Töötukassa hüvitise kajastamine tuluna sihtfinantseerimisest Merit Palgas
Raamatupidamise Toimkonna selgituse kohaselt tuleks Eesti Töötukassa makstavat töötasu
hüvitist kajastada raamatupidamises tegevuse sihtfinantseerimisena.
Tööhõiveprogrammi § 191 lg 5 kohaselt käsitletakse hüvitist tööandja makstud töötasuna, mille Eesti
Töötukassa maksab töötajale tööandja nimel. Tööandjal säilib õigus nõuda töötajalt töötamist ning
säilib kohustus maksta töötajale töötasu. Tööandja tööjõukulud ei kahane, vaid neid kaetakse
osaliselt riigi arvel. Lisaks peab tööandja pidama isikupõhist arvestust oma töötajatele määratud
töötasu hüvitisest, sest saadud hüvitis mõjutab puhkusetasude ja lõpparve (töölepingu lõppemisel)
suurust.
Samuti sätestab THP §-i 191 lg 9 tööandjale kohustuse maksma hüvitise täies ulatuses tagasi, kui
tööandja koondab töötaja, kelle eest hüvitist taotleti. Keeld kehtib kuu kohta, mille eest hüvitist
taotleti ja sellele järgneva kuu kohta.
Arvestades ülal toodut, tuleb Raamatupidamise Toimkonna hinnangul Eesti Töötukassa poolt
makstavat hüvitist (brutotasu + Töötukassa poolt makstavaid tööandja makse) abi saajal käsitleda
kui tegevuse sihtfinantseerimist ning kajastada vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi
RTJ 12 „Sihtfinantseerimine“ punktidele 9-11.

Merit Palgas saate teha vastavad seadistused, et koostatud pearaamatu kandes kajastub Töötukassa
hüvitis tuluna sihtfinantseerimisest ning raamatupidamisprogrammis ei ole vaja teha eraldi
pearaamatu kannet sihtfinantseerimise kohta.

Näide. Töötaja kuupalk on 1200 €. Tööandja maksab 150 € + 50 € ja Töötukassa poolt makstud hüvitis
on 1000 €.
Selleks, et Töötukassa makstud hüvitis kajastuks pearaamatu kandes tuluna sihtfinantseerimisest,
tuleb kontoplaani juurde lisada uus konto.
o Konto kood märkige vastavalt raamatupidamisprogrammis olevale kontole. Antud näites
kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest kontol 3540.
o Konto tüübiks valige „palgakulu“.
o Märkige sama konto kood ka sotsiaalmaksu kulu konto ja tööandja töötuskindlustuse kulu konto
koodide ridadele.

Tööandja maksis esialgu töötajale välja 150 € bruto.
Tasuliigi kaardil „Töötasu (eriolukord) 150 €“ märgitakse:
o
o
o
o
o

väljamakse liik - 10,
linnukene „Töötasu (sisaldub keskmiste ja puhkusetasu arvestuses)“,
arvestusmeetod – summa,
summa reale võib kirjutada 150,
kontoks palgakulu konto.

Töötajale on tasude arvestuse lehele lisatud täiendav tasurida „Töötasu (eriolukord) 150 €“ ning
tehtud nimetatud tasu väljamakse.

Pärast taotluse tegemist Töötukassale tuli otsus, et Töötukassa maksis hüvitist 1000 €.
Töötukassa hüvitise kajastamiseks peavad olema lisatud vastavad tasuliigi kaardid – „Töötukassa
hüvitis“ ja „Töötukassa hüvitis*“ (mis märgitakse miinusega).

1) Töötukassa hüvitis
o
o
o
o

väljamakse liik - 10,
linnukene „Töötasu (sisaldub keskmiste ja puhkusetasu arvestuses)“,
arvestusmeetod – summa,
kontoks palgakulu konto.

2) Töötukassa hüvitis*
o
o
o
o

väljamakse liik - 10,
linnukene välja „Töötasu (sisaldub keskmiste ja puhkusetasu arvestuses)“,
arvestusmeetod – summa,
kontoks „tulu sihtfinantseerimisest“

Töötukassa hüvitis sisestatakse tasude arvestuse lehele kahe reaga - esimene rida plussiga ning teine
rida miinusega (see tasuliik, mis ei sisaldu keskmise arvestuses).

Miinusega summa märkimisel tasude arvestuse lehel küsib programm esialgse väljamakse kuu infot
ning tagastamise põhjust. Valige esialgse väljamakse kuuks jooksev arvestuskuu (nt aprillikuu tasusid
arvestades valige aprill) ning põhjuseks valige „muu“.

Kuna tööandja ja Töötukassa poolt väljamakstud summa kokku on väiksem kui kokkulepitud tasu,
siis kasutades tasu liiki „Töötasu korrigeerimine (eriolukord)“ arvestatakse ülejäänud summa
töötasust, mille kohta tuleb tööandjal teha täiendav väljamakse.
Käesolevas näites on korrigeerimise summaks on väljamakstud tasu ja Töötukassa hüvitise summa
kokku (150 + 1000 = 1150), mis märgitakse tasude arvestuse lehele miinusega.
Tööandja teeb täiendava väljamakse 50 € (bruto).

Tasuliigi kaardil „Töötasu korrigeerimine (eriolukord)“ märgitakse:
o
o
o
o

väljamakse liik - 10,
linnukene „Töötasu (sisaldub keskmiste ja puhkusetasu arvestuses)“,
arvestusmeetod – summa,
kontoks palgakulu konto.

Kokku on tööandja poolt arvestatud ja välja makstud tasu summaks 200 € ning Töötukassa hüvitis
1000 € kajastub hiljem keskmiste tasude arvestuse juures.

Pearaamatu kandes on palgakulu 1200 € nii nagu töötaja lepingus palgakokkuleppes on määratud.
Kontol „Tulu sihtfinantseerimisest“ on kajastatud Töötukassa hüvitise brutosumma ja Töötukassa
poolt makstavad tööandja maksud.

