Välismaale tasutava maksukohustise tehingud
Mitteresidentide maksukohustised kajastatakse kokkuleppeliselt kontol 20306010.
Palgamoodulis sisestatakse töötasu arvutamise aluse summad etteantud valuutas (EUR või välisvaluuta). Palgaarvestus ja
kanded on valuutas EUR. Töötasu netosumma makstakse välja etteantud valuutas. Maksukohustiste kohustiste saldod
tekivad finantsarvestusse valuutas EUR.
Maksukohustise konto sulgemisel hankija (välismaa maksukoguja) kohustiseks tuleb tehingus kasutada valuutat, milles
ülekanne tehakse. Kui ülekanne hankijale tuleb tasuda välisvaluutas, siis tuleb palgamoodulist tekkinud maksekohustis üle
viia makse valuutasse algse maksekohustise tekkimise valuuta kursikuupäevaga.
Maksukohustise kontodel kasutada Viide ja Määrang väljadel infot, mis on vastava kohustise aluseks oleval
palgaarvestuse kandel. Sellisel juhul oskab SAP automaatselt saldosid siduda toimingus F.13.
Välismaise maksukoguja kohustise kande aluseks on pearaamatu konto väljavõte, palgaleht valuutas ning
palgaarvestuseks esitatud algdokumendid (nt välisriigis koostatud palgaleht, asutuse kalkulatsioon, arve jms).
FAGLL03, konto 20306010:

ZHR_PALGALEHT_VAL

ZHR_PALGALEHT_VAL kuvab valuutakurssi matemaatilise tehinguna: EUR summa jagatud vastava valuuta summaga ning
see ei võrdu tegeliku kursikuupäeva andmetega.
Kui arvestus luuakse tuleviku kuupäevaga, siis valuutas koostatud palgaarvestus kasutab kursina tegemise päevale
eelnevat Euroopa Keskpanga kursipäeva. Andmed tehingusse saadakse SAP-i tabelist ZKURSID.
Kui arvestus luuakse mineviku kuupäevaga, siis valuutas koostatud palgaarvestus kasutab kursina arvestuse kuupäevaks
märgitud Euroopa Keskpanga kursipäeva. Andmed tehingusse saadakse SAP-i tabelist ZKURSID.
See on oluline teada, kui on finantsarvestuses vaja maksukohustise kursikuupäeva määrata.
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Aruande vaikimisi variandis /Palgaleht kuvatakse palga arvestuse arvutuse kuupäeva ja aega viimaste veerudena. See on
vajalik selleks, et lihtsustada tegeliku teisenduskuupäeva leidmist.

Tegevused, kui maksukohustise tasumine toimub peale palgaarvestust
Maksukohustise kontode saldo kandmine välismaisele maksukogujale (makse saajale) sisestatakse toimingus F-43.
Kui välismaisele maksukoguja hankija kaardile toimingus FK03 on määratud vastava riigi füüsilise isiku TP kood, siis
võetakse kohustus üles dokumenditüübiga KR.
Kui välismaisele maksukogujale ei saa määrata hankija kaardile füüsilise isiku TP koodi , kuna teatud juhtudel on vajalik
kasutada õiget TP koodi, siis sisestada maksukohustise kanne dokumenditüübiga KS.
Kontole 20306010 tekivad palgamoodulist kanded vastava riigi füüsilise isiku TP koodiga.
Kande kuupäevana kasutada palgaarvestuse tulemusena tekkinud kohustise kuupäeva.
Määrata makse valuuta ja teisenduskuupäevana kasutada eelnimetatud tingimustele vastavat kuupäeva (tagantjärele
arvestuse puhul arvestuse kuupäev, ette arvestuse puhul koostamise päevale eelnev kuupäev), kui tehing on vaja
sisestada välisvaluutas. Välisvaluuta puhul tuleb õige teisenduskuupäev määrata seetõttu, et välisvaluuta kohustise
summa arvestuse valuutas EUR ei muutuks.
Näidises kasutatud dokumenditüüpi KS

Hankija kohustise kontoks tuleb määrata 20306000 – muud maksukohutused.
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Sisestada hankijale tasumisele kuuluv summa makse valuutas, välisvaluutas oleva summa leidmiseks kasutada palgalehe
infot ning kontrollida palgaarvestajale edastatud andmetega. Kuna palgaarvestuses toimub tehingute ümberarvestus
EUR-sse, siis palgalehel kuvatav valuuta summa võib erineda algdokumendil olevast summat. Maksmisele peab minema
see summa, mis on palgaarvestuse algandmetena edastatud.
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Maksukohustise kande ridadel kindlasti täita Määrang väli selle infoga, mis oli palgaarvestuse kandel, vastasel juhul ei
toimi maksukohustise automaatne sidumine (F.13).
Järgnevatel kuudel on võimalik eelmise kuu kande pealt kopeerida uus kanne. Hankija kohustuse kande kopeerimisel
Kirjenda viite abil tuleb tähelepanu pöörata, et kande päisesse sisestatakse õiged kuupäevad, välja Viide tunnus
(vastavaks palgakande tunnusele) ja valitakse õige Teisenduskuupäev (palgaarvestuses kasutatud kursikuupäev):
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Kande kopeerimisel märkida kopeerimise tingimused nii:

Linnuke „Ära soovita summasid“ võib jätta valimata, kui järgmise kuu kanne on vaja teha samas summas.
Linnukesed „arvuta päevad ja protsendid uuesti“ ja „arvuta kohaliku valuuta summad uuesti“ valida alati. Eriti olulised on
need väljas tehingu sisestamisel välisvaluutas.

