Kuupäev

Autor

26.02.2018

Helle Kapp

26.02.2018

Helle Kapp

29.03.2018

Helle Kapp

12.06.2018

Helle Kapp

19.06.2018

Helle Kapp

20.06.2018

Helle Kapp

4.07.2018

Helle Kapp

4.10.2018

Helle Kapp

11.10.2018

Helle Kapp

9.11.2018

Helle Kapp

26.11.2018

Helle Kapp

26.11.2018

Helle Kapp

26.11.2018

Helle Kapp

11.12.2018

Helle Kapp

Sisu
HR057 Palgauuring
- andmete kuvamise tingimuste muutmine (personