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Riigitöötaja iseteenindusportaali majanduskulude moodulis saab töötaja esitada taotluseid enda poolt 
tehtud kulude hüvitamiseks, näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamiseks, isikliku 
sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamiseks ja muude enda poolt tehtud majanduskulude 
hüvitamiseks. 

1. Minu majanduskulud  

Oma majanduskulusid saad vaadata menüüpunktist „Majanduskulud“ > „Minu majanduskulud“. 

 

Majanduskulud grupeeritakse kuni nelja alajaotusesse, sõltuvalt sellest, milliseid dokumente asutus 
kasutab:  

 Majanduskulude aruanded [1] 
 Taotlused kulutuste tegemiseks [2] 
 Maksekorraldused [3] 
 Avansiavaldused [4] 

Iga dokumendiliigi all jagunevad dokumendid: 

- menetluses dokumentideks [5] - siin kuvatakse kõik koostamisel, korrigeerimisel, kinnitamisel ja 
kinnitatud staatusega dokumendid. 

- arhiveeritud dokumentideks [6] -  siin kuvatakse kõik kinnitatud dokumendid, mis on 
raamatupidaja poolt kontrollitud ja mille osas on väljamakse tehtud.  

 
Iga majanduskulude aruande kohta kuvatakse „Minu majanduskulud“ vaates järgmised andmed: 

 Dokumendi nimetus [7] 

 Dokumendi staatus [8] - koostamisel, kooskõlastamisel, kinnitatud. 

 Dokumendi number (kui on) [9] – dokument saab numbri pärast selle kinnitamist 

 Dokumendi kinnitamise kuupäev (kui on) [10] - kuupäev tekib pärast dokumendi kinnitamist 

 Kulud kokku [11] - aruandel näidatud erinevate kulude summa 

 Väljamakstav summa [12] - aruande esitajale makstav summa. Väljamakstav summa võib erineda 
“kulud kokku” summast, kui töötaja on eelnevalt saanud avanssi või vormistanud asutuse 
pangakaardi aruande. 

http://www.rtk.ee/
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Iga maksekorralduse kohta kuvatakse „Minu majanduskulud“ vaates järgmised andmed: 

 Dokumendi nimetus [14] 

 Dokumendi staatus [15] - koostamisel, kooskõlastamisel, kinnitatud. 

 Dokumendi number (kui on) [16] – dokument saab numbri pärast selle kinnitamist 

 Maksetähtaeg [17]  

 Summa [18] - maksekorraldusel näidatud erinevate kulude summa 

 Hankija nimi [19] 

 

 
Iga avansiavalduse kohta kuvatakse „Minu majanduskulud“ vaates järgmised andmed: 

 Dokumendi nimetus [20] 

 Dokumendi staatus [21] - koostamisel, kooskõlastamisel, kinnitatud. 

 Dokumendi number (kui on) [22] – dokument saab numbri pärast selle kinnitamist 

 Dokumendi kinnitamise kuupäev (kui on) [23] - kuupäev tekib pärast dokumendi kinnitamist 

 Avansi summa [24]  

http://www.rtk.ee/
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Iga taotluse kohta kuvatakse „Minu majanduskulud“ vaates järgmised andmed: 

 Dokumendi nimetus [25] 

 Dokumendi staatus [26] - koostamisel, kooskõlastamisel, kinnitatud. 

 Dokumendi number (kui on) [27] – dokument saab numbri pärast selle kinnitamist 

 Dokumendi kinnitamise kuupäev (kui on) [28] - kuupäev tekib pärast dokumendi kinnitamist 

 Taotletavate kulude summa [29]  

 

 
“Uus dokument” [13] nupust saab alustada uue dokumendi koostamist.  

2. Majanduskulude aruande koostamine 

“Uus dokument” nupp avab asutuses aktiveeritud majanduskulude dokumendiliigid. Näiteks: 

• Majanduskulude aruanne 

• Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise aruanne 

• Asutuse pangakaardi aruanne  

• jm 
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NB! Dokumendiliikide valik sõltub asutuse seadistustest.  

 

Valides sobiva dokumendiliigi, satud aruande vormile: 

 

TOETUS/PROJEKT  

Kui aruandes kajastatud kulud tehakse mõne toetuse või projekti finantseeringuga, siis siit avanevast 
rippmenüüst [1] pead valima toetuse või projekti. “Lisan märkuse” [2] lingi alt saad lisada ka täiendava 
märkuse finantseerimise kohta. 

 

KULUDE TABEL  

Kulude tabelisse kulurea lisamiseks vajuta nuppu “Lisa kulurida”.  

http://www.rtk.ee/
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Avanevas aknas vali rippmenüüst kululiik [3]. Kui asutuses on kasutuses palju kululiike, siis on õiget 
kululiiki lihtsam otsida vastavat väärtust sisestama hakates. Süsteem pakub vasteid vastavalt sisestatud 
tähemärkidele. Kululiigi all kuvatakse täiendavat selgitust, mis kulusid selle konto all kajastada tuleks [4]. 
Sisesta summa [5] ja vali rippmenüüst valuuta [6]. Makseviis [7] on dokumendil fikseeritud, seda ise muuta 
ei saa. Lisa kindlasti ka selgitus [8] tehtud kulude kohta. 

 

Salvesta kulurida ja näed nüüd sisestatud andmeid kulude tabelis. “Lisa kulurida” nupust saad aruandele 
sisestada täiendavaid kulusid. Pliiatsi nupust [9] saad sisestatud kuluridu muuta/korrigeerida. Risti nupust 
[10] saada sisestatud kulurida kustutada.  

 

Mitte eurotsooni kuuluvate Eesti välisesinduste töötajad saavad muuta aruande valuutat nupust “Aruande 
baasvaluuta” [11], kui soovivad, et tehtud kulud makstaks neile välja mingis muus valuutas kui EUR. 

http://www.rtk.ee/
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FINANTSDIMENSIOONID  

Fiantsdimensioonid seadistab asutuse finantstöötaja. 

Finantsdimensioone saab määrata kõikidele tabelis olevatele kuluridadele korraga. Selleks tuleb vajutada 
nuppu „Seadista finantseerimise vaikeväärtused“ [12]. 

Avaneb aken, kus vaikevalikuks on 100% ning „Finantsdimensioonid“ [14] nupu alt avanevad töötaja isiku 
põhised dimensioonid. 

„Lisa rida“ nupust saad lisada mitu % rida [13] (näiteks 85% ja 15%) ning iga % korral oma dimensioonid – 
nupp „Finantsdimensioonid“ [14]. Protsendiridade summa peab kokku =100%. 

Kõikidele kuludele kokku saab määrata ühe käibemaksukoodi (valik etteantud SAP käibemaksu koodide 
loetelust) [15]. 

 

Salvestamisel rakenduvad määratud dimensioonid ning valitud käibemaksukood igale kulureale. 

Finantseerimise dimensioone saab sisestada/muuta ka iga kulurea korral eraldi. Selleks on kulurea lõpus 
nupp „Fin.dim“ [16]. 

Avanevas aknas on vaikimisi valitud 100% [17] ja kuvatud vastava kulurea summa [18] ning töötaja 
põhised dimensioonid [19] (kui ei ole eelnevalt määratud dimensioone üle terve aruande). 

 Etteantud protsenti ja summat saab muuta. 

 Saab lisada mitu rida ning iga rea korral oma dimensioonid.  

 Ridade protsent kokku peab = 100% 

http://www.rtk.ee/
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Käibemaksukood [20] – rippmenüüst saab valida kulule sobiva käibemaksukoodi (valik etteantud SAP 
käibemaksu koodide loetelust). 

Andmete kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu „Salvesta“. Kui soovid tegevuse katkestada, siis vajuta 
nuppu „Loobu“. 

 

KULUDOKUMENDID  

“Lisa manus” nupu abil lae üles kulusid tõendavad dokumendid.  

 

LISAINFO  

Lisainfosse võid sisestada täiendavaid kommentaare ja selgitusi. 
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KOKKUVÕTE  

Kokkuvõtte tabelis arvutab süsteem aruande kulud kokku.  

 

Väljamakstav summa võib erineda “Aruande kulud kokku” summast, kui töötaja on eelnevalt saanud 
avanssi. Sel juhul tekib tabelisse rida “Sellest kaetav avansist” ning tabeli all on näha avansi saldo SAPist. 

 

FINANTSEERIMINE  

Finantseerimise plokis valib raamatupidaja makse tähtaja [21] ja kande kuupäeva [22]. 

Asutuses võib olla aktiveeritud ka makseviis plokk [23]. Välisministeeriumi töötajate jaoks on makseviisi 
valimine on kohustuslik.  

 

http://www.rtk.ee/
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3. Maksekorralduse koostamine 

Kui Sinu asutuses on kasutusel maksekorraldused, saad algatada uue maksekorralduse koostamist “Minu 
majanduskulud” vaatest vahelehelt “Maksekorraldused”. 

“Uus dokument” nupp avab asutuses aktiveeritud maksekorralduse dokumendiliigid. 

 

 

 

Valides dokumendiliigi, satud maksekorralduse vormile: 
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TOETUS/PROJEKT  

Kui maksekorraldusel kajastatud kulud tehakse mõne toetuse või projekti finantseeringuga, siis siit 
avanevast rippmenüüst [1] pead valima toetuse või projekti. “Lisan märkuse” [2] lingi alt saad lisada ka 
täiendava märkuse finantseerimise kohta. 
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KULUDE TABEL  

Kulude tabelisse kulurea lisamiseks vajuta nuppu “Lisa kulurida”.  

 

Avanevas aknas vali rippmenüüst kululiik [3]. Kui asutuses on kasutuses palju kululiike, siis on õiget 
kululiiki lihtsam otsida vastavat väärtust sisestama hakates. Süsteem pakub vasteid vastavalt sisestatud 
tähemärkidele. Kululiigi all kuvatakse täiendavat selgitust, mis kulusid selle konto all kajastada tuleks [4]. 
Sisesta summa [5] ja vali rippmenüüst valuuta [6]. Lisa kindlasti ka selgitus [7] maksmisele minevate 
kulude kohta. 

 

Salvesta kulurida ja näed nüüd sisestatud andmeid kulude tabelis. “Lisa kulurida” nupust saad 
maksekorraldusele sisestada täiendavaid kulusid. Pliiatsi nupust [9] saad sisestatud kuluridu 
muuta/korrigeerida. Risti nupust [10] saada sisestatud kulurida kustutada.  
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Mitte eurotsooni kuuluvate Eesti välisesinduste töötajad saavad muuta maksekorralduse valuutat nupust 
“Aruande baasvaluuta” [11], kui soovivad, et tehtud kulud makstaks neile välja mingis muus valuutas kui 
EUR. 

FINANTSDIMENSIOONID  

Fiantsdimensioonid seadistab asutuse finantstöötaja. 

Finantsdimensioone saab määrata kõikidele tabelis olevatele kuluridadele korraga. Selleks tuleb vajutada 
nuppu „Seadista finantseerimise vaikeväärtused“ [12]. 

Avaneb aken, kus vaikevalikuks on 100% ning „Finantsdimensioonid“ [14] nupu alt avanevad töötaja isiku 
põhised dimensioonid. 

„Lisa rida“ nupust saad lisada mitu % rida [13] (näiteks 85% ja 15%) ning iga % korral oma dimensioonid – 
nupp „Finantsdimensioonid“ [14]. Protsendiridade summa peab kokku =100%. 

Kõikidele kuludele kokku saab määrata ühe käibemaksukoodi (valik etteantud SAP käibemaksu koodide 
loetelust) [15]. 

 

Salvestamisel rakenduvad määratud dimensioonid ning valitud käibemaksukood igale kulureale. 

Finantseerimise dimensioone saab sisestada/muuta ka iga kulurea korral eraldi. Selleks on kulurea lõpus 
nupp „Fin.dim“ [16]. 

Avanevas aknas on vaikimisi valitud 100% [17] ja kuvatud vastava kulurea summa [18] ning töötaja 
põhised dimensioonid [19] (kui ei ole eelnevalt määratud dimensioone üle terve aruande). 

 Etteantud protsenti ja summat saab muuta. 

http://www.rtk.ee/


 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

15 

 Saab lisada mitu rida ning iga rea korral oma dimensioonid.  

 Ridade protsent kokku peab = 100% 

Käibemaksukood [20] – rippmenüüst saab valida kulule sobiva käibemaksukoodi (valik etteantud SAP 
käibemaksu koodide loetelust). 

Andmete kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu „Salvesta“. Kui soovid tegevuse katkestada, siis vajuta 
nuppu „Loobu“. 

 

KULUDOKUMENDID  

“Lisa manus” nupu abil lae üles kulusid tõendavad dokumendid.  

 

LISAINFO  

Lisainfosse võid sisestada täiendavaid kommentaare ja selgitusi. 
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KOKKUVÕTE  

Kokkuvõtte tabelis arvutab süsteem aruande kulud kokku.  

 

FINANTSEERIMINE  

Finantseerimise plokis valib raamatupidaja makse tähtaja [21] ja kande kuupäeva [22]. 

Asutuses võib olla aktiveeritud ka makseviis plokk [23]. Välisministeeriumi töötajate jaoks on makseviisi 
valimine on kohustuslik.  

 

MAKSE ANDMED  

Maksekorraldusel tuleb kindlasti täita makse andmete plokk. Esmalt tuleb valida makse saaja: olemasolev 
hankija [24] või ühekordne hankija [25].  

OLEMASOLEV HANKIJA 

Valides “Olemasolev hankija” avaneb rippmenüüst loetelu SAPist imporditud ettevõtetest ja asutustest 
[26]. Kui hankijaid on palju, siis on õiget hankijat lihtsam otsida vastavat nime sisestama hakates. Süsteem 
pakub vasteid vastavalt sisestatud tähemärkidele.  

Pärast hankija valimist käivitub hankija pangakontode [27] import SAP süsteemist. Kui pangakontosid on 
mitu, siis vali õige konto, kuhu soovid makset teha. 

Kui maksekorraldusel on nõutud viitenumber [28], siis sisesta ka see. 

Saad sisestada kommentaari [29]. 

http://www.rtk.ee/
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ÜHEKORDNE HANKIJA 

Valides “Ühekordne hankija” avaneb rippmenüüst loetelu SAPist hankijatest [30].  
Kui teed makset 

 eraisikule Eestis, vali hankijaks “5900001 :: Füüsilised isikud” 

 juriidilisele isikule Eestis, vali hankijaks “5900000 :: Jur.isikud” 

 füüsilisele isikule välisriigis, vali hankijaks “5900015 :: Füüsilised isikud (muud riigid)” 

 juriidilisele isikule välisriigis, vali hankijaks “5900016 :: Juriidilised isikud (muud riigid)” 

Sisesta makse saaja nimi [31] ja pangakonto number [32]. Konto nr tuleb sisestada IBAN formaadis.  
Saad sisestada kommentaari [33]. 
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4. Avansiavalduse koostamine 

Kui Sinu asutuses on lubatud avansiavalduste esitamine, saad algatada uue avansiavalduse koostamist 
“Minu majanduskulud” vaatest vahelehelt “Avansiavaldused”. 

“Uus dokument” nupu alt vali “Avansiavaldus”. 

 

Satud avansiavalduse vormile: 

 

TOETUS/PROJEKT  

Kui avanssi küsitakse mõne toetuse või projekti raames, siis siit avanevast rippmenüüst [1] pead valima 
toetuse või projekti. “Lisan märkuse” [2] lingi alt saad lisada ka täiendava märkuse finantseerimise kohta. 

http://www.rtk.ee/
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AVANSI  SUMMA  

Sisesta summa [3], mille ulatuses soovid avanssi saada. Rippmenüüst saad valida avansi väljamakse 
valuuta [4]. Sulle kuvatakse sinu avansi saldo SAP süsteemi andmetel [5]. Saad vajadusel käsitsi andmeid 
uuendada nupust „Uuenda andmed SAPist“ [6].  
Lisa ka selgitus/põhjendus avansi maksmise vajaduse kohta [7].  

FINANTSEERIMINE  

Finantseerimise plokis valib asutuse finantstöötaja või raamatupidaja makse tähtaja [8] ja kande kuupäeva 
[9]. 

Asutuses võib olla aktiveeritud ka makseviisi plokk [10]. Välisministeeriumi töötajate jaoks on makseviisi 
valimine on kohustuslik.  

Finantsdimensioonide nupust [11] saab seadistada finantseerimise vaikeväärtused avansi summale. Nupp 
avab akna, kus vaikevalikuks on 100% ning „Finantsdimensioonid“ [12] nupu alt avanevad töötaja isiku 
põhised dimensioonid. 

„Lisa rida“nupust [13] saad lisada mitu % rida (näiteks 85% ja 15%) ning iga % korral oma dimensioonid – 
nupp „Finantsdimensioonid“ [12]. Protsendiridade summa peab kokku =100%. 
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5. Taotlus kulutuste tegemiseks 

Kui sinu asutuses on lubatud esitada taotlust kulutuste tegemiseks, saad algatada uue taotluse koostamist 
“Minu majanduskulud” vaatest vahelehelt “Taotlused kulutuste tegemiseks”. 

“Uus dokument” nupu alt vali “Taotlus kulutuste tegemiseks”. 

 

Avaneb taotluse vorm: 

 

Hankija 
Hankija lahtrisse [1] saad sisestada ettevõtte nime, kellelt taotlusel näidatud teenust või kaupa ostetakse. 
Kui varasemalt on sama nimega hankijat sinu asutuses juba taotluse vormil kasutatud, pakub süsteem 
seda sulle valimiseks. Kui selle nimega hankijat varem kasutatud ei ole, pead nime ise sisestama.  

Nime on varem kasutatud, süsteem pakub vaste paari tähemärgi sisestamisel:  
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Nime ei ole varem kasutatud, see tuleb ise sisestada: 

 

Taoltuse vormil kasutatud hankija nime alusel on võimalik taotluseid ka otsida majanduskulude otsingust. 

 

Toetus/projekt 
Kui taotletavad kulud tehakse mõne toetuse või projekti raames, siis siit avanevast rippmenüüst [2] pead 
valima toetuse või projekti. “Lisan märkuse” [3] lingi alt saad lisada ka täiendava märkuse finantseerimise 
kohta. 

“Lisa rida” [4] nupust saad lisada taotletavaid kulusid. Nupp avab vaheakna, kus tuleb valida kululiik [5], 
sisestada summa [6], valuuta [7], makseviis [8] ja arvestuse sagedus [9]. Arvestuse sagedus on vaikimisi 
valitud “Ühekordne”, kui kululiigile ei ole asutuses defineeritud teistsuguseid seadistusi. Lisa ka kulu 
tegemise selgitus [10]. Salvesta. 

 

Taotlusel on nüüd olemas sisestatud kulurida. 
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“Lisa rida” nupust saad sisestada täiendava kulurea.  

“Lisa manus” [11] nupu abil saad üles laadida taotlusega seotud muid dokumente.  

 

Töötajale tekib taotlusele lisatud kuluridade pinnalt limiit kulude tegemiseks: 
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6. Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine 

Isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude kulude hüvitamiseks tuleb vormistada “Minu majanduskulud” 
vaatest “Isikliku sõiduauto kulude aruanne”. 

 

Pärast dokumendiliigi valikut satud aruande vormile: 

Vaikimisi kuvatakse aruande perioodiks [1] käesolevat kuud. Saad kuud avanevast rippmenüüst vahetada. 
Sõiduki registrinumber [2] on eeltäidetud juhul, kui oled varem juba aruannet esitanud või kui sinu sõiduki 
andmed on olemas SAP süsteemis. Kui sõitsid aruande perioodil teise sõidukiga, saad registrinumbrit 
muuta “Vahetan” [3] nupu abil. 
Kui sõiduki registrinumbri lather on tühi, saad sinna sisestada oma auto numbri. 