Valida hankija, kellele makse tehakse ning konto 20306010 rida.
Kindlasti dokumendile õige Viide ja ridadele Määrang.
Hankijale loodud maksukohustise tasumine tehakse toiminguga F110 tavakorras koos teiste maksetega

Kui on soov erinevad ülekanded teha üha maksena, siis sisestada tehingutes makseviis „C“. Sellisel juhul liidetakse ühe
hankija kõik seda tunnust sisaldavad ja ühel kuupäeval maksmisele kuuluvad summad kokku üheks maksedokumendiks.
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Kui kanded on korrektselt sisestatud, siis F.13 avaneb alljärgnev vaade:
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Kui maksukohustise tasumine toimub enne palgaarvestust või avansiliste maksetena
Kui maksud tuleb välismaisele maksukogujale ettemaksuna tasuda, siis kasutatakse selleks toimingut F-47.
Välisvaluutas maksetel ei ole vaja kursipäeva arvestada, sest ettemaksu kanne tekib ülekandepäeva kursiga toimingus
F110.
Ettemaksu tegemiseks toimingus F-47 märkida valuuta, milles makse tehakse, valida hankija kood ning PPR tunnus „A“:

Kui makse tuleb koostada välisvaluutas, siis täita summa valuutas ning finantsarvestuse tunnused:
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Ettemaksud suletakse palgaarvetusest tekkivate kohustistega.
Kui tegemist on valuutas EUR maksetega, siis suletakse hankija ettemaksu konto pearaamatu kohustuse kontoga
20306010 toimingus F-44, ei ole vaja tekitada hankija kandeid.
Konto 20306010 ridade lisamiseks sidumisse valida menüüst Redigeeri -> Vali veel -> Muud kontod.
Kui tegemist on välisvaluutas arvestusega ning ettemaksuga, siis esmalt toiminguga F-43 tekitada välisvaluutas hankija
kohustis ning seejärel ettemaks ja hankija kohustis sulgeda toiminguga F-51. Valuuta kursikuupäevana
(teisenduskuupäevana) kasutada ettemaksu kursi kuupäeva ja valuutat EUR.
F-51, valuuta EUR, teisenduskuupäev on seotava ettemaksu kursipäev

Avatud kannete hulgast valida seotav ettemaks ja hankija kohustis, jälgida et ettemaksu kande summa EUR võrduks
tegeliku makse kande summaga (st et teisendupkuupäev on õigesti märgitud)
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Simuleerimisel on näha tekkiv kursivahe

Ettemakse ja kohustuse kursivahe nullimiseks kanda tekkiv lisakulu 506 grupi kontole.
Käsitsi sisetatud rida 1, tekitab juurde 608 kontoga rea 3, mis kokkuvõttes likvideerib kursivahe:

Kande 608 kontodele lisada juurde kulukeskus.

Kui välismaa maksuametile/asutusele makstav summa on suurem palgaarvestuse tulemusena tekkinud maksukohustise
summast, siis kogu tasumisele kuuluv summa sisestada ettemaksena toiminguga F-47.
Seejärel sulgeda palgaarvestusest tekkinud kohustise saldo tehtud ettemaksega toimingus F-44 (valuutas EUR) või F-51
(ettemaks välisvaluutas), sh arvestades valuutat ning palgarvestuse kursikuupäeva – nagu kirjeldatud eelnevalt.
Ülejäänud ettemakse puhul kajastada tehingud vastavalt vajadusele – kas siduda järgmise palgaarvetuse
maksukohustisega või oodata enammakstud summa tagastamist või kanda summa kuludesse.
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Kui maksukohustise summa tekib ostuarve alusel
Kui maksud tuleb välismaisele maksukogujale tasuda ostuarve alusel, siis saabunud arve konteerida FitekIN-s Mitme TP
koodiga arve (KS), kui hankija põhiandmetes ei ole välismaise füüsillise isiku TP kood. Kui SAPis on hankija põhiandmetes
füüsilise isiku TP kood, siis dokumenditüüpi KS kasutama ei pea. Summa konteerida FitekINis kontole 20306010.

Kui hankija TP kood ei ole füüsilise isiku TP kood:

Konteerimisel lisada konto 20306010, käbemaksu koodina kasutada A1, eelarveliik, eelarveüksus, tegevusala kood,
tulukeskus (kui väli puudub, siis nupu Lisa dimensioon alt juurde tuua).
Tulukeskuse asemel võib kasutada ka kuluüksust, SAP-s tekitatakse selle alusel tulukeskus kande reale.
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Maksukulu ning arvestatud maksukohustis tekib SAP-s palgaarvetuse tulemusena. Fitekist tekib ostuarve alusel hankija
kohustis ning vastaskanne palgaarvestuse kohustiste kontole.
SAP-s tekkinud pargitud dokumendis dokumendi tüüpi KS korral lisada 20306010 kontole tehingupartneri kood vastavalt
palgaarvetuse andmetele.
Tekkinud hankija kohustis suuna maksmisele toiminguga F110.

Maksukulu kanne võib olla kajastatud palgaarvestuse tulemusena nii arvele eelnevalt kui arve järgselt.
Välisvaluutas arve alusel maksukulu rea lisamisel isikule võib summa sisestada nii arvel kajastud välisvaluutas, kui ka juba
EUR summana ostureskontro kandest. Sellsel juhul on ka palgalehel kuvatud vaid EUR summad:

20306010 konto saldod saab sulgeda toiminguga F-03/F-44/F-51. Sulgemine teha sõltuvalt kumb on hilisem, kas
palgaarvetuse või arve kandekuupäevaga.
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