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.. l. pef,tiikk
ULDSATTED
$1 Kohtla-N6mnc Yallavalitsuse hri kohalilcr omsvalitsus[}suse raanatupidamiskorralduse
alus
(1) Kohtla-N6mme Vallavalitsus raamatupidamiskohustuslasena
koiraldab oma raamatupidamistja
finantsaruandlustKohtla-N6mmeVallavalitsuse kui ametiasutuse(edaspidi vallavalitsus)ja vallavalitsusehallatavateasutuste(edaspidiasutused)kaudu.
(2) Kohtla-N6mmeVallavalitsusehallatavadasutused(edaspidiasutused)on:
1) KohtlaP6hikool
2) Kohtla-N6mme
Rahvamaja
3) Kohtla-N5mne valla Rahvaraamatukogu
4) Kohtla-N6mme
vallalasteaed
"Liblikas"
5) Kohda-N6mmelastekodu

$2 Raamatupidamisesise.eeskirjaees iirkja iildpdhim6tted
(1) Kohtla-Ndmmevalla raamatupidamise
sise-eeskirja(edaspidisise-eeskiri)eesmiirgikson KohtlaN6mme valla kui avalik-6igusliku juriidilise isiku (edaspidi nimetatud ka omavalitsus)
raamatupidamisarvestuse
ja finaltsaruandlusekorra kehtestaminening aruandlusetagamine.
(2) Sise-eeskiriliihtub Eesti heastraamatupidamistavast.
Sise-eeskirjaskirjeldatud arvestusp6him6tted
tulenevad raamatupidamis€seadus€st,RaamatupidamiseToimkonna juhenditest (RTJ) ja Riigi
raamatupidamise
iildeeskirjast(edaspidiiildeeskiri).
$3 Sise-eeskirjakobaldamineja sisu
(1) Sise-eeskirja kohaldatakse
ja vallavalitsuse
vallavalitsusele
hallatavatele
asutustele,millel on
iseseisevraamatupidamine
ja oma tehingupartnerikood. Asutusedv6ivad sisemisetdd korraldamiseks
kinnitadat?iiendavadkorrad,mis tulenevadasutuseiseiirasusest.
(2) Sise-eeskirireguleerib Kohtla-N6mmeVallavalitsuseja hallatavaie asutustemajandustehingute
dokumenteerimist ja kirjendamist, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamise
algdokumentidekiiivet ja seilitamist, raamatupidamisregistritepidamist, kontoplaani, rcoaiOe
ia
liihendite kasutamist, vara p6hi- ja kiiibevaraks liigitamise kriteeriume, arvutitarkvara kasutamiit
raamatupidamises
ning aruannetekoostamisekorda.

xois"rflfix
$4 Kontoplaan
(1) Asutusteson kasutus€lRiigi raardatupidamiseiildeeskirjaga ( RTt2003,130,2103) kehtestatud
kontoplaan(raamatupidamiskontod,
tehingupa nerile-, tegevusalade-,
allikateja rahavoogudekoodid).
(2) Tiiiendavalt v6ib vallavalitsusesja hallatavatesasutusteskasutus€lev6tta allkontosid vastavalt
vajadusele.
(3) Majandustehingute kirjendamisel raamatupidamises kasutatakse majandusinformatsiooni
liigendamisekslisaks kontoplaanileeelarveklassilikaatorit(RTr2003,128,2074) mis on aluseks ka
vallaeelarvekoostamisel
ningeelarvetiiitmisejiilgimisel.

3. peatdkk
ARUANDED
$5 Mqiandumasta anrande koostamis€p6him6tted
(1) Omavalitsus koostabkonsolideedtudmajandusaasta
aruande,liihtudesraamatupidamise
seaduses
ja RTJ-destoodudn6uetestaastaaruandele
ning iildeeskirjasesitatudarvestusp6him6ietest.
(2) Kui RTJ-s esitatudarvestusPdhim6tted
erinevad0ldeeskirjassatestatudarvestusp6him6tetest,
siis
lehtutakse
majandusaasta
aruande
koostamisel
iildeeskirjas
saitestarud
arvestuspdhim6titest.
(3) Konsolideeritudmajandusaasta
aruandesse
kuuluvad:
1) raamatupidamise
aastaaruanne
koos eelarvetiiitmisearuandega;
2) tegevusaruanne
vastavaltraamatupidamise
seadusele;
3) reservfondikasutamise
aruanne:
4) audiitori jiireldusotsus,kui auditeerimineon raamatupidamise
seadusealuselkohustuslik;
(4) volikogule esitatakselisakskiiesolevaparagrahvil6ike 3 punktis 2 nimetatudtege'rsaruandele
iilevaadevalla v6i linna enamusosalusega
drii.ihingutening valla v6i linna poolt asuAtudsihtasutuste
ja
mittetulundusiihingute
majandustege!.usest.
(5) Majandusaasta
aruandekinnitab volikogu hiljenalt jergnevaaasta30. juuniks, kuulanudiira
revisjonikomisjoniarvamuse.
$6 Aruannete esitamine
(1) Saldoandmikudkoostatakseja esitatakseRahandusministeeriumiinfosi.isteemielektrooniliselt iga
iseseisvaraamatupidamisega
asutusepoolt iildeeskirjaskehtestatudkonasja tahtaegadeks.
(2) Eelarve teitmisekuuaruandedkoostatakserahandusministrikinnitatudvormil ia esitatakseIda-Viru
Maavalitsuserahandusosakonnale
tematoodudkonasja tiihf,ajaks.
(3) Hallatavadasutusedkoostavadvallavalitsusele:
1) eelarvetiiitmisekuuaruanded- aruandekuule
jiirgnevakuu 5-ks kuupiievaks;
2) majandusaastaaruande (allkirjastatult asutusejuhi poolt) , mis koosneb raamatupidamise
aastaaruand€st
kooseelarvetetmisearuandega
ja tegevusaruandest
hiljemaltjiirgnevaaasta15.maiks.
(4) Maksudeklaratsioonid-ja aruandedkoostataks€ja esitatakseMaksu- ja Tolliametite seadusega
ettenehtud
konasja tahtaegadel.
(5) statistikaametileesitataksearuandedRiigi statistikaametikehtestatudkoras ja tehtaegadel.
4. peatiikk
RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS
$7 Raanatupidamissiisteemistrulduur
(1) Asutusteraamatupidamistpeetakseametiasutuses
iseseisvaraamatupidamisega
asutuste(kellel on
omaregistrinumberja tehingupartnerikood) kaupa.
(2) Asutusteigap?ievast
tege\Tstjuhib asutusejuht (vallavanem,juhataja,direktor), kesvastutab
asulusefi nantsnrajandusliku
teger.useeest.
(3) vallavalitsusekui omavalitsuseraamatupidamist
konaldabpearaamahrpidaja
, kelle 6igused,
ja vastutuson meairatud
kohustused
temaametiiuhendis.