 

SÕIDUREAD  

Sõiduridu saab sisestada portaali vormil “Lisa rida” [4] nupu abil või kasutades Excelist importimist [5]. 
Excelist sõiduridade imporimiseks tuleb kindlasti kasutada Exceli impordi malli [6]. 

 

“Lisa rida” [4] nupp avab eraldi akna sõiduridade lisamiseks.  
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Kalendrist tuleb valida sõidu kuupäev [5]. Kuupäevi saab valida üksnes aruande perioodiks valitud 
kalendrikuust. Tuleb lisada odomeetri algnäit [6] ja lõppnäit [7]. Süsteem arvutab kokku läbitud 
kilomeetrid [8]. Kohustuslik on lisada ka sõidu marsruut ja eesmärk [9].  

Nupp “Slavesta” [10] lisab sõiduridade tabelisse ühe sõidurea. Nupp “Salvesta ja lisa veel …” [11] lisab 
tabelisse ühe sõidurea ja tühjendab sõiduridade akna järgmise rea sisestamiseks.  

 

Sõiduridade Excelist importimiseks tuleb kasutada portaali poolt pakutavat Exceli malli. Malli kasutamisel 
kehtivad ranged reeglid: 

 Mallil olevaid tekste esimesel neljal real kustutada ei tohi. 

 Sõiduridade import algab Exceli faili viiendalt realt. 

 Exceli failis sisestatud kuupäevad peavad kattuma aruande perioodiga. 

 

Excelist sõiduridade importimiseks vajuta avanevas aknas “Lisa manus” [11] nuppu. Otsi arvutist õige fail. 
Süsteem kontrollib faili korrektsust ning vastavust mallile. Kui kõik on korrektne, annab süsteem sulle 
tagasisidet imporditud ridade arvu kohta [12]. Näed ka üles laetud faili nime [13]. Kinnita import nupust 
“Kinnitan”.  
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Kui imporditavas failis on vigu, teavitab süsteem sind sellest [14] andes teada, millisel real ja millises 
lahtris viga esineb [15]. Sul on ka võimalik alla laadida Exceli fail [16], kus vigased read on markeeritud 
punasega. Võid sõiduridade importimisest loobuda, Exceli faili parandada ja uuesti importida. 

 

Ridade kinnitamise korral lisab süsteem tabelisse imporditud sõiduread. Sul on võimalik tabelis 
sõiduridade andmeid muuta pliiatsi nupust [17] või sõiduridu kustutada risti nupust [18]. 
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NB! Kui otsustad Excelist sõiduridu uuesti importida, siis kõik sensed sõiduread tabelist kustutatakse ja 
asendatakse uutega. 

KULUREAD  

Sõidukulude aruandele saab lisada ka muid autoga seotud kulusid, näiteks aknapesuvedeliku ost või 
pesulas käik.  

Selleks vajuta nuppu “Lisa kulurida”. Avaneb aken, kus vaikimisi on valitud nii lisatav kululiik [19] kui 
makseviis [20]. Pead sisestama summa [21], valuuta [22] ja selgituse [23]. Salvesta lisatud kulud. 

 

Näed nüüd sisestatud kulurida oma sõidukulude aruande vormil. 
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Saad aruandele lisada manuseid [24] ja kommentaare [25]. 

 

KOKKUVÕTE  

Süsteem arvutab kulud kokku: 

- Läbitud kilomeetrid kokku - sisestatud sõiduridade kilometraaž kokku 

- Kilomeetri hind - asutuses kehtestatud isikliku sõiduauto kilomeetri hind. Kilomeetri hinda saab 
aruande peal muuta juhul, kui kehtib erikokkulepe vms. Hinna muutmist tuleb põhjendada.  

- Sõiduridade summa kokku - läbitud kilometraaž korrutatuna asutuses kehtestatud kilomeetri 
hinnaga 

- Kuluridade summa kokku - rida lisandub kokkuvõtte tabelisse juhul kui aruandele on lisatud lisaks 
sõiduridadele ka kuluridu 

- Isikliku sõiduauto kuluhüvitis piirmäära ulatuses – süsteem arvutab lubatud alla piirmäära 
jääva summa 

- Kuluhüvitise piirmäära ületanud osa ("Erisoodustus") – süsteem arvutab ja lisab erisoodustuse 
rea juhul, kui kulud ületavad tulumaksuseaduses kehtestatud piirmäära. 

- Summa kokku – süsteem arvutab piirmäära ulatuses tehtud kulud ja erisoodustuse alla minevad 
kulud kokku. 

- Väljamakstav summa kokku -  töötajale kuvatav väljamakstav summa kokku. Kooskõlastaja ja 
kinnitaja saavad väljamakstavat summat muuta kui see ületab asutuses kokku lepitud limiiti. 

- Väljamakse valuuta - väljamakse valuutat saab vajadusel muuta 
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Kooskõlastaja, kinnitaja ja raamatupidaja sammus kuvatakse isikliku sõiduatuo kulude hüvitamise aruande 
kulude kokkuvõtte tabelis täiendavaid ridu: 

Dokumendi menetlejal on lubatud muuta väljamakstavat summat [26]. Kui kokkuvõtte tabelis on 
erisoodustuse rida, kuvab süsteem dokumendi menetleja jaoks täiendavalt erisoodustusest tulenevate 
maksude rida [27] ja asutuse kulu kokku [28]. 

“Fin.dim.” nupu abil on võimalik määrata kuludele finantsdimensioone. 
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FINANTSEERIMINE  

Finantseerimise plokis valib raamatupidaja makse tähtaja [26] ja kande kuupäeva [27]. 

Asutuses võib olla aktiveeritud ka makseviis plokk [28]. Välisministeeriumi töötajate jaoks on makseviisi 
valimine on kohustuslik.  

 
 

7. Dokumendi menetlusse saatmine 

Dokumendi menetlusse saatmine käib üle kõikide dokumendiliikide (majanduskulude aruanne, isikliku 
sõiduauto aruanne, maksekorraldus, avansiavaldus jne) ühtemoodi.  
Kui dokumendile on kõik vajalikud andmed sisestatud, tuleb see ära esitada. Selleks vajuta nuppu “Valmis 
esitamiseks” dokumendi päises.  

 

Avaneb eeltäidetud kooskõlastusring, kus menetlusrollid on asutuse administraatori poolt juba paika 
pandud [1]. Saad vajadusel teha muudatusi.  
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Saad lisada täiendavat kooskõlastajat [2]. 

 

Esitamiseks peavad olema kõik kooskõlastajad nimeliselt määratud. Juhul kui see nii ei ole, kuvatakse ka 
vastav teade [3]. 

 

Kui mõnel menetlusrolli sammu täitjal on kooskõlastamise ajal mõni puudumine, informeeritakse sind 
sellest ning kuvatakse kooskõlastaja või kinnitaja puhkuse (ja muu puudumise) info [4]. Kui kooskõlastaja 
on oma puhkuse ajaks määranud asendaja, siis kuvatakse ka asendaja nimi [5].  

Sul on võimalik kõikide menetlussammude täitjaid muuta [7]. 
Igal kooskõlastajal on oma toiminguks vaikimisi ette nähtud teatud aeg [8].  Aja järgi arvutatakse eeldatav 
toimingu tähtaeg [9]. 

Nupp "Fikseeri tähtaeg" [10] võimaldab määrata kuupäeva, mis ajaks dokument peaks kinnitatud saama. 
Fikseeritud kuupäev muudab automaatselt kõikide kooskõlastajate toiminguks ettenähtud aega.  

Kui kõik kooskõlastajad ja kinnitaja on valitud, saad dokumendi menetlusse saata vajutades nuppu “Esitan 
aruande” [14]. Aga saad ka esitamisest loobuda vajutades “Loobun esitamisest” nuppu [15]. 

 

Pärast dokumendi esitamist näed oma majanduskulude aruannete loetelus äsja esitatud aruannet, mis on 
staatuses "Kooskõlastamisel".  
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8. Dokumendi menetlusest tagasi võtmine 

Kui oled oma dokumendi menetlusse saatnud ja soovid seda korrigeerida, siis tuleb dokument esmalt 
kooskõlastamiselt tagasi võtta. Selleks tuleb “Minu majanduskulud” vaates vastav dokument avada ning 
vajutada nuppu “Võtan tagasi”.  

 

Avanevas aknas tuleb sisestada põhjendus [1], kui dokument on kasvõi ühe kooskõlastaja poolt 
kooskõlastatud. Ilma kooskõlastusteta dokumendi puhul põhjendust ei ole vaja. Seejärel tuleb 
tagasivõtmine kinnitada „Võtan tagasi“ [2] nupu kaudu või tegevusest loobuda „Loobun“ [3] nupu kaudu.  
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Menetlusest tagasi võetud dokument saab staatuse „Koostamisel“. Kui dokumendil oli kehtivaid 
kooskõlastusi, siis tagasivõtmisel need tühistatakse ning kooskõlastaja(te)le saadetakse sellekohane teade.  
Saad nüüd andmeid dokumendil muuta ja aruande uuesti kooskõlastamisele esitada.  

9. Dokumendi kustutamine 

Dokumendi kustutamiseks peab dokument olema staatuses “koostamisel” või “korrigeerimisel”. Kui 
dokument on juba menetlusse saadetud ja soovid dokumenti kustutada, siis tuleb see esmalt menetlusest 
tagasi võtta ja seejärel on võimalik dokumendi kustutamine.  

Kustutamiseks ava “Minu majanduskulud” vaatest vastav dokument ning üleval paremal on kustutamiseks 
nupp „Kustuta “. 

 

Süsteem küsib üle, kas oled kindel, et soovid aruande kustutada? Vajutades JAH, sinu dokument 
kustutatakse.  
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10. Dokumendi kooskõlastamine 

Juhul kui sulle on loodud tööülesanne majanduskulude aruande, maksekorralduse, avansiavalduse või 
taotluse kooskõlastamiseks, saadab portaal vastava teavituse sinu e-posti aadressile. Olles sisenenud 
iseteenindusportaali, näed sellisel juhul oma töölaual ka vastavat tööülesannet [1] koos aruande esitaja 
nime [2] ja tähtajaga [3]. 

 

Ülesande avamiseks kliki ülesandel ja sulle avaneb töötaja poolt esitatud dokument. Dokumendi päises 
kuvatakse tööülesande täitmiseks vajalike nuppe "Kooskõlastan" ja "Lükkan tagasi".  
Kooskõlastajal on õigus muuta kõiki dokumendi andmeid. 

Kui soovid dokumendi kooskõlastamisest keelduda, vajuta nuppu „Lükkan tagasi“ ning sisesta põhjendus. 
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Pliiatsi nupust [4] saad vajadusel korrigeerida töötaja poolt sisestatud kulurea andmeid.  

Saad kontrollida ka kooskõlastuste vahelehte [5], kus on võimalik muuta endale järgnevate sammude 
täitjaid [6]. Nupust “Lisa kooskõlastaja” [7] saad lisada juurde täiendavat kooskõlastajat. Risti nupust [8] 
saad vajadusel endale järgnevat kooskõlastajat eemaldada. 
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Pärast dokumendi kooskõlastamist suunab süsteem sind “Majanduskulud kooskõlastamiseks” 
tabelvaatesse, kus kuvatakse teisi kooskõlastamise ootel olevaid dokumente.  
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MITME DOKUMENDI KORRAGA KOOSKÕLASTAM INE  

Kooskõlastamise ootel olevate majanduskulude mooduli dokumentide tabelvaatesse on võimalik 
navigeerida läbi menüüpunkti “Majanduskulud” > “Kooskõlastamine”. 

 

Tabelis kuvatakse eraldi lehtedel erinevat tüüpi dokumente:  
- majanduskulude aruanded 
- taotlused kulutuste tegemiseks 
- maksekorraldused 
- avansiavaldused 

NB! Vahelehtede kuvamine sõltub asutuses aktiveeritud dokumendiliikidest. Näiteks, kui asutuses ei ole 
aktiveeritud dokumendiliik “Avansiavaldused”, siis vastavat vahelehte ka kooskõlastajale ei kuvata. 

Iga vahelehe nimetuse järel kuvatakse sulgudes numbrit [1], mis märgib mitu dokumenti vastava 
alajaotuse all kooskõlastamise ootel on.  
Dokumendid on jagatud kahte seisundisse: “Kooskõlastamata” [2] ja “Minu poolt kooskõlastatud” [3]. 

Tabelis on iga dokumendi kohta välja toodud dokumendi esitanud töötaja nimi, ametikoht [4] ja 
strukruuriüksus [5], dokumendi liik [6], esitamise kuupäev [7], aruande summa eurodes [8], väljamakse 
summa eurodes [9] (võib erineda aruande summast, kui töötaja on saanud avanssi), kande kuupäev [10].  

 
 
Saad ära märkida mitu dokumenti ja need samaaegselt kooskõlastada. Selleks tuleb aruande rea ees 
olevasse märkeruutu [11] teha linnuke ning vajutada nuppu „Kooskõlastan märgitud dokumendid“ [12].  

Kui soovid dokumenti tagasi lükata, siis korraga mitut aruannet tagasi lükata ei saa. Iga aruanne tuleb 
eraldi avada, kirjutada põhjus ning vajutada nuppu „Lükkan tagasi“.  
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11. Dokumendi kinnitamine 

Juhul kui sulle on loodud tööülesanne majanduskulude aruande, maksekorralduse, avansiavalduse või 
taotluse kinnitamiseks, saadab portaal vastava teavituse sinu e-posti aadressile. Olles sisenenud 
iseteenindusportaali, näed sellisel juhul oma töölaual ka vastavat tööülesannet [1] koos aruande esitaja 
nime [2] ja tähtajaga [3]. 

