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1. PALGAST

KINNIPIDAMISE NÕUDE ÜLESSE VÕTMINE

Palgast kinnipidamiste puhul, peab esmalt olema selge, kuidas on raamatupidamises
eelnevalt kajastatud kinnipeetav tasu.

1.1. KINNIPEETAV SUMMA ON KOHESELT ÜLESSE VÕETUD NÕUDE KONTOLE
Kinnipeetav summa tasutakse hankijale kandega
D 10361010, eelarvekonto 500
K 20100000, võlg hankijale toodete ja teenuste eest
Palk peab summa palgast kinni tasuliikidega 7301, 7305, 7310, 7311 ja 7312. Lisakandeid
teha ei ole vaja.

1.2. KINNIPEETAV SUMMA ON ALGSELT KAJASTATUD KULUNA
Kinnipeetav summa on tasutud hankijale kandega:
D kulu K võlg hankijale.
Summa peetakse kinni tasuliikidega 7301, 7305, 7310, 7311 ja 7312 mis tekitavad kande
D 20200000 K 10361010
Finantsis lisakanded:
1. Nõude ülesse võtmine kontole 10361010 läbi kulude vähendamise. Toiminguga F-02 ja
dokumendi tüübiga SA.
D 10361010 K kulu eelarvelaiendid on samad, millega tasuti arve hankijale

2. Kassakulu suurendamine eelarve real, millega tehti palgast kinnipidamine (eelarvekonto
500)
Toiming F-02 ja dokumenditüüp SC. Eelarvetunnused tuleb lisada konto 10361010 reale,
kust need splititakse kontole 70000300

2

3. Kassakulu vähendamine eelarve real, millega tasuti algselt arve hankijale. Toiminguga
F-02 ja dokumendi tüübiga SC. Eelarvetunnused tuleb lisada konto 10361010 reale, kust
need splititakse kontole 70000300. Eelarvetunnused on samad, millega maksti esialgne arve
hankijale.

1.3. AVANSI KINNIPIDAMINE TÖÖTASUST. AVANSS ON BILANSIS ÜLEVAL KONTOL
10392000
Inimesele on makstud avanssi, ja see on vaja kinni pidada töötasust.
Avanss on üleval D10392000 eelarve reaga 20/EF10/5504/01110. Palgast saab selle
summa kinni pidada tasuliigiga 7307 “Muu kinnipidamine ja see konteeritakse konto
10361010 konto kreeditisse ja selle summa võrra vähendatakse 20200000 konto
väljamakset.
Selleks, et 10361010 konto deebetis oleks nõue, mida palgast kinni pidama hakatakse, tuleb
teha 2 kannet ja kasutada vahekontona kontot 70000300.
1. Sulgeme hankija ettemaksu toiminguga F-28 (väheneb kassaline eelarve täitmine 10392000 20/EF10/5504/01110).

2. Võtame üles nõude kontole 10361010 ja tekitame eelarve täitmise 20/EF10/500/01110
(selliste eelarve tunnustega, nagu tuleb kinnipidamine palgast). Toiming on F-02 ja
dokumenditüüp SC. Eelarvetunnused tuleb lisada konto 10361010 reale, kust need
splititakse kontole 70000300.

1.4. PALGAST KINNIPIDAMINE TASULIIKIDEGA, MIS VÄHENDAVAD AUTOMAATSELT
KULUKONTOT
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Palgast tehakse kinnipidamine tasuliikidega 7302, 7307, 7308 ja 7309 , mis tekitavad kanded
D 20200000 K 20205000 ja D 20205000 K kulu. Algne arve hankijale on tasutud D kulu K
võlg hankijale.
Kui eelarveread palgast kinnipidamisel ja esialgsel arvel on samad, siis lisakandeid teha ei
ole vaja. Kui eelarveread on erinevad – näiteks esialgne arve on tasutud eelarve liigiga 20 ja
kinnipidamine toimus eelarveliigiga 40, siis on vaja teha lisakanded.
Toiming F-02, dokumenditüüp ZL, teha kaks kannet, millest ühega suurendatakse selle
eelarverea kulu, millega tehti palgast kinnipidamine ja teisega vähendatakse seda
eelarverida, millega tasuti arve hankijale.
1. Eelarve rea kassakulu suurendamine, millega tehti palgast kinnipidamine
D kulu eelarve rida, millega tehti palgast kinnipidamine
K 71000123

2. Eelarve kassakulu vähendamine, millega tasuti algne arve hankijale
D 71000123
K kulu eelarverida, millega algselt tasuti arve hankijale

Palgast kinnipidamiste kohta loe lisaks „Eelarve täitmise vigade vältimine uues SAP-is“
seisuga 05.02.2014 p. 6.4.

2. KINNIPIDAMISTE

KULUTUNNUSED

Kohustustel ja nõuetel kulutunnuseid (kulukeskus, tellimus, PR.str-element) ei ole.
Kohustuste ja nõuete eelarve tunnused (eelarve liik+eelarve objekt=fond, eelarveüksus,
tegevusala, abiraha) tekivad palgakandes olevate kulude alusel.
Kinnipidamistele, mis vähendavad kulu (WT 7302, 7307,7308, 7309, 7313, 7314, 7318) saab
sisestada kululiblikaga kulutunnused ja need tulevad kaasa palga kandesse.
Kinnipidamised, mis teevad kande D20200000 K10361010 (WT 7301,
7305,7310,7311,7312) jagatakse kontole 10361010 sama kulutunnuste proportsiooniga,
millega arvestatakse inimesele tasu.
Kui eelmise perioodi tunnuseid muudetakse, siis kontole 10361010 kantavad kinnipidamised
arvutatakse ümber. Sellisel juhul peab konto 10361010 siduma üle pangavahekonto
toimingutega F-06 ja F-07.
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