mamatupidajad'kelle
peavadam€tiasutuse
(4) Vallavalitsusehallatavateasutusteraamatupidamist
nadkorraldavad.
.ni.," r,allatavateasutusteraamarupidamist
:,H;u;;;fi";;;.ilrui"a,
raamatupidamisarvestust
oma
konaldab
raamatupidamidkohustuslasena'
iiiil,iir"-mti-"
"ald
detsentraliseeritult.
$8 Varade ja kohustustek4iastamin€
iile valitsevatm6ju (st kontrollib
(1) Vara kajastatakseselleasurusebilansis'kesomabantudvara
antudvarakasutamist)jakannabpohilisiantudvarakasutamisegaseotudriske.Valitsevm6juvaraiile
isegijuhul,kui

iairiro"i,rJ".u+

r,utuomimajandustegeruses,
.oi.t". uolurrJuoi."i tu"utudu

tulu'
sellegaei kaasnemajanduslikku
kesesindabomavalitsustn6ude
iildjuhul selle asuhrseraarnatupidamises'
(2) N6udedkajastatakse
sissen6udmisel.
ning
tiitar-jasidusettev6tjate
(aktsiad,v6lakirjadja muudviiiirtpaberid)'
(3) Finantsinvesteeringud
vallavalitsuseraarnatupidamises'
ii(tasut.ste ia mitteniundusiihingutenetouu'ai kalastat"kse
kes.on.kasjuriidiliselt kohustatudantud
(4) Kohustusedkajastalakseselle asutuseraamatupidamises'
tiiitnud'
iohustustaitrna v6i on varasemategewsekdigusneid kohustusi
(5)I-aenudkaiastataksevallavalitsuseraamatupidamises.t:enuv6tmiselliihtutakevalla.jalinna.
ja valla 6igusaktidest'
:"i"*" .]u-4ffi, k;l*Iku omavalitsusekonaldusesseadusest
egadiglastveer st 31svfiimelik
(6) Asutustebilansisei kajastatavarasid,mille soetusmatsumust
"i
t6enaofinev6i mille suurustei ole
oli
ei
m66ta,samutikohu;;, titi" t*ti"""rutioeusaldusveercelt
koos
(v6imalusel
m66ta'Sellistevaradela kohustusteolemasolu
v6imalik piisavausaldusvaarsusega
ja
avalikustatrakse
bilansivehstelkontodel
hinnanguganendev6imafitu vaartusekohia) kajastatakse
aastaaruandes'
asutuseraamatupidamise
$9 Tulude ja lsrlude k4iastamine
vallavalitsusetuludes
) kajastatakse
(1) Saadudmaksud(maamaks,iiksikisiku hrlumaks'ressursimaks
vastavaltedasiandjaesitatudteatisele'
kes
selle asuhrsehrlemiaruandes'
muudtuludja l6ivud kajastatakse
(2) Tulu majandustegewsest,
vastavatulu eestkaupumtiiis v6i teenustosutas'
kulu kasutati'Kui omavalitsuse
(3) Kulud kajastatakseselleasutusetulemiaruandes'kelle tegemseks
vaslavadkulud iidenendele'kesselle
iiks asutus finantseeribteiseills*" mGJ, "nnuuhnantseJrija
v6i muid h0vesidsaid ( v'a' vallavalitsus)'
t"f"
""tit"tp", ""nuseicl
iildjuhul seueasutuse
otseselttekkivadtulud ja kulud kajastatakse
{4t Varaslv6i kohustusest
voi
kohustus
vastavvara
iui.Ju."nO.l kellebilansison kajastatud
kontrcllimine
$10Algdolarmentideja rahaliste tlekannete
(1}Alsdokumentonmajandustehingutoimumistkinnitavkirjalikt6end,nillelpeavadolemajiirgrnised
$7;:
i"tui.-iiUioiru"rnu*pidamiseseaduse
1) dokumendinimetusja number;
2) koostamis€kuuPaev;
sisu;
3) tehingumajanduslik
hind.summa)l
(kogus,
4i tehinguarvniiitajad
nimed;
osaDoolte
5) tehinzu
asu-vdi elukohaaadressid;
osapootte
oi tetrlnlr-r
esindavaisiku allkiri (allkirjad)' mis
kirlendauatra"rnatupidami-skohustuslast
ij i":"iaJ"ti"gt
toimumist:
kinni;b (kinnitavad)majandustehingu
jiirjekorranumbrit'
8) vastavaraamatupidamiskirjendi

12)Resuleerimiskannetealgdokumendiksonraamafupidamiseskoostatudraamafupidamis6iend.
ur""noru*t ingu osapooltenimedja asu-v6i elukohaaadressidalgdokumendi
h;"6fiffi;;noit
koostajanimi.
ja
(3) K6ik kuludokunendidpeavadolemakontrollitud ning allkfujastatudraamatupidaja volitatud
lehel
viiljamaksu
kassa
jooksva
kuludokumendid
kuu kassa
kinnitab
Alil;lisuses
i"'il;;il
number
ja
kuludokumendi
samuti
allkiri'
nimi
isiku
vallavanem,kus on miirgekulu teinui volitatud
ja/v6i kuupiiev'
(4) Vallavalitsuseson kulusid tegemavolitatud isikuteks
v6i liikmed;
if volikocukuludelvolikoguesimees
(osad08 ja 09) vallavanem'abivallavanem'
ja
vaba
aja'kuludel
spordl
ij fr"JOG", f"r*"ri,
vallaseketiir;
v6i
sotsiaaltddtaja
kuludel (osad04' 05' 06)
ning elamu-jakommunaalmajanduse
3) maianduse,keskkonnakaitse
vdi
vallasekret'iir;
sotsiaaltddtaja
abivallavanerumajandusjuhataja.
valtavanem,
tehnilineseketiir,majandusjuhataja;
;6i vallaselaetiir,
(osal0) sotsiaaltObtaja
+i sotsiaalkuludel
vallavanem'pearaamatupidaja'
assigneeringutel
ntua"t iu
ii ;t;;;;;;u
ja tehnilineseketiir'
""tutu"listel valliseketiir, majandusjuhataja
;";ilotd.j;;;;tJiuuun"r,.ot.iuulttidtaja,
miiiratud
(5) Hallatavatesasutusteson kulusidvolitatud tegemaasutusejuht v6i temaPooltkirjalikult
isik.
(6) Volitatud isik vastutab,et
6igesti;
1) dokumentkajastabmajandustehingut
*uud tingimusedvasravadeelnevalts6lnitud lepingutele;
t
innua'iu
tog*"0,
;1 ;;k r-;;;il 6;;d',
ja vajalik:
3) tehingon seaduspiirane
eelarvega:
4) tehinson kooskdlas
tehingute-tingimustele;
sj t.iri"E" ,i"gi-*ed vastavaJparimaleleanaloogsete
printsiibist;
oi t ot*iteoef, sotmimiselon lehtutudkokkuhoidliktuse
ja
oleks mersirudselgitused,milleks kulu
seliele
.igeaegselt
;;;;pil;.*
;;;diljilk
tehti.kui seeei kaiastudokumendisisust'
(7}RaamatuDidamisi.iksusetddlajadtagavaddokumentidekontrollimiseljaiiLlekandedokumentide
mamatupidamisarvestuse
ir*""ftti-."iii""f
iargmisteandmetek;ntrollimise ja 6ige sisestamise
infosiisteemi:
ja eelarveklassitikaatori
flrun utupiOu.i.fontode, tehingupartderi,tegenrsala,allika, rahavoo
koodide6igsus;
periood;
2) tekkep6hine
-1 t"" untuOf.uoU",teenusev6i muu hiive eestei ole juba varemtasutud;
ja
selleksvolitahrd
+i ku. o.tot"hing kontrolliti vastavaltdokumentidekontrolli nouetele kinnitati
isiku(te)poolt.
(8)Rahalisteolekannetetegemiselosalebvdimalusel2isikut.Sularahaviiljaminekuorderikinnitab
lisakskassaeestvastutavaleisikule ka asutusejuht'
(9) Toimetulekuv,iljaminekuorderi kinnitab ka vallavalitsusesotsiaalttiiitaja'
5. pe-rtfikk
MAJANDUSTEHINGUTE iKAJASTAMISE {JLDPOHIMOTTED
$11 Mqiandustebingut€ dolqmentterimine

ja kirjendamine

seaduse$6) k6iki
(l) Raamanrpidamiskohustuslane
on kohustatud(raamatupidamise
nendetoimumiseajal
raamatupidamisregistrites
kirjendama
ning
Jonr"nt"u.u
iljil;;;i;;J
on
. ,
vOi tui seeei 6le v6imalik, siis vahetultperastseda'Raamatupidamisregister
mamafupidamisarvestuseskasutatavandmebaas,misvormistataksekonoloogilisesjiirjekonas
ning siiilitatakseviiljatriiki v6i failina'
[aevaraamat)ja kontodekaupa(pearaamat)
alusekson najandustehingutt6endavalgdokumentv6i algdokumentide
(2) Raamatupidamiskirjendi
aluselkoostatudkoonddokument.

j?irgmisiandmeid:
peabsisaldama
(3) Raamatupidamiskirjend
| ) majandustehingukuupaev;
jdrjekonanumber;
2) raamatupidamiskirjendi
ja
l) debiteeritavad kediteeritavadkontodja vastavadsummad;
4) majandustehingu
liihikirjeldus;
5) algdokumendi(koonddokumendi)nimetusja number.
ning
informatsiooni
(4) Raamatupidamise alg- ja
koonddokumentidel olevat
ei ole lubatud kustutadaega teha neis 6iendita parandusi. Ebakorrektne
raamatupidamiskirjendeid
parandataks€paranduskirjenditega,mis peab sisaldamaviidet Parandalava
raamatr.rpidamiskirjend
jdrjekoranumbrile. Kui parandusei p6hine algdokumendil,hrleb koostada
raamatupidanriskirjendi
(parandusdokument).
parandust
selgitavraamahrpidamis6iend
kuupdeva,millal parandustehti, oma allkirja,
(5) Paranduse
tegija miirgib parandusdokumendile
ja
Varasemat
algdokumentija lausendittuleb tiiiustada
paranduse
sisu.
tshingumajanduslikusisu
-kirjendile.
ja
parandusdokumeldile
viitegahilisemale
arvestust
PMen,kuspeetakse
raamatupidamisprogrammi
(6) Raamatupidamiskirjend
sisestataks€
asutustel6ikes. Kasutuselon programmijiirgmisedosad:
l) peamamat;
2) arveldused;
3) panly'kassa;
4) palk;
5) awed;
6) p6hivara.
(7) Programmisttehakseigas kuusjiirgnised viiljatriikid:
1) pearaamatu
koond;
2) pangakanded,memoriaalorder;
memoriaalorder;
3) kassakanded,kassaraamat,
4) hankijatekanded;
5) ostjatekanded;
6) palgalehed;
7) tasuliikidetabelid;
8) palgalipikud;
9) vajaduselka muudveljatrnkid.
(8) Aastal6pu seisugatehaksejiirpised veljatriiLkid:
1) pohivaradenimekiri;
varadenimekiri.
2) bilansiviiliste
isikukonto
kaardid
3)
$12Algdolarmentide kiive
Dolqmendi nimetus
tabel
Tdoajaarvestuse

Tddettev6tu-ia
kiisundusleoiqgudpalga
maksmiseks
Kiiskkirjad oalkade.lisatasude.
Prgclqa!9ja-puh'ku$s}gIa
ms.lepingud
Ostu-miiiigi-laenu-j
Avansiaruanded

Raarnatupidamis€le
esitsmisetiihta€e
iga kuu viimasekstddpdevaks
(koostatakse
vajadusel)

esitqia
Dolqrmendi
vallavalitsuses*
volitatudisik v6i peamamatupi
daja

iga kuu eelviimasek
tiidpeevaksv6i lepingu
l6ooedes
Viihemalt1 tiiopeevennetasude
valiamaksmist
7 piievajooksul pealelepingu
s6lmimist
hiljemaltjooksvakuu ldpuks

juht
sekre6r/asutuse

seketir
vallavanen/asutuseiuht
avalsr saala

Sularaha arved ia kassatiekid
llankiiate arved
Vara mahakandmisealdid

Sotsiaaltoetustevfiliamalsu

jooksva kuu viimaseks
kuuDeevaks
kohep€alearve saamistja
aktseDteerimist
3 piievajooksul pealeakti
kinnitamist
iga kuu l. tatopdevaks
isa kuu 1.tdiipeevaks
ennetoetuste
vdhemaltltd'6pa€v
viiliamaksmist

kulu teostaja
volitatudisik
esimees
mahakandmiskomisioni
kassaeestvastutaiad
varudeeestvastutavadisik
a
sotsiaaltddtaj

t Hallatavateasutustealgdokumentide
6igeaegseesitamiseeestvastutabasutuse
raamatupidamisele
juht v6i temapooltvolitatudisik.

5. Pcatii,kk
RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS
$13Rahaliste vahendite anestus arvelduskontodel
(1) Rahalisivahendeidhoitaksepangasasutustearvelduskontodel'
Vallavalitsuselv6ib olla kasutuselmitu arvelduskontot.
mis allkirjastataksejergnevas
kasutataksemaksekorraldusi,
(2) Pangaoperatsioonide
t€ostamiseks
K0rras:
l) esimeseallkirja6igusegaallkirjastavadvallavalitsusesmaksekonaldusining hallatavasasutuses
vastavaasutusejuht vdi temamaeratudisik;
v6i teda
maksekonaldusipearaamatupidaja
2) teiseseallkirji6igusega allkirjastavad,vallavalitsuses
konaldav
uienduuraa-aiupi&ja ning hallatavasasutusesvastavaasutuseraamatupidamist
a.
raamatupidaj
kasutamiselmaksekonaldusiiildjuhul viilja ei triitita, vaid.esmase
(3) Teleteenusev6i internetipanga
ja
atifi4aoigusegaislt annabomakinnitusegakuludokumenilil6iguserahaiiLlekandmiseks teisese
Sigus'
parooli
kasutamise
vajaliku
iilekandmiseks
allkirja6igusegaisikul on raha
$14 Sularahaoperatsioonidearvestus
(1) Maksimaalsekskassalimiidikson 20 000 kooni.
teostabasutusejuhi Poolt meeratudisik , kelleg peab olemasSlmitud
(2) Kassaoperatsioone
materiaalsevastutuselepingjalv6i kellel on seefikseeritudametijuhendis'
tegemise6iguseandaomaasutuseska
juht v6ivadsularahaoperatsioonide
ja asutuse
(3) Vallavanem
isikule.
aruandvale
jergmisi dokumente:
kasutatakse
(4) Kassaoperatsioonide
arvestamiseks
1) kassasissetulekuorder;
2) kassavaljaminekuorder;
3) kassaraamat.
(5) Kassaviiljamineku orderi kinnitabvallavaliKusevallavanemja asutusesasutusejuht'
miue
maksmiselka sotsiaaltodtaja,
Vallavalitsuseskinnitab viiljaminekuorderi toimetulekutoetuse
kohta.
toimetulekuloetuste
poolt
kassaleht
esitatud
alusekson sotsiaaltddtaja
(6) Kassasissetuleku-javiiljaminekuorderitesei ole lubatudtehamingeidparandusiegaiilekirjutusi.
kessisestabkassatehingud
raamatupidajale,
(l) Kuu lopusesitataks€kassadokumendid
raamatupidamisprogrammi.

kirjendi
{8) Vallavalitsusesja asutustessisestabraamatupidajakassapidajaiilesannetessularahatehingu
raamatupidamisprogrammi
Pme; Seejiireltriikitakseprogrammistvdlja kassaorder,mille alusel
tcostatakse
tehing. Kuu l6pus triiHtakseprogrammistveuakassaraamat.
(t) Aruandvadisikud annavadsularahakasutamisestaru vahemalt ii&s kord kuus avansiaruandega.
Avansiaruandega v6ib anda kassast sularaha vdlja ka vallavalitsuse sotsiaaltddtajale
loimetulekutoetuste
viiljamaksmiseks.Kuu l6pus esitabsotsiaaltodtajaaruandeviiljamakstudsummade
kohta.
(10) Sularahastehtudkulutusedv6ib kandakulutegija pangaarvele.
$15Tehingud asutusepangakaartidega
juht. Sellegakinnitatakse
ka
(l) Deebetjakeeditkaartidekasulamise
6iguseannabasutuse
peevalimiitsularahaviiljav6tul ja trediidi maksimumlimiit.Asutusteson iildjuhul deebet-ja
kreeditkaartidekasutamise6igus raamatupidajal.
(2) Kaardivaldajavastutabmaksekaardisiiilimiseja selle sihiperasekasutamiseeest.Maksekaartiv6ib
Isiklike kulude
teitmiseksvajalike tehinguteteostamiseks.
kasutadaainult tdd- ja teenistusiilesannete
tcgemine
matsekaardiga
on keelatuc.
ja kaardivaldaja
(3) Kaardivaldajaon kohustatudhii\.ilamamaksekaardirnittesihipiirasekasutamise
siiiil rikkumise,hayinemisev6i kaotsiminekugaasutuseletekitatud kahju,
(4) Kaardivaldajaei tohi andamaksekaartija PlN-koodi kolmandaisiku valdusesse.
kuu
(5) Kui kaardivaldajaon keegi teinepealeraamatupidaja,siis esitab ta raamatupidamisele
iooksul tehtudtehiogutealgdokumendidjiirgnevakuu 5-ks kuupiievaks.Algdokumendilpeabolema
selgituskulu otstarbekohta.
7. peatiikk
ARVELDUSTE ARVESTUS
$16N6ueteja kohustustearvestus
( l) Varadja kohustusedon jaotatud liih; ja pikaajalisteks,hhtudes sellest,kasvarav6i kohustuse
kuni ii&s aastav5i kauem.
celdatavvaldanine kestabarvestatunabilansikuupaevast
(2) Pikaajalis€dintressimitteteenivadndudedja kohustusedkajashtaks€niiiidisveihuses,kasutades
670 aastas.
diskontomaera
(3) Vehenalt iga kvartali l6pus hinnataksen6uetelaekumiset6endosust.V6imalusekorral hinnatakse
iga n6udelaekumisteraldi. Juhul, kui seeei ole otstarbekas,kasutataksenduetehindamiselligikaudset
meetodit.
on iiletahrd
(4) N6uetehhdamiseksligikaudselmeetodilhinnataksen6uded,mille maksetiihtaeg
l) 90-180piievav6na, alla507oulatuses;
2) iile 180piievav6rra, alla 1007oulatuses.
6iendiga,millele
(5) N6uetelaekumiseebat6eneohseks
tunnistaminevormistatakseraamatupidamise
ja
ja
juht.
vallavanem.
pearaamatupidaja
Vallavalitsuses
kirjutavadalla raamatupidaja asutuse
(6) N6udeallahindlusesummakajastatakeebat6eneo[seltlaekuvaten6uetekulu konto deebetisja
ebat6eneoliselt
laekuvaten6uetekontrakontokeeditis. Bilansis naidatakseebatdendoliseltlaekuvate
n6uetekontojeiiki miinusmirgiga.
(7) Ebat6en?ioliseks
arvatudn6udelaekumiselniiidataksevarem kajastatudkulu vihendamist
perioodis,mil laekuminetoimus ning iihtlasi vihendalaksenii n6udeendakui sellekontrakontosaldot.

laekuvate
n6uetekontol,kuid hiljemselgub,et
tl) Kui n6udeallahindluskajastatiebatoeniioliselt
vastavalkonhakontolbilansist
nriudelaekumineon lootusetu,
nii
n6ue
kui
ka
selle
allahindlus
kmtakse
vilja. Teiendavatkulu selhetkelenamei teki.
(9) N6ueloetakselootusetuks,kui puuduvadigasugusedv6imalusedn6udekogumiseksv6i kui selle
tagasin6udmiseks
tehtavadkulutusediiletavadhinnanguliseltlaekumisestsaadaolevattulu. N6ude
peabkinnitamategevjuhtkond.
l(X)tusetuks
tunnistamise
$l 7 Ettemaksude arvestus
( I ) Uldeeskirjaparagrahvi15 l6ike 8 kohaselttuleb ettemaksude
tasumistv6imalusekorral viiltida. Kui
fttcmaksetegemineon viiltimatu, siis kajastatakesedaesmaseltvastavaettemaksusurma
raamatupidamises
ei kajastata).
ulekandmisel(esitatud,kuid maksmataettemaksuarveid
(2) Ettemaksed
perioodidekuludeeestkajastatakse
kulunaperioodis,mille eestettemakse
tulevaste
tch1i.
(3) Erandinav6ib arvestuselihlsustamiseeesmirgil kandatulevasteperioodidekulu koheseltkuluks,
kui arvelv6i teatiselkajastatudettemaksesunma on vaiksemkui 30 0O0kooni (ilma kiiibemaksuta).
$lE Aruandvate isilflrt€ga ary€ldustesrv€stus
( l) Afleldusi aruandvate
isikutegapeetakse
kontol"Kuludeettemaksed
tddv6tjatele".
(2) Analiiiitilist arvestustpeetaksearuandvateisikute l6ikes.
(3) Avanssiantakseasutusetddtajatelevastavaltvajaduselesellekohaseavaldusealusel.Avaldusele
mdrgitakseavansiotstarve,finantsallikasning liihetusepuhul ka lehetuskiiskkirjanumberja Hhetuse
aeg.Avaldusekinnitab asutusejuht.
(4) Avanssmajandamis-v6i liihetuskuludeks
kantaksearuandvaisiku pangakontolev6i makstakse
v?iljakassastavaldusealusel.
(5) Majanduskuludeks
avanssisaanudisik on kohustatudesitamahiljemaltjooksvakuu l6pukskulude
aruande,millele on lisatudkulutusit6endavadkorrektseltvormistatudoriginaaldokumendid.
(6) Kui kuluaruanneon vormistatudkonektseltning tehtudkulutusedosutuvadp6hjendatuks,kinnitab
juht aruande.Juhul,kui aruandvaisiku kulutusedosutuvadsuuremaks,kantaksetema
asutuse
pangakontole
vahendidvastavalttegelikelekulutustele.
Kdik tehtudlisakulud
teiendavad
rahalised
pcavadolemap6hjendatud,korrektseltdokumenteeritudja asutusejuhi kinnitatud.
(7) Majandusavansikasutamata
osakohustubaruandevisik kandmatagasiasutusepangakontole
v6i maksmasularahaasutusekassasse
esitamist.
5 kalendripiievajooksul piirastmajanduskuluaruande
jooksul perastliihetusest
(li) Uihetatupeabesitamaavansiaruande
(vajadusel)koos 5 td<ipiieva
saabumist.
(9) Kui aruandesummaiiletabavansisuFmatning tehtudkulutused
on p6hjendah.d,
siis kantake
avanssiiiletava summatiiiendavalttdiitajapangakontolev6i makstakseviilja kassast.Lehetuskulude
iilejiiek kuulub tddtajapoolt tagastamisele
hiljemalt 5 kalendripiievajooksul piirastaruandeesitamist
jeiinud summaulatuses.
pangakontolev6i sularahasissemaksena
asutuse
kassasse
kasutamata
$19

arvesfi$

( I ) Sihtfinantseerimisena
kajastatakse
sihtotstarbeliseltantudja teatudtingimustegaseotudtoetusi.
(2) Sihtfinantseerimistkajastatakseraamahrpidamises
esmakordseltraha iilekandmiselv6i laekumisel
v6i toetuse tekkepdhisel kuupdeval (iildeeskirja $25 l6ige 3), nilleks loelakse maksetaotluse
aktsepteerimisekuupiiev (kulude abik6lbulikuks hrnnistamisekuup?iev).Plaanitud, kuid laekumata
toetussummasid,
millega seotud kulusid ei ole tekkinud, bilansis ei kajastata.Samuti ei kajastata
hilansistoetusteandmiseksvdetudkohustusi.kui viiliamakseidei ole tehtudesa toetusteandmise

/1

8. peatiikk
. VARUDE ARYESTUS
920Varude arvestus
mis koosnebostuhinnastja muudestsoetamisegaseotud
t I ) Varud voetaksearvelesoetusmaksumuses,
lisanduvadmaksudja
38 kantaksesoetamisel
otscstest
Vastavaltiildeeskirjaparagrahvile
kulutustest.
tuludmaksukulu
kontole.
(l) Materjalid v6ib kanda kohe kuludesse, kui ostuarve summa ei iileta 30000 krooni ilma
luiibemaksuta.
kui see otr madalamnende
(3) Varud hinnataksealla eeldatavaleneto realiseerimismaksumusele,
v)ctusmaksumusest.
meetodit'
(1) Varudejiiegi hindamisel
kaalutudkeskmisesoetushinna
kasutatakse
li)iduainetekulu analiiiitilist arvestustpeetake asutust€skohapeal. Iga kvartali l6pus konigeeritakse
makumustinventuurialusel.
kantudtoiduainete
kuludesse
9. peatiikk
TASUDE
PALKADE,
JA HUVITUSTE ARVESTUS
g2l Palkade, tasud€ja hiivitiste arvestus
( l) Palga,lisatasu,preemia,puhkusetasuning muudetasudeja htYitiste arvestamisealusekson KohtlaNt-rmmiVallavolikogu v6i Kohtla-N6mmevallavalitsuse6igusaktid,asutusejuhi k?iskkiri,leping ja
riidaja arvestamisetabel. Tddaja arvestamisetablel koostataksevallavalitsusesvajadusel ( niiit.
puhkuste
ajal).
pangakontole.
tddtajavdi teenistuja
iiks kord kuusiilekandega
{2) Palkamakstakse
viilja hiljemalt e€lviimaseltddpeevalennepuhkuseleminemist.
makst"akse
{l) Puhkusetasu
ja viiljamaksmatapuhkusetasude
kohustusthinnatakseiimber ii&s kofd
(4) Kasutamatapuhkusepiievade
puhkusepeevadekohta esitatakse
kasutamata
Andmed
seisuga.
l6pu
tastas aruandeaasta
raamatupidamiselepersonalitdti eest vastutava isiku poolt hiljemalt aruandeaastalejiirgneva kuu
viimasekstdiipiievaks.
MaksudeHaratsioonid
(-5)Maksudpeetaksepalkadesttinni vastavaltkehtivatelemaksuseadustele.
csitatakseMaksu-ja Tolliametile elektrooniliselt.Deklaratsioonidkooslisadegatriikitakseviilja ja
allkirjastataksedeklaratsioonikoostaja boolt.
l6ikes. Vallavatitsusesi.ildjuhultegeYusalade
(6) Palgalehedkoostatakseasutustestegevusalade
igakuuliselt
arvutisttasuliikidejaotusja tasuliikidetabel.
triikitakse
alusel
koondina.Palgalehtede
palgalipikkastriikitult v6i e-mailig.
lljdtajaleesitatakse
(7) Aruandeaasta
kohta triikitakseiga tddtajakohtaisikukonto.
10. peatiikk
P6HI. JA BII.{NSIVALISTE VARADE ARVESTUS
922Materiaolne p6hivara

rl.,\r'ks olevaid maksetaotlusiaktsepteeritud.Toetuste andmiseksv6etud kohustusi (s6lmitud
l.llrngutosctte nehtudakls€pterimatasummasid)kajastatakse
bilansiviilistekohustustena
i911010)
nrrrg vdetud bilansivdlistekohustustekatmisek saadaolevaidsummasidbilansivdlisten6uetena
r , rl l { } l ( } ) .
{ li'fuludes ja kuludeskajastataketoetusi,jiilgidestekkep6hisuse
printsiipi.Samaprintsiipijelgivad
la vahcndajad,
keskajastavad
vahendatud
toetusiomatuludesja kuludessamades
pirioooioeitii aui
r:r;riad(l6ppkasusaajad).
Toetuseandmise,saamiseja vahendamisetekkep6hiseksiuupiievaksloetakse
rrukcsmaLsetaotluse
aktsepteerimise
kuup?iev( kuludeabik6lbulikukstu;nistamisekuupiiev).
( | ) Kui toetuseandjaja saajaon rn6lemadavalikusektori uksused,peavadnad
kokku leppimatoetuse
lr{i ningkannetetegemisel
kasutatavad
kontodja tekkep6hised
kuupaevad.
Kui toetusevahendaja
l.trrstab roetustoma tulemiaruandes
tulunaja kuluna,kajastavadtoeiuseandjaja saajakumbki
rrhingupartnerina
alativahendajat
ningvahendaja
niiitabtuludestehingupartnerina
toetuseandjatja
luludcstehingupartnelina
toetusesaajat.
'l'cgevuskulude
Ir )
sihtfinantseerimise
kajastamisel
Hhtutaksetuludeja kuludevastawseDrintsiibist.
\rhllinantseerimist
kajastatakse
uluna kontoklassis
350 hetkel,kui sellelaekumineon kiniel
ruaksctaotlus
on toetuseandjav6i vahendaja
pooltaktsepteeritud),
iiksuson teitnud
'ihllinantseerimisega
seonduvaid
lisatingimusi
ningteinudkuluhrsed,
mille hiivitamiseks
antudtoetus
,'l mdeldud.
(6) Juhulkui tegeruskulude
sihtfinantseerimine
on kiill laekunud,kuid m6nedsellekasutamisesa
vrt)rud
lingimusedoDveeltaitmata,kajastatakse
saadudvahendeid
bilansikontol(203g50ja 20ig55).
Kui kulutused
on tehtudja sihtfinantseerimise
maksetaotlus
on aktsepteeritud,
kuid seeon veel
hckumata,kajastatakse
sihtfinantseerimine
h. unaja n6udena(bilaniikontod103550ja 103555).Kui
Lulutused
on tehhrd,kuid needon toetuseandjapooltveelaktsepteedmata,
v6ib kulutusi
lirpitaliseerida,
kui saajahinnangul
on siht{inants€erimise
laekuminet6eneo[ne.
'fegeYuskulude
{7)
katteks saadudja antud sihtfinantseerimistv6ib kajastadaarvestuselihtsustamise
ccrmiirgil laekumiselkoheselttuluna ja tilekandmiselkoheseltkuluna, kui lepingujiirgnesummaon
riiiksemiildeeskirjag 41 l6ikes 1 esiratudp6hivarakapiraliseerimise
alampiiriit11.L.5oooo.-rrooni
tlnta k.m.-ta). Avaliku sektori sisesesihtfinantseerimise
konal lepivad pooled kajastamiseviisi
ctlnevaltomavahelkokku.
lli) vastavaltiildeeskirjaparagrahvi
27ldikelel kajastabvallavalitsus
ja asutused
avalikusektori
iiksusteltsaadudp6hivarasihtfinantseedmise
toetusesaamisetekkep6hiselmomendilnrluna
l,rntogrupis
3502.
{(})sihtfinantseerimist
p6hivarasoetamiseks
kajastatakse
t€kkepdhiselt
esmaltkontoriihmas
257ja
;rmortiseeritakse
h uks(kontoriihm351)p6hivarakasulikueruiajooksul,v..a.juhul, kui toetuson
saadudriigiraamatupidamiskohustuslastelt
, kohalikuomavalitsusetiksusteltvdi muudelt avalikniguslikelt
juriidilisedisikutelt.
(ll)) Juhul, kui sihtfinantseerimineon kiill laekunud,kuid m6nedselle kasutamisega
seotudtingimused
rrnveel lditmata,kajastata,ke
saadudvahendeidbilansikontol(203g5..). Kui kriutusedon tlhtrd
iu
rihtfinantseerimise
maksetaotruson aktsepteeritud,kuid see on veel laekumata,kajastatakl
'2s7)
ri htlinantseerimine,
vti tuluna (kontogrupp 3502) ia n6udena
_kohustusena(kontorihm
lbilansikontod
10355..).
(lt) Mittesihtotsta6elist finantseerimistkajastataksesihtfinantseerimise
saaja poolt t,luna
kontoriihmas
352 ja sihtfinantseerimise
andja poolt kuluna kontortihmas
452 hetkel,iui toetuson
lnokunud.
(12)Mitterahalistsihtfinantseerimist
kdjastatakse
analoogiliseltp6hivarasihtfinantseerimisega
saadud
varadiglasesveartuses,kui see on usaldusvders€lthinnitav. Kui saadudvara
6iglane viiiir;s ei ole
t$aldusviienelthinnatav,vara kohtaraamahrpidamiskandeid
ei tehta.

