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1. Sissejuhatus
Käesolev juhendmaterjal selgitab SAP tarkvaras ebatõenäoliste nõuete kajastamist kliendipõhiselt
koondkliendile seoses tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekuga ning ebatõenäoliste arvete
lootusetuks hindamist.
Kriteeriumid, mille alusel nõuded hinnatakse ebatõenäoliseks, on asutuse sisemised reeglid ning neid
käesolev juhend ei käsitle. Kriteeriumid, mille alusel nõudeid ebatõenäoliseks hinnata, kehtestab iga
riigiraamatupidamiskohustuslane oma raamatupidamise sise-eeskirjas. Riigi raamatupidamise
üldeeskirjas on kehtestatud vastavad üldised nõuded §-s 37 Nõuete hindamine.
Ebatõenäoline nõue kajastatakse bilansis nõudega samas kontogrupis ja kuludes selleks ettenähtud
kontol sõltuvalt nõude liigist (näit kontogrupis 6012 ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja
trahvinõuded, kontorühmas 605 ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded, kontogrupis 6580
ebatõenäoliselt laekuvad intressinõuded.
Sihtfinantseerimise ettemaksete ebatõenäoliseks hindamisel kasutatakse kontot 10369900.
Lootusetuks hindamisel seotakse kliendi ja hankija read, analoogselt nagu antud juhendis seotakse
kahe kliendi read.
Nõudeid tuleb vastava juhendi järgi ebatõenäoliseks hinnata selliste eelarveliikide osas, millel toimub
SAPis eelarvelimiitide kontroll (fondid 20, 30, 31, 40, 43, 44). Kui nõuetel puudub eelarvekontroll
(fond 10, 50-60), siis on mõistlik kasutada ka edaspidi pearaamatukannet.
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2. Ebatõenäolise nõude kajastamine kliendil või koondkliendil
800599
Kõik ebatõenäolised nõuded kajastatakse alates 31.12.2016 (võib ka varasemalt) kliendil 800599
tehinguparterikoodiga 800599 olenemata, millise tehingupartneriga on algne nõue tekkinud, kui
soovitakse ebatõenäolisust kajastada koondkandega. Kui on soovi kajastada ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded kliendil, siis see on samuti lubatud.

2.1.

Andmete eeltöötlus

Selleks, et kanda nõuded ebatõenäoliseks, peab olema eelnevalt välja selgitatud algsed kliendi
nõuded, mis on vaja kanda ebatõenäoliseks, koos vastavate eelarve tunnustega. Selleks võib näiteks
kasutada BO aruannet: RP002 Laekumata Nõuded ja ettemaksed.

Sellest aruandest saab välja võtta nõuded, mis on ületatud n päeva (näiteks 180 päeva) X kuupäeva
seisuga (näiteks 30.09.2016 seisuga).
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Kui nõudeid on mitme konto peal, võib piirata aruannet pearaamatukontoga (Konto).

Edasi võrrelda SAPis juba või BO samas aruandes ebatõenäoliseks hinnatud summaga ning lisada
korrigeerimissummaga kanne.
Kui eelnevatel perioodidel oli kasutatud pearaamatukontole kajastamist koondkandena (näiteks
kontole 10300920), siis sellele tuleb teha vastaskanne ja seejärel uuesti võrrelda ebatõenäolisi
kannete saldosid ning summa võtta üles koondkliendile 800599
Ebatõenäoline nõue tuleb kirjendada sama postitusaadressiga (arvestusobjektidega) nagu algne arve,
k.a. käibemaks. Eri eelarve arvestusobjektidega (eelarveüksus, eelarvekonto, fond, tegevusala,
abiraha) ja maksukoodidega kanded sisestada eraldi dokumentidena,– siis saab tulevikus
korrigeerimiskandeid siduda algsete saldodega ning lootusetuks hindamisi kirjendada.
Andmete jaotuseks vajalike tunnuste kaupa tuua BOs juurde vasakult veerud: käibemaksukood,
eelarveliik (vajadusel ka objekt), eelarveüksus, eelarvekonto, tegevusala. Vajadusel ka abiraha.
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Seejärel jätkata töötlemist Excelis. Kõige kergem on andmete alusel luua pivot-tabel:

Antud andmete põhjal võib ühte kandesse panna maksukoodide V1 ja V2 summad fondiga 20 ja
tegevusalaga HS07010300GE, teise kande moodustaksid V1 ja V2 summad fondiga 44 ja tegevusalaga
HS07010300G7, kolmanda kande V7 summad fondiga 44 tegevusalaga HS07010300G7
(eelarvekontod 322 ja 601000) ning neljanda kande V7 summad fondiga 44 tegevusalaga
HS09020100GB.
Vahesummade eemaldamiseks
minna valitud väärtuse liigi peale
(näiteks Eelarve liik), klõpsata 1x
ning valida Field settings ning
lisada täpp Subtotals valikutes
None ette:

Kui nõuded on mitme käibemaksukoodiga, siis ei ole vastavaid koode BOs näha – lahter on tühi.

Nendele kannetele teha eraldi ebatõenäoliseks hindamise kanne ning lootusetuks kandmisel
(sidumisel) on lubatud eelarvetunnuste erinevus, kuid siis tuleb teha lisaks korrigeerimiskanded
nagu on kirjeldatud kliendi tehingute juhendis omatulu käibemaksu korrigeerimise peatükis.
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2.2.

Ebatõenäolise nõude kajastamine kliendi reskontro kontol.

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Dokumendi sisestamine-> F-27
Kreeditarve – üldine
F-27
Majandusarvestus ->
Finantsarvestus -> Müügireskontro
-> Dokumendi sisestamine -> F-27
Kreeditarve-üldine

Dokumendi kuupäev: Nõude
ebatõenäoliseks hindamise
kuupäev
Kande kuupäev: Ebatõenäolise
nõude pearaamatusse
kirjendamise kuupäev
Viide: algdokument
Dok. päise tekst: lisainfo, mis
kirjeldab kannet
Esimene rida:
Kliendi rida:
Kande võti 11 ja koondklient
800599
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PR konto: 10300900
Ebat. nõuete kliendi konto
vastavalt algsele nõudele
Summa: Nõude summa kokku, mis
kantakse ebatõenäoliseks.
Baaskuupäevaks:
Määrata kande kuupäev
maksetähtajaks.
Nõude eelarve aasta ja
ebatõenäoliseks hinnatava
maksekuupäev peaksid olema
samas eelarveaastas, siis saab neid
tulevikus lootusetuks hindamise
puhul kokku siduda.
Maksetingimused jätta täitmata
või maksetingimus võib olla 0001
või Z001. Kontrollida, et lahter
„Päevad/prot“ oleks täitmata.
Teine rida (1 kuni n rida, erinevate
eelarve dimensioonide tõttu vajab
käibemaksu osa eraldi rida):
Kulukonto rida:
Konto: 60503000
Enter avab järgmise ekraani
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Summa: Netosumma kui algne
arve oli koos käibemaksuga
Tulukeskus: Algse arve tulukeskus
Fond (eelarve liik):
Algsel arvel olnud fond
Tegevusala: Algse arve tegevusala
Eelarve rida: Algse arve eelarve
konto
Eelarve üksus: Algse arve eelarve
üksus
Abiraha: Algse arve abiraha

Käibemaksu kajastamine
Käibemaksu summa kajastatakse
sama kulukontoga:
60503000
Käibemaksu rea koostamiseks võib
kasutada klahvi F9 eelmise rea
kopeerimiseks või ekraani
ülaservas asuvat ikooni:

Sisesta käibemaksu summa ja liigu
ikooni
Abil järgmisele ekraanile , et
korrigeerida käibemaksu eelarve
rea väärtust
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Liikuda
nupu abil
dokumendi ülevaate režiimi.
Dokumendi salvestamiseks vali
Kirjenda. SAP väljastab
dokumendi numbri kirjendamise
tulemusena.

- 10 / 21 SAP (ET) Ebatõenäolised ja lootusetud nõuded

2.3.

Ebatõenäoliseks konkreetse kliendiga hinnatud
panka

nõue laekus

Kui ebatõenäoline nõue laekus panka ning ebatõenäoliseks hindamine oli tehtud konkreetse
kliendiga (mitte koondkliendiga), siis panga töötlemisel FEBA-s tuleb laekunuks märkida algne arve,
kas osaliselt või kogu summas.
Koondkliendi ebatõenäolise hindamise korrektsioon tekib järgmise hindamise käigus (laekumata
nõudeid enam pole nii palju, kui enne).
Ebatõenäolise nõude kande kohta koostada pöördkanne transaktsioonis FB01 (või F-27) summas,
milles algne arve laekus, kande kuupäevaks ja maksetähtajaks määrata panka laekumise kuupäev.
Määrata linnukesed: Genereeri pöördkanne. Ära soovita summasid. Kuva kanderead. Kopeeri tekstid.
Võta tegevusala üle. Arvuta kohaliku valuuta summad uuesti.
Summaks sisestada panka laekunud summa.

Aluseks
ebatõenäoline
kanne ning
linnuksed määrata
nii nagu näidatud
parempoolsel kuval
Vajutada Enter
Muuta kuupäevad
panka laekumise
kuupäevaga
võrdseks.
Korrigeerida
vajadusel viidet ja
dok.päise teksti.
Ridadesse
liikumiseks vajutada
Enter.
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Muuta summa.
Korrigeerida makse
baaskuupäev panka
laekumise
kuupäevaks.
Vajadusel
korrigeerida
Määrang ning
reatekst.
Järgmisele reale
liikumiseks vajutada
Enter.

Lisada nõude
netosumma (kui
algne arve oli koos
käibemaksuga).
Korrigeerida
väärtuspäev ning
vajadusel Määrang
ning rea tekst.
Järgmisele reale
liikumiseks vajutada
Enter.
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Lisada nõude
käbemaksu summa.
Korrigeerida
väärtuspäev ning
vajadusel Määrang
ning rea tekst.
Kande
ülevaatamiseks
vajutada
nuppu.

Kanne salvestada
nupule
vajutades.

NB! Mitte unustada eristada käibemaksu osa ka osalisel laekumisel.
Kui ebatõenäoline nõue tasutakse maksegraafiku alusel, siis iga laekumise kohta tuleb teha
kirjeldatud samm. Kui nõuet ei tasuta kogu mahus ning üks osa sellest kantakse lootusetuks, tuleb
järgida punkti 2.4 Ebatõenäolise nõude lootusetuks kandmine.
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NB! Ebatõenäolisele nõudele võib teha jäägiga sidumise vaid ebatõenäolise arve ja osalise laekumise
kohta koos, s.t sidumisel osalevad vaid bilansikontod (konto 10300900).
Näiteks need read võib F-32s kokku siduda, eeldusel, et kandel on võrdsed eelarvetunnused
(arvestusobjektid).

Ebatõenäolisele nõudele ei tohi teha sidumist, mille vastaskontoks on kulu/tulu konto.

2.4.

Sihtfinantseerimise nõuete ebatõenäoliseks hindamine

Kui sihtfinantseerimise nõuded või antud ettemaksed ei laeku, siis tuleb need kajastada kontol
10369900. Ebatõenäolise kande kulukontole lisada nõude küljes olevad eelarvetunnused.
Kui tegemist on antud ettemakse mitte laekumisega, siis tuleb esmalt ettemaks kulusse kanda ning
seejärel võtta nõue üles kontole 10365x00. Ning teha ka ebatõenäoliseks hindamine konto 10369900
kaudu.
Ettemaks kulusse F-43

D45XXXXXX
K10385XXX

Ettemaks kulusse
ostumoodulis MIRO
toiminguga

D45XXXXXX
K20355XXX
D20355XXX
K10385XXX

Nõude üles võtmine F-41

D10365X00 (hankija alternatiivkonto)
K45XXXXXX

Ebatõenäoliseks hindamine
F-27

D60509000
K10369900 (kliendi alternatiivkonto)

Lootusetuks kandmine F-32

Siduda hankija ning kliendi vastavad read (vt. käesoleva juhendi
lootusetuks kandmise peatükk, teise kliendi asemel valida
hankija, konto tüüp K)
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2.5.

Ebatõenäolise nõude lootusetuks kandmine

Ebatõenäoline nõue kantakse lootusetuks transaktsiooni F-32 abil kliendile, kellele väljastati algne
arve, juurde tuues koondkliendi 800599 read, kui ebatõenäoliseks hinnati nõuet läbi koondkliendi.
Näiteks otsustati see nõue lootusetuks hinnata – see on maksukoodiga V7, järelikult tohib seda
siduda ebatõenäolise nõuete hindamise kandega, mis on samuti koos käibemaksuga, mis on
arvestatud 20%-lise osakaaluga .

Ebatõenäoliseks hindamine 20% müügikäibemaksu osakaaluga:

Toiming F-32
Kliendi sidumine
Konto: Kliendi kood
Sidumiskuupäev:
Lootusetuks
kandmise kuupäev
Piirata vajadusel
tulukeskusega või
kui on teada
konkreetne
kandenumber, siis
sellega või muude
lisavalikutega, mis
sobivad.
Edasi liikumiseks
vajutada Enter või
„Töötle sidumata
kandeid“.
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Sisestada tulukeskus
või muu valitud
piirang.

Ridade kuvamiseks
valida „Töötle
sidumata kandeid“

Kui ebatõenäoliseks
hindamiseks kasutati
koondklienti, siis
koondkliendi
kannete lisamiseks
valida ülalt
Redigeeri/Vali veel

Lisada teise
koondkliendi kood
ning samuti piirata
tulukeskuse või muu
valikuga.
Vajutada Enter või
Töötle sidumata
kandeid.
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Sisestada täiendav
valik.

Vajutada Töötle
sidumata kandeid.