 

Ülesande avamiseks kliki ülesandel ja sulle avaneb töötaja poolt esitatud dokument. Dokumendi päises 
kuvatakse tööülesande täitmiseks vajalike nuppe "Kinnitan", "Lükkan tagasi" ja “Täiendavad küsimused”.  
Kinnitajal on õigus muuta kõiki dokumendi andmeid.  

 

Kui kõik andmed sobivad, siis kinnitamiseks vajutada nuppu „Kinnitan“. 

Kui soovid dokumendi kinnitamisest keelduda, vajuta nuppu „Lükkan tagasi“ ning sisesta põhjendus. 
Tagasilükkamise käigus kõik seni dokumendile antud kooskõlastused tühistuvad ja dokument liigub tagasi 
selle esitajale andmete korrigeerimiseks.  

Kui sa ei soovi dokumenti selle esitajale tagasi lükata, vaid soovid dokumendi kohta esitada lisaküsimusi 
või lasta selle veel kellelgi üle kontrollida, siis vajuta nuppu „Täiendavad küsimused“. Avaneb vaheaken, 
kus pead isikuotsinguga otsima töötaja [4], kellele soovid küsimusi esitada ja sisestama küsimuse [5]. 
Seejärel vajuta nuppu „Saada täiendavad küsimused“. 

Töötaja, kellele täiendav küsimus esitati, saab vastamisel saata dokumendi tagasi kinnitajale ja 
vahepealseid menetlussamme ei ole vaja uuesti läbida. 
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Kinnitajal on õigus muuta kõiki dokumendi andmeid. 

Pliiatsi nupust [6] saad vajadusel korrigeerida töötaja poolt sisestatud kulurea andmeid.  
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Saad kontrollida ka kooskõlastuste vahelehte [7], kus on vajadusel võimalik muuta endale järgneva 
raamatupidaja sammu täitjat [8].  
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Kui kõik andmed sobivad, siis kinnita dokument. Süsteem suunab sind “Majanduskulud kinnitamiseks” 
tabelvaatesse, kus kuvatakse teisi kinnitamise ootel olevaid dokumente.  

MITME DOKUMENDI KORRA GA KINNITAMINE  

Kinnitamise ootel olevate majanduskulude mooduli dokumentide tabelvaatesse on võimalik navigeerida 
läbi menüüpunkti “Majanduskulud” > “Kinnitamine”. 

 

Tabelis kuvatakse eraldi lehtedel erinevat tüüpi dokumente:  
- majanduskulude aruanded 
- taotlused kulutuste tegemiseks 
- maksekorraldused 
- avansiavaldused 

NB! Vahelehtede kuvamine sõltub asutuses aktiveeritud dokumendiliikidest. Näiteks, kui asutuses ei ole 
aktiveeritud dokumendiliik “Avansiavaldused”, siis vastavat vahelehte ka kinnitajale ei kuvata. 

Iga vahelehe nimetuse järel kuvatakse sulgudes numbrit [1], mis märgib mitu dokumenti vastava 
alajaotuse all kinnitamise ootel on.  
Dokumendid on jagatud kahte seisundisse: “Kinnitamata” [2] ja “Minu poolt kinnitatud” [3]. 

Tabelis on iga dokumendi kohta välja toodud dokumendi esitanud töötaja nimi, ametikoht [4] ja 
strukruuriüksus [5], dokumendi liik [6], esitamise kuupäev [7], aruande summa eurodes [8], väljamakse 
summa eurodes [9] (võib erineda aruande summast, kui töötaja on saanud avanssi), kande kuupäev [10].  
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Saad ära märkida mitu dokumenti ja need samaaegselt kinnitada. Selleks tuleb aruande rea ees olevasse 
märkeruutu [11] teha linnuke ning vajutada nuppu „Kinnitan märgitud dokumendid“ [12].  

Kui soovid dokumenti tagasi lükata, siis korraga mitut aruannet tagasi lükata ei saa. Iga aruanne tuleb 
eraldi avada, kirjutada põhjus ning vajutada nuppu „Lükkan tagasi“. 

12. Dokumendi korrigeerimine ja uuesti esitamine 

Kui oled saanud teate, et sinu dokument on kooskõlastamiselt või kinnitamiselt tagasi lükatud, pead 
avama oma majanduskulude dokumendi menüüpunktist "Majanduskulud" > "Minu majanduskulud”. 
Tagasilükatud dokument on staatusega "Korrigeerimisel". 

 

Dokumendi avamisel kuvatakse vormi ülaservas selgitav teade, kes dokumendi tagasi lükkas ning mis oli 
selle põhjuseks. 

 
 
Pead nüüd muutma dokumendil olevaid andmeid vastavalt põhjendusele ja esitama dokumendi uuesti.  
Dokument saadetakse uuesti menetlusse ning selle staatuseks saab „Kooskõlastamisel“.  

  

http://www.rtk.ee/


 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee  

42 

13. Dokumendi kontrollimine raamatupidaja poolt 

Pärast dokumendi kinnitamist edastatakse see raamatupidajale, kes saab tööülesande dokumendi 
kontrollimiseks. Raamatupidaja avab aruande kontrollimiseks töölaualt või menüüst „Majanduskulud“ – 
„Kontrollimiseks“ . 

 

 

Aruande päises on nupud tööülesande täitmiseks:  
“Andmed korras, saadan SAPi” ja  “Ei ole korras, edastan kontrollimiseks”.  

 

 

Dokumendil on näha on ka töötaja nimi [1], dokumendi liik [2], esitamise aeg ning staatust “Kinnitatud” [3] 
ja dokumendi number [4]. PDF-ikooniga nupp [5] avab dokumendi PDF-versiooni. 

 

KULUD  

Kulude tabelis on näha töötaja poolt sisestatud kuluread. Raamatupidaja saab kulurea järel olevast pliiatsi 
nupust vajadusel muuta töötaja poolt valitud kululiiki/kontot, kui kulude kohta lisatud selgitus ja valitud 
konto ei klapi. 
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Avaneb aken, kus on näha töötaja poolt tehtud valik. Kululiiki saab muuta kululiikide/kontode 
rippmenüüst. Kui asutuses on aktiveeritud palju kontosid, siis on õiget kontot lihtsam otsida vastavat 
väärtust sisestama hakates. Süsteem pakub vasteid vastavalt sisestatud tähemärkidele. Vali õige konto ja 
salvesta tehtud muudatused.  

