE… (samade
tunnustega, nagu põhitasu) muude töötajate gruppidele (ajateenijad ja asendusteenistujad), siis
peab tunnused sisestama IT0001 või IT0027 peale.
Missioonitasud
Missioonitasu WT 4035 kajastub IT0008 ja see palgaliik tekib IT2001 sisestatud puudumisega
1707. Puudumisele saab sisestada Cost Assignmendi.
Võlg
Juhul, kui inimesel tekib arvestuse käigus võlg, siis võlg võetakse brutosummas üles kontole
10393000 nende tunnustega, mis kehtisid võla tekkimise kuus. Kui võla kustutamise kuus on
kulutunnused teised, siis võlg kustutatakse tunnustega, mis kehtisid võla kustutamise kuus.

Kokkuvõttes läheb konto 10393000 nulli aga on vaja siduda üle pangavahekonto (toimingutega
F-06 ja F-07).
Eelmiste perioodide parandused
Eelmiste perioodide kulutunnuste muudatuste tegemiseks, on vaja olemasolevad kulutunnused
parandada õigeks nii, nagu need olema peavad. Koos järgmise kuu palgaarvestusega toimub
ümberarvestus. Ümberarvestust on võimalik teha ka korrektsiooni arvestusega. Korrektsiooniga
saab teha paranduse, kui inimesele saadaolev netotasu jääb samaks, või suureneb.
NB! Korrektsiooniga ei tohi teha ümberarvestust siis, kui inimesel saadaolev netosumma
arvestusega väheneb.
Juhul, kui puhkusetasu on makstud vahearvestusega puhkusele eelnenud eelviimasel kuupäeval
ja hiljem on vaja selle puudumise kulutunnuseid muuta, siis IT0027 peal tunnuste muutmine ei
vii programmi ümberarvestusesse. Selleks, et sellisel juhul saaks puhkusetasu ümber arvestatud
õigete tunnustega on vaja puudumine kustutada ja uuesti sisestada. Seda tegevust ei tohi teha
SAP-is. Kuna puudumine sisestatakse üle RTIP-i, siis seda tohib teha RTIP-i haldur.
Puhkust saab muuta haldur teise isikuna.

NB! Jälgige puudumise pikkust, kui see on üle kahe kuu, siis saab parandust teha puudumise
teisel kuul. Muidu võetakse ümberarvestusega maha kogu puhkusetasu ja makstakse uuesti
ainult jooksva kuu osa.

Juhul, kui puhkusetasu on vahearvestusega arvestatud puudumise perioodis oleva kuupäevaga
(nt. puhkuse esimese päeva kuupäeval), siis läheb hilisem IT0027 muudatus koos järgmise
palgaga ümberarvestusesse. Põhjuseks on see, et vahearvestuse tunnused leitakse
vahearvestuse kuupäeva seisuga.
Kui puhkusetasu makstakse vahearvestusega ja hiljem lisatakse puudumisele Cost Assignment
(kulutunnuste määramine e. kululiblikas), siis arvestatakse puudumine üle ja kulutunnused
muudetakse selliseks, nagu on kululiblikaga määratud. NB! Cost Assignmenti saab kasutada siis,
kui 100% tasust või puudumisest on sama tunnusega. Cost Assignmenti tohib kasutada vaid
puudumistel, mida ei sisestata RTIP-i kaudu.