raamatudarvelepdhivarana.
r t i Avalikusraamatukogusv6etakse
Ql,l MateriaalsepoNvara ervestus
mis pikendavadvara kasulikkutddiganing tdstavadvala
, | ) ll-)hivararekonstrueerimisviiljaminekud,
bilansisp6hivarana.
kaPitaliseeritakse
taseme,
iile
algselt
arvatud
lr alitectiv6i tdoj6udlust
i .,I ll-)hivararemondi-ja hoolduskulud,mis tehakseeesmiirgigasiiiliiada vara esialgsettasetning
kulud kajastataksearuandeperioodi
kaasnevaddemonteerimis-ja lammutuski<ide
1',rrcndustega
luludcs,
millest on mahaarvatudakumuleeritudkulum
bilansissoetusmaksumuses,
kajastatakse
I i) pa)hivarasid
tulenevad
allahindlused.
1,rvtiimalikudviiiirtuselangusest
i.l ) I'i)hivaraamortisatsiooniarvestatakseiga kuu lineaarselmeetodil alatesvara kasuhrselev6tmise
kuule eelnevalkuul.
v6i kasutusesteemaldamise
Lrust ning ldpetataksevara taietkul amortiseerumisel
kasulikust
tdiieast.
selle
sdltuvalt
p6hivara
eraldi,
objektile
igale
norm
miieratakse
irnortisaisiooni
vara
teebvaratundevspelsialist,lehtudeseeldatavast
{\ Jliltepanekukuluminormikehtestamiseks
l.r\ulikustelueast.
pohiYaradele
on jiirgmised:
aastasuutelesoetatud
rri) funortisatsiooninormid
I ) hooned

( 20-50.a.)

j) cluhooned ( 20-50.a.)
t I tced (f0-40.a.)
.11vee-jakanalisatsioonitorustikud
(1Q-40.a.)
(10-.10.a.)
i) tanavavalgustusliinid
ja seadmed (10-20,a.)
o) masinad
7; transpordivahendid(10-20.a.)
li) arvutustehnika(2-3.a.)
())kontoritehnika ( 2-10.a.)
ja sisseseade
(2-10.a.)
l(l) muuinventar,td<iriistad
pdhivara (2-20.a.)
I l) immatriaalne

2-5%
2-5Vo
2.5-107o
2,5-L0%
2,5-10%
t0-20 %
l0-2O Vo
33-50 Vo
l0-50Vo
70-50V.
5-50 Vo

konkrcetne
kehtestatakse
ja vastavaltvajadusele
ka uutelep6hivahenditele
varadele
{ 7) Kasutatud
juhi
kaskkirjaga.
.rmortisatsiooninorm
asutuse
mille veertusajajooksulei viihene,ei amortiseedta.
rli) Maadja kunstiviiertusi,
kasulikkueluigaja
varajerelejeenud
liibiviimiselhindabinventeerimiskomisjon
{())Aastainventuuri
amortisatsiooniperioodi
teebettepaneku
kui ilmneb,et seeon oluliselterinevesialguhinnatust,
nruutmiseks.
( l{)) tnventeedmiskomisjoni
vastavate
muudatuste
raamatupidamisele
koostatudakt esitatakse
Icgcmiseks.
ja jiirgmistesperioodides'mitte
aruand€perioodis
{ I l) Amortisatsioonimuutustemdju kajastatakse
r:rSsiulatuvalt.
{ l?) P6hivaravaertuselangusekorral (o'salinev6i tiiielik demonteerimine,lammutamine,hevimine,
tlhjustamine, kadumine)viiakse liibi allahindlus.Varadeallahindlustkajastataksekoos
Vallavalitsus'
.rnrortisatsiooniga.
kinnitabKohtla-N6mme
Allahindlusakti
45
liihtulakseiildeeskirjaparagrahvist
oiglaseleviidrusele
p6hivaraiimberhindamisel
{ t3) Materiaalse
ia paragahvi54 l6ikest5.
alusel.
{ l4) Materiaalnep6hivarav6etakseawele arve,ostu-miiiigilepinguv6i vashrv6tu-iileandmisakti
ja p6hivararekonstrueerimised
vdetaksearvelesoetusmakumusesakti alusel.Ettepaneku
tJusehitused
varaarvelev6tmiseks
eestvastutavisik (volitatudisik).
teebnendekuludetegemise

ti

mahakandmine
toimubKohtla-N6mnevalla 6igusaktides
115)Pohivaramiitik, tasuta0leandmineja
\iit$tatudkorras.
$2{ Osalusedtiitar-ja sidusettev6(iatesning mittetulundusflhingutes
( I ) Tiitarettev6tjatloetaksekontrolli all olevaks,kui aruandekohustuslane
omabnle 50% ti.itarettev6tja
hliAle6iguslikest
aktsiatestv6i osadest,on v6imelinekontrollima tiitarettev6tjategevus-ja
lin ntspoliitikat
v6i omaboigustnimetada
v6i tagasikulsudaenamikkundukoguliikmetest.
loetakseettev6tjat,
millesomatakse
hdiile6igusega
aktsiatest
v6i osadest20
{2) Sidusettev6tjaks
ja osadeskajastatakse
luni 50Vo.Osalusitiitar-ja sidusettevdtjate
aktsiates
kapitaliosaluse
meelodil.
(f)Aruandekohustuslase
bilansiskajastatakeneidosalusimittetulundustihingutes,
SA-tes,mille iile
raamatupidamiskohustuslasel
on valitsevv6i oluline m6ju. Osalusedkajastatakse
konsolideeritud
ja RTJ-testoodudn6uetest.Osalusi
bilansisliihtudesraamahrpidamisseaduses
avalikusektorija
ridusiiksustes
kajastataksekontoriihmas151.
ja olulisem6ju all olevates
kuni 31.12.2003omandatud
valitseva
iiksustes
kajastatakse
{4)Osalusi
konsolideerimata
aruannetes(ia konsolideerimata
saldoandmikus)tuletatudsoetusmaksumuses,
korrigeeridessedavajaduselallahindlustega;
tuletatudsoetusmaksumuseks
loetakseosalustnende
tksustenetovaras
seisuga31.12.2003.
(5)osalusiolulise m6ju all olevatesiiksusteskajastataksekonsolideeritudaruannetes
kapitaliosaluse
mcetodil.
(6)Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse soetusmaksumus (v6i tuletatud
soetusmaksumus)
on k6rgem kui osaluseobjekti netovara, mis on vdhenenuddividendide
viljamakmise, kahjumi v6i mdnel muul p6hjusel,hinnatakseosalusesoetusmaksumus
(v6i tuletatud
v)clusmaksumus)
alla kuni osalusesumnani iiksuse netovaras.Kui osalusesummaiiksuse netovaras
j:irgnevatel perioodidel suueneb, taastatakseallahindlus kuni osaluse soetusmaksumuseni(v6i
lulctatudsoetusmaksumuseni)
v6i osalusesummaniiiksuse netovaras,olenevaltsellest,kumb neist on
madalam.
$25Bilansiviilinevaraja sellearveshrs
( I ) Bilansiv?iliseltarvestataksevdhevddrtuslikku
vara, mille soetusmaksumus
on 1000kuni 29999
kroonijamille kasutamisiga
on iile l aasta.
(2) Olenematamaksumusest
peetaksenimekirjadesarvestustmdxiblija rendileantudvara kohta.
(3) Viiikevarakantaksekulussesoetamisehetkel.
(4) Raanatupidamises
peetaksearvestust asutusteja vastutavateisikutel6ikes.
(5) Varadv6etaksearvelearve,ostu-miiiigilepinguv6i illeandmis-vastuv6tuakti
alus€I.
(6) Vara miiiik, tasutaiileandmineja mahakandmine
toimub vastavaltkehtivalekorrale.
$26Kinnisvarainvest€eringud
(1) Kinnisvarainvesteeringuks
iildeeskirjatiihendusesloetakseainult sellistmaadv6i hoonetv6i osa
hoonest,midarenditaksev?iljaavalikkusektorissemittekuuluvaleiiksuselerendihrluteenimise
cesmergilv6i hoitakseturuvdiirtuset6usmiseeesmiirgilja mida iikski avalikusektorii.iksusei kasuta
omap6hitegevuses.
Hooneidja ruume,midakasutatakse
avaliku sektoriii&sustepoolt, kajastataksekui
matedaalset
p6hivara.
(2) Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse
kontoriihmas154 soetusmaksumuse
meelodil
(soetusmaksumuses,
millest on mahaarvatudkogunenudkulum ja v6imalikudatlahindlused).
Kinnisvarainvesteeringud
hinnatakseiihekordseltiimber iildeeskirja g-s45 toodudp6him6tetele
kohaselt,kui nende6iglaneveertuserinebg 45 l6ike 1 punktides1 ja 2 esitatudp6hjustelolulisell
jeekmaksumusest
nendebilansilisest