 

KULUDOKUMENDID  

Kuludokumentide alla võib töötaja olla üles laadinud dokumente, mis tõendavad tema poolt tehtud 
kulude tegemist. Raamatupidaja saab töötaja poolt üles laetud manust kuludokumentide plokist avada. 
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KULUDE FINANTSDIMENSI OONID NING KÄIBEMAKS UKOOD  

Raamatupidaja peab kontrollima kulude finantsdimensioone. Enne aruande andmeid SAPi saata ei saa, kui 
iga kulurea kohustuslikud dimensioonid on määratud. Samuti peab määratud olema käibemaksukood. 

Finantsdimensioonide ja käibemaksukoodide seadistamist vaata peatükist “Finantsdimensioonid”. 

FINANTSEERIMINE  

Finantseerimise plokis valib raamatupidaja makse tähtaja ja kande kuupäeva. 
Kande kuupäev on vaikimisi täidetud dokumendi esitamise kuupäevaga. Raamatupidaja saab kuupäeva 
muuta.  

Makseviisi ploki kuvamine dokumendil sõltub asutuse vajadustest. Makseviisi valimine on kohustuslik 
Välisministeeriumi töötajate jaoks.  

 

KULUDE SAPI  SAATMINE  

Kui dokumendiga on kõik korras võib raamatupidaja selle SAPi saata. Nupp “Andmed korras, saadan SAPi” 
saadab kulud SAPi, kus tekib eelregistreeritud dokument.  
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Raamatupidaja leiab äsja enda poolt kontrollitud dokumendi menüüpunktist “Majanduskulud 
kontrollimiseks” [1], kus kõik kontrollitud dokumendid talletuvad tabelisse “Minu poolt kontrollitud” [2] 
vastava dokumendiliigi all [3]. Tabelis on dokumendid sorteeritud kontrollimise aja alusel [4], kõige 
värskem kõige ees. Tabeli “SAP” veerus [4] roheline linnuke tähistab andmevahetuse õnnestumist. 

Töötaja nimi [7] töötab lingina dokumendi detailvaatele.  

 

SAPi saadetud dokumendi detailvaatel kajastub ka eelregistreeritud dokumendi SAP nr.  
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14. Võimalikud toimingud kinnitatud dokumendiga 

SAPI  SAADETUD DOKUMENDI  AVAMINE MUUTMISEKS  

Raamatupidaja poolt juba SAPi saadetud dokumenti saab avada muutmiseks AINULT raamatupidaja. 
Selleks tuleb esmalt kustutada SAPist eelregistreeritud dokument ja seejärel portaalist soovitud dokument 
üles otsida näiteks majanduskulude otsingu kaudu.  

Ava dokumendi detailvaade ning vajuta nuppu “Avan muutmiseks”. 

 

Muutmiseks avatud dokumendil on raamatupidajal kolm võimalikku tegutsemisviisi: 

1. Raamatupidaja saab kõiki andmevälju korrigeerida ning parandatud dokumendi uuesti SAPi saata: 
nupp “Andmed korras, saadan SAPi”. 

2. Võimalik on saata dokument asutusse parandamiseks: nupp “Ei ole korras, edastan 
kontrollimiseks”. Vaata täpsemalt „Kinnitatud dokumendi kontrollimisele saatmine“. 

3. Võimalik on dokumendist luua uus versioon ja alustada dokumendi menetlemist otsast peale: 
nupp “Ei ole korras, avan muutmiseks”. 

NB! Dokumendist uue versiooni loomist kasutada ainult erandlikes olukordades, kuna uut 
versiooni enam tühistada ei saa ning läbida tuleb kogu dokumendi kooskõlastusring otsast peale. 

 

KINNITATUD DOKUMENDI KONTROLLIMISELE SAAT MINE  

Kui raamatupidaja leiab, et temani jõudnud kinnitatud dokument vajab korrigeerimist, saab ta selle saata 
asutusse tagasi kontrollimisele. Selleks tuleb dokumendi päises vajutada nuppu “Ei ole korras, edastan 
kontrollimiseks”.  
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Avaneb aken, kus tuleb sisestada töötaja nimi [1], kellele dokumenti soovitakse kontrollimisele saata ning 
lisada põhjendus [2]. Seejärel vajutada nuppu “Saada dokument kontrollimiseks”.  

 

KINNITATUD DOKUMENDI KONTROLLIMINE  

Kui raamatupidaja saadab kinnitatud dokumendi kontrollimiseks, siis saadetakse kontrollijale 
vastavasisuline tööülesanne e-mailile ning see tuleb tööülesandena töölauale [1]. Tööülesandes kajastub 
raamatupidaja nimi [2] ja lisatud selgitus [3].  

 

Tööülesandest dokumendi avamisel on kontrollijal kolm võimalikku tegutsemisviisi: 
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1. Kontrollija saab kõiki andmevälju korrigeerida ning parandatud dokumendi uuesti raamatupidajale 
saata: nupp “Andmed korras, saadan raamatupidajale” [4]. 

2. Võimalik on dokumendist luua uus versioon ja alustada dokumendi menetlemist otsast peale: 
nupp “Ei ole korras, avan muutmiseks” [5].  

NB! Dokumendist uue versiooni loomist kasutada ainult erandlikes olukordades, kuna uut 
versiooni enam tühistada ei saa ning läbida tuleb kogu dokumendi kooskõlastusring otsast peale. 

3. Võimalik on dokumendi tühistamine: nupp „Tühistan dokumendi“ [6]. Selle valiku korral tuleb 
sisestada tühistamise põhjendus ning tühistamine kinnitada. Tühistamine menetlust ei läbi. 
Dokumendi koostajale ja raamatupidajale saadetakse teavitus vastava dokumendi tühistamise 
kohta.  

KINNITATUD DOKUMENDI AVAMINE MUUTMISEKS E HK UUE VERSIOONI 

LOOMINE  

Kinnitatud dokumenti saab avada muutmiseks kas raamatupidaja või täiendav kontrollija, kui 
raamatupidaja on dokumendi kontrollijale edastanud.  

 

Dokumendi päises olev nupp “Ei ole korras, avan muutmiseks” avab akna, kus juhitakse tähelepanu, et 
dokumendist luuakse uus versioon ning kogu menetlus algab otsast peale [1]. Tuleb sisestada põhjendus 
[2] ning vajutada nuppu “Ava dokument muutmiseks” [3]. 
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Dokumendi koostajale saadetakse teavitus, et tema dokumendist loodi uus versioon. Teade sisaldab 
dokumendist uue versiooni loonud töötaja nime [4], viidet dokumendi liigile [5] ja kommentaari [6]. 

 

Töötaja peab “Minu majanduskulud” vaatest dokumendi üles otsima. Dokument on staatuses 
“Koostamisel” [7] ning sellel kajastub, et tegemist on uue versiooniga [8]. Näha on ka viide dokumendi 
eelmisele versioonile [9]. 