Aktiveerida õiged
kirjed.
Jätta ebatõenäoliste
kannete jääk lehel
Reser-read (klikkida
jäägikanded lahtris
2x)

Seejärel valida ülalt
Dokument
valiku alt Simuleeri
Pearaamatut
(Ctrl+F12)
Kontrollida
paigutuse valikuga
eelarvetunnuste
tasakaal.
Kui kõikide
eelarvetunnuste
koondsumma igal
koondreal on 0, siis
võib kande
salvestada.

Kui tekivad summad, siis on valitud sidumiseks valed kanded või on algselt
ebatõenäoliseks hinnatud vale käibemaksu protsenti arvestades. Või mõne
teise eelarvetunnusega (näiteks teise tegevusalaga) kanne valitud.
Sellisel juhul tuleb sidumise tegevus katkestada, annulleerida ebatõenäoline
nõue FB08-ga ja kirjendada uuesti õigete eelarve tunnustega.
Lubatud on eelarvetunnuste erinevus, kui seotakse kandeid, millel on mitu
KM koodi korraga kajastatud, siis tuleb teha lisaks korrigeerimiskanded
nagu on kirjeldatud kliendi tehingute juhendis Omatulu käibemaksu
korrigeerimise peatükis.
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Kui kande
simulatsioon on
õige, siis liikuda
rohelise noolega
tagasi või vajutada
lähtesta (F3)
Ning sisestada Viide
ja vajadusel päise
tekst.

Soovi korral saab read tagasi vaatesse tuua Dokument/ Simuleeri valides.

Kanne salvestada
(Ctrl+S).

Kui algne müügiarve on väljastatud mitme käibemaksukoodiga, siis on mõistlikum kanne ära siduda
ning eelarve täitmisele teha korrektsioon nagu on kirjeldatud kliendi tehingute juhendis peatükis
omatulu käibemaksu korrigeerimine läbi kliendi F-22.

2.6.

Ebatõenäolise nõude sidumine teise ebatõenäolise nõudega

Kui süsteemi on tekkinud erinevate perioodide kannete tõttu palju ridasid, siis saab need F-32s
omavahel siduda, et vähendada avatud kannete arvu.
NB! Siduda tohib samasuguste eelarvetunnustega kandeid.
Toiming F-32
Minna üldise
kliendi 800599
sidumisse ning
aktiivseks jätta
sidumisele
kuuluvad read.
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Reser-read lehel
jätta saldo ühe rea
taha, mis oleks õige
märgiga, antud
juhul jäetud kõige
suurema summa
taha, mis on
ebatõenäoliseks
hindamise kanne
(miinusega).
Dokument
/simuleeri
pearaamatut:

Eelarve laiendite
kontroll: Valin
paigutuse
„Summeeritud
eelarvelaiendite
lõikes“

Tulemus on
korrektne, kui iga
rea peal on 0,00

Liikuda rohelise
noolega tagasi ning
salvestada
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2.7.

Kui pärast ebatõenäoliseks hindamist tekib eelarve tagasivõtmise
tõttu ülekulutamine

Enne ebatõenäoliseks
hindamise kannet on jääk
20€ aruandes FMAVCR01

Pärast ebatõenäoliseks
hindamise kannet summas
150€

Pärast RIB reegli
käivitamist on eelarve
vähendatud:

Nüüd tuleb vaadelda
kulusid, mis on sisestatud
RIB-i alla ning teha
ümbertõstmine eelarvet
ületanud summas.

Kui vajalik on ümbertõstmisel kajastada info reskontros (asutus tahab
jälgida ka hankijate tehinguid), siis teha kreedit- ja deebetarved ning
nendele makse F-53-ga ja laekumine F-28-ga.

Ümber tõstmiseks valida
vastavalt vajadusele, kas
hankija kaudu kreedit- ja
deebetdokumendi
sisestamine ning
maksete/laekumiste
tegemine või kui asutusele
piisab, siis
pearaamatukandega
parandused F-02, ZL
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Ja kulud sisestada fondiga, kus eelarvet veel on*:

*asutus kinnitab oma esildises eelarvetunnused, millega võib ümber
tõsta summad.
FMAVCR01 peab jääma
jäägiga või nulli.

Pärast ümbertõstmist:

Alternatiiv oleks ümber tõsta ka kulukontode ning kassakulu
ümbertõstmise konto kaudu kandega F-02, ZL
Fondiga 20 (kuluvähendused) ei saa ebatõenäolisi nõudeid sisestada, kui eelarves jääki ei ole, sest
nende puhul käivitub koheselt eelarvekontroll (kanded on kulu tüüpi eelarvekontodega). Et kanded
saaks sisestada, tuleb kuludele teha ümbertõstmine ning viia need mingi muu eelarveliigi (fondi) alla.
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