r.1)Kinnisvarainvesteeringu
amortisatsioonkajastataksekontol 610000.Kinnisvarainvesteeringu
flriiiigikonal kajastatakse
miiii$hindakonto381000keeditis,miiiigigaseotudkulusidkonto381001
ja investeeringu
,lcchetis
bilansili$jaAkvaartust
mtiiigihetkelkonto381010deebetis.

11. peatiikk
SIIRDED
{27 Siirded
ja allasutuste
Vallavalitsuse
i l)Kohtla-N6mme
vahelisitehinguidkajastntakse
siiretena.
{l) Vallavalitsuskajastabhallatavaasutuselefinantseerimiseks
iilekantudsummasiantudsiiretena
':clarvestja hallatavaltasutuseltlaekunudtulusid saadudsiiretenaeelarvesse.
Samutikajastatakse
ja asutuste
riiretenavallavalitsuse
vahelisimuid tehinguid(varade,kohustuste,
tuludeja kulude
vastasti
Lrrseidiileandmisi).
11)Omavalitsuse
koondaruandes
siirdedelimineeritakse.
l2.peatiikk
INVENTEERIMINE
$28Inventeerimise tiiiikorraldus ja 4laline jaotus
{ l) Igapaevaselt
vdneldakserahategelikkujeeki raamatupidamiskontodel
kajastatuga.
{3) lga kuu l6puskontrollitakseanaliititilisteallregistritesaldosidja v6neldakseneid pearaamatu
konlo
iiiiikidega.
ja kohustustev6rdluse- Maksuametikontokaartidega.
1.1)Kord kvartalisviiakse liibi maksun6uete(.1)Kva ali l6puseisugaviiakseliibi toiduainete
inventuurladudesjasellealuselkorrigeeritakse
kuludesse
kantudmaterjalidemaksumust.
(5) tga kvartali l6pu seisugavdneldakse avaliku sektori tehingupartneritega
omavahelisisaldosideft,sti teel.
(6) Vehemaltiiks kord aastasviiakseldbi asutusek6igi olulistevaradeja kohustuste
p6hjalikinventuur
{irastainventuur).
Asutusedesitavadinventuuriaktid Vallavalitsusele.
(7) Inventeeritavate
varadeja kohustuste
hulkakuuluvad:
| ) materiaalsep6hivarainventuur;
l) varudeinventuur;
1)n6uete
ja ettemaksude
analiiiitilistenimekirjadeinventuurja olulisten6uetekohtakinnituskirjade
$almrne;
l) kohustusteja saadudettemaksude
analiiiitiliste nimekirjadeinventuur;
51sularahakassade
inventuur;
b) pangakontode
saldodev6rdlus;
?) avalikusektori saldoandmikleesitavateilksusteomavahelinesaldodevdrdlemine;
lJ)muudevaradeinventuur( vajadusel).Veheveertuslikuvara inventuuridteostataksevdhemalt
iiks
hrrd kolmeaastjooksul.
(8) Aastainventuurildbiviimist t6endavaksdokumentatsiooniks
on saldokinnituskirjad,pangakonto
viiljav6tted,
inventeerimise
aktidv6i muuddokumendid,
mist6endavad
varav6i kohusiuse
kaiastamise
h(|rrektsust.
{()) lnventuuddl6petataksetahtaegadel,
mis v6imaldavadaastaaruande
koostamistndutudtehtoe€vaks.

t_

1l()) Asutusejuht madrabvarudeja materiaalse.p6hivara
aastainventuuri
liibiviijad.
Invcntuurikomisjonidkoosneradviher4alt kahestliikmest, kellestkumbki ei ole inventeeritavate
vlradeeestvastutavisik. Vastutavisik osalebinventuurikomisjoni
t<i<is
selgituste
andjana.
Aastainventuuri
hbiviimistt6endavadokumentatsiooni
allkirjastavad
nii komisioniliikmedkui ka
varadeeestvastutavisik.
(ll) Sularahakassa
ootamatut
kontrolliviiaksehbi iiks kord aastas.
1ll) Vastutavaisiku vahetumisel,varguse,loodus6nnetuse
v6i muudelpuhkudelviiaksel?ibi
trakorralised
inventuurid.
$29Inventeerimiseja hindamiseprotseduurid
1l) Kassainventuuriviib hbi asutusetddtajatest
moodustatudkomisjon.
(l) Inventuuritulemustekohtakoostataksedokument,milles kajastuvadalljiirgnevadandmedja
rckvisiidid:
| ) inventuurihbiviimise kuupiiev;
: ) komisjonikoosseisukuuluvatetddtajatenimedja ametikohad;
jiiiik numbriteja s6nadega,
.t) sularaha
kasja kui suuroli erinevusv6neldes
r amatupidamisandmetega;
.l) komisjoniliikmeteallkirjad.
{3) Pangakontode
kontrollimiselv6neldakseigapaevaseltpangaveljavOtete
ja pangakontode
saldode
vastawst.Kontrolliteostamine
vormistatakse
pangavdljavdttel
ja allkirjalisamisega.
vastavamerkega
(;l) N6ueteja tehtudettemaksete
inventeerimisel
viiakseliibi
I ) n6ueteperiodiseerimine,arvestadestekkep6hisuse
printsiipi;
I ) n6uetelaekumiset6eneosuse
hindamineja vajaduselallahindlusekajastamine;
l) vdlisvaluutasfikseeritudnouete(viilja arvatudettemaksed)iimberhindlusbilansip?ieval
kehtiva Eesti
Pangavaluutakursi
alusel;
'l) n6ueteklassifitseerimineliihi- ja pikaajalisteks;
5) intressikandvate
n6uetetekkepdhine
intrcssiarvestus;
6) saldokinnitustesaatmineja saabunudvastustevdrdlus raamahrpidamise
andmetega;
saldokinnituste
\aatmiselneidatakse
saldokinnitusel
n6uetenominaalsummasid,
millestei ole mahaarvatud
.batdeneolselt
laekuvaidsummasid
egadiskonteeritud
intressi.
(5) Varudeinventuuriviib hbi asutusejuhi kiiskkiqjagaasutusetddtajatestmoodustatudkomisjon.
(l)) Varudeinventeerimisel
jergitaksea jiirgnevaidn6udeid:
I ) varudpaigutataksenii, et neid oleks vdimalik loendada;
J) varudeliikuminetoimubinventuurikomisjoni
juuresolekul
ja sellekohane
dokumentatsioon
hoitakse
rnvcntuuri
ajaleraldi;
l;paberkandjal
lugemislehtede
konal ei kajastata
etteteidetud
lugemislehtedel
koguseidegasummasid,
r id needkannabkomisjonlugemislehtedele
iilelugemisekiiigus;
J l krtud iihikud v6i toodetegrupid margistatakse
topelt lugemiseveltimisets;
\) crinevuste
konalja allahindluse
vajaduse
ilmnemiselkoostatakse
puudu-ja iilejiiiikidening
allahindluse
akt(id);
.') iile-ja puudujeekide
kohtalisatakse
lSppaktileseletuskiriningsiiiidlasteolemasolul
n6utakse
puudujiiagid
neiltsisse;
r) dokuqendiddateeritakse
ja allkirjastatakse
lwejateja materiaalselt
vastutava
isikupoolt;
s) allkirjastatudaktidep6hjal tehakseraamatupidamisiiLksuses
vajaduselkonektuurid;amatupidamise
:rndmetess€;
leitudpuudu-jaiilejiiiigidv6etakse
awele.
i ?I Materiaalse
pdhivarainventuurviiakseldbi sarnaselt
varudeinventuurile,kuid ettetaidetud
rnvcnteerimisnimestikes
ja maksumused
kajastatakse
kogused
ningandmedvaradejerelejeenud
amlrtisatsiooniperioodikohta.Lisaks tehakseinventuuriliibiviimisel jiirgmised toimingud:
I ) hinnatakse
varadetimberhindluse
teostamise
vaiadust:

/a-

'l) inventuuriloppaltis tuuakseeraldi valja kasutusk6lbmatu
(nii fiiiisiliselt kui moraalselt
rmrrtiseerunud)ja kasutusesrdtteolev varaja hinnataksesellev6imalikku
nttorealiseerimismaksumust;
t ) vcendutakse
varadeamortisatsioonimddrade
digsuses;
'l I inventeerimisnimestikes
toodudmdrkustep6hjal koostataksevarademahakandmise
ia allahindluse
rl.tid ning ja iimterhindlustvajavatevaradenimekiri.Nendep6hjalkoostabraamatupidamisiiksus
tnltcriaalse
p6hivarakorrigeerimiskanded.
ja saadudettemaksete
{lt) Kohustuste
inventeerimis€ltehaksejiirgmisedtoimingud;
| ) kohustuste
periodiseerimine
arvestades
tekkep6hisuse
printsiipi;
viilisvaluutas
fikseeritud
kohustuste
(va
ettemaksed)iimberhindlusbilansipiievalkehtivaEesti panga
"')
valuutakursi
alusel;
1)kohustuste
klassifitseerirnine
liihi-ja pikaajalisteks;
d) intressikandvate
kohustustetektep6hineintressiarvestus;
5) maksukohustuste
v6rdlemineMakuameti valjavdtetega;
/') saldokinnituste
ja saabunud
saatrnine
vastuste
v6rdlusmamatupidamise
andmetega;
ja potentsiaalsete
7)otaldiste
ja arvelev6tmine.
kohustuste
hindamine
l')) Saldoandmikke
esitavadavalikusektoriii&susedv6rdlevadiga kvartali l6pu seisugaomavahelisi
*rldosid.Maksudesaldosidv6rreldakeMakuametiviiljavdteteja teatistega
ningnen'de
kohtaei tehta
taicndavaid
v6rdlusi.Saldodev6rdlemiseks
saadab
iiksus,kesomabn6udeidteiseleosapnolele
ja
-poole
rulusidteiseltosapoolelt,tehingupartnerile
k6ik omasaldode-postiteelningjiiib ootamateise
tnslust'Kinnituskirjasaajaon kohustatud
saldosidv6rdlemaja esitajalevastama.Kui omavahelistes
{ldodes on erinewsi,selgitatakse
needveljaja lepitakseparandamine
omavahelkokku.Kui vdrdleiad
saldodesuhteserimeelsusele,
laavadomavaheliste
teatatakse
sellestRahandusministeeriumile.
Rahandusministeeriumi
pakutavalahenduse
aluselvaheparandatakse.
( l0) Perastinventeerimisandmete
v6rdlustraamatupidamisega,
koostabkomisjoniesimees
varudeja
Flhivaradeinventuui tulemustel6ppahi, millele lisatakseka nimestikestoodudmiirkustep6hjal
l(x)statudvaramahakandmise,
ja amoltisatsiooniperioodi
allahindluse
muutmiseaktid.
| | l) Avastatudiile- ja puudujiiiigidv6etakseraamatupidamises
arveleinventeerimiskomisioni
krrrstatud
l6ppaktialusel.
I I :) Raamatupidamises
kantakse
puudujiidgid
maha
I I kahjuhiivitamiselsiiiidlasepoolt;
.l) siiiidlase
mitteavastamiselKohtla-N6mrne
vallavalitsuse
6igusaktides
setestatud
korras.
13. peatiikk
RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE

SAILITAMINE

$.f0 Raamatupidamisdolcrmentidehoidmine
I | ) Raamatupidamise
dokumentehoitakseraamatupidamises
3 aastat-seejerelantaksedokumendid
;rnotiasutuse
arhiivi tsentraliseeritudhoidnisele,kus neid siiilitatake iiiramisteiihikutena:
I ) aastaaruanne
lisadega;
.l) raamatupidamise
aruanded;
l) maksudeklaratsioonid
lisadega;
.l t txihivaradenimekiri ;
\ ) fxihivaraarvestusedokumendid;
o) bilansiveliste
varadenimekiri;
r) bilansiviiliste
varadearvestuse
dokumendid:
s) palgalehed
ja -arvestused;
'r1isikukontokaardid;
| (') tiidajaarvestamise
tabelid;
I l) palgatOendid;
ll) lulu-ja sotsiaalmaksu
t6enditekoopiad;
l.l.ltddv6imetuslehtede
saatekirjad;
ll) palgaarvestuse
alusdokumendid;
I 5) inventeerimise
aktidjt. inventeerimist
puudutavad
dokumendid:

| 6) raamatupidamise
alg-jakoonddokumendid;
l7) paeva-ja pearaamat
.
.
$,1I Raarnahrpidamidolqtmentide siilitustiihtajad
I | ) Raamatupidamise
aastaaruannet
seilitatakse
alatiselt.
(l) tsikukontokaae seiliratakse
50 aastat.
{.l) 7 aastatsiiilitataks€jiirgmisi raamatupidamise
dokumente:
l) raamatupidamise
algdokumente,alatesselle majandusaasta
l6pust,mil algdokument
raamatupidamises
kajastati;
2) raamatupidamisregistreid,
lepinguid,raamatupidamise
aruandeidja muid iiridokumente,mis on
vajalikudmajandustehingute
arusaadavaks
kirjeldamiseksrevideerimisekiiigus,alatesvastava
nrjandusaasta
l6pust;
l) pikaajalistekohustustev6i 6igustegaseotuddokumenteperastkehtimistehtajamdddumist;
{) raamatupidamise
sise-eeskiriperastsellemuutmistv6i asendamist.
14. pcatiikk

r,oPr-ja uxrxoussATTED
$Jl Liihendite kssutamine raamatupidamisdohrmentides
KohUa-NOmme
Vallavalitsuse
raamatupidarnisdokumentides
kasutatakse
jiirgmisiliihendeid:
vajadusel
AR- aruatne
AV - avanss
l) - deebet
l: - Eesti
l.Viru Ida-Virumaa
JV - j iiekveartus
X - keedit vdi kontrollitud
KM - keibemaks
VV - vallavalitsus
MA - maksuamet
MK - maksukorraldus
MV - maavalitsus
\R - number
|\-N Kohtla-Ndmme
RK- riigikassa
sK - s6idukaart
SO- sissetulekuorder
I M - tulumaks
l-tcatis
\'lvl - veljamaks
VO - viiljarninekuorder
( ) - 6iend

[]2 Sise-eeskirjarakendamine
{
| | ) Keesolevasise-eeskirjaga
setestitudp6him6tteidon rakendatudja rakendataksetagasiulatuvalt
t.01.2005.