 

Töötajal tuleb dokument avada ning parandada vastavalt tehtud märkustele. Dokumendil on alati olemas 
seos eelmise versiooniga.  
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Kui dokumendi uus versioon saab kinnitatud, saab eelmine versioon staatuse “Tühistatud”. 

 

KINNITATUD DOKUMENDI TÜHISTAMINE  

Kui tekib vajadus kinnitatud dokument tühistada, siis selline õigus on ainult dokumendi kontrollijal. 
Raamatupidajal tuleb kinnitatud dokument avada ning suunata see asutusse kontrollimisele.  

Kontrollijale luuakse süsteemi poolt tööülesanne: Kinnitatud [Dokument] vajab korrigeerimist [1]. 
Tööülesandes kajastub ka raamatupidaja nimi [2] ja korrigeerimisele saatmise selgitus [3]. 

 

Dokument tuleb tööülesandest avada ning tühistamiseks vajutada nuppu „Tühistan dokumendi“ [4]. 

 

Avanevasse aknasse tuleb sisestada tühistamise põhjendus [5] ning tühistamine kinnitada [6].  
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Dokument saab staatuse „Tühistatud“ [7] ning dokumendi esitajale ja raamatupidajale saadetakse teavitus 
dokumendi tühistamise kohta [8]. 
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15. Majanduskulude otsing 

Majanduskulude mooduli kaudu vormistatud dokumente saab otsida menüüst “Majanduskulud” > 
“Otsing”. Asutuse töötajatel on lubatud näha kõiki asutuse majanduskulude mooduli dokumente välja 
arvatud delikaatsete andmetega dokumendid (näiteks “Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite 
hüvitamine”).  

Majanduskulude otsing jaguneb liht- ja detailotsinguks. Menüüsse sisenedes avatakse esmalt lihtotsing. 
Detailotsingu välju saab avada, kui vajutada linki „Detailne otsing“. 

 

Lihtotsing 

Lihtotsingus saad majanduskulusid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

 Töötaja – saad otsida konkreetse töötaja majanduskulusid. Sisesta paar tähemärki ja süsteem 
hakkab pakkuma asutuse töötajaid. 

 Struktuuriüksus - Kui valimata, siis otsitakse terve asutuse majanduskulusid. Saad otsida ka 
konkreetse struktuuriüksuse majanduskulusid. 

 Dokumendi number – dokument saab numbri pärast kinnitamist. 

 Dokument kande kuupeäv leidub perioodis – saab määrata ajavahemikku 

 Dokumendi vorm – saad märkida, kas otsid majanduskulude aruandeid, maksekorraldusi, 
avansiavaldusi jne. 

 Dokumendi staatus – rippmenüü valik dokumendi staatustest: nt koostamisel, kinnitamisel, 
tühistatud jne. Kui staatus on valimata, siis pakutakse otsingutulemusse kõikide staatustega 
dokumente. 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, tuleb vajutada nuppu „Otsi“. 

Dokumendid väljastatakse tabeli kujul, kus on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru 
nimetuse taga nooleke, kuhu peale saad klikkida, et dokumente sorteerida kasvavalt või kahanevalt.  
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Otsingutulemust on võimalik salvestada Exceli formaati. Selleks vajutada nuppu “Salvesta Excelisse”. 

Kui soovid otsingutulemust veelgi kitsendada, saad kasutada detailsemat otsingut. 

Detailotsing 

Detailotsingu korral saad sisestada lisaks lihtotsingu väljadele järgmiseid otsingukriteeriume: 

 Kululiik – otsing leiab dokumendid, kus valitud kululiiki/kontot on kasutatud. 

 Dokument kinnitatud perioodis - saab määrata ajavahemikku 

 Dokumendi maksetähtaeg leidub perioodis - saab määrata ajavahemikku 

 SAP dokumendi number – saab otsida dokumendi SAP numbri järgi 

 Finantseerija - valik etteantud asutuse finantseerijate loetelust 

 Finantsdimensioonid – saab otsida SAPist imporditud finantsdimensioonide järgi, mis on 
määratud majanduskulude summale. 

Otsimiseks vajuta taas nuppu „Otsi“.  

16. Limiitide otsing 

Limiite saavad asutuses otsida üksnes majanduskulude halduri rolliga töötajad ja struktuuriüksuste juhid. 
Limiitide otsingus tuleb valida kas töötaja [1], kellele kehtestatud limiite soovitakse leida või kululiik [2], et 
näha millised limiidid selle kululiigi lõikes on töötajatele kehtestatud.  

 

Töötaja põhises limiitide otsingu tulemustes kuvatakse kõik kululiigid, mille raames antud töötajale on 
limiit kehtestatud.  

[1] Kululiik 

[2] Limiidi summa ja ulatus, s.t. kas limiit on kuine, kvartaalne või aastane. 

[3] Mis kuupäevast alates limiit kehtib. 

[4] Mis kuupäevani limiit kehtib. Kui lather on tühi, siis kehtivuse lõpu aega ei ole määratud. 

[5] Tüüp.  
Lühend “Asut.” kui on tegemist asutuse limiidiga, mille on kehtestanud asutuse majanduskulude 
administraator. Asutuse limiit võb olla määratud asutuse tasemel (kehtib kõikidele ametikohtadele), mingi 
kindla struktuuriüksuse tasemel (kehtib ainult selle üksuse ametikohtadele), ametikoha tasemel (kehtib 
ainult seda ametikohta täitvale töötajale).  

Lühend “Isik.” kui tegemist on taotluse pinnalt tekkinud limiidiga, mis kehtib ainult sellele töötajale. 
Lühend töötab lingina taotluse vormile. 
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[6] Töötaja. Töötaja veerus on töötaja nimi ainult juhul, kui tegemist on taotluse pinnalt kehtima hakanud 
isikliku limiidiga. Kui tegemist on asutuse limiidiga, mis on kehtestatud mingile üksusele, siis on töötaja 
lather tühi. 

[7] Struktuuriüksus/Sihtrühm. 
Kui tegemist on töötaja isikliku limiidiga, kuvatakse selle üksuse nime, kus töötajal on kehtiv töösuhe. 
Kui tegemist on asutuse limiidiga, kuvatakse nimetusena väärtust, mille asutuse majanduskulude 
administraator on sihtrühmale andnud. Nimetuse juures olevast noole nupust [8] avaneb aken, kust on 
võimalik vaadata, millistele üksustele või ametikohtadele limiit täpsemalt kehtib. 

 

Kululiikide põhises limiitide otsingu tulemustes kuvatakse kõik summad [9] ja sihtrühmad [10], mille 
ulatuses antud kululiigile on limiite kehtestatud.  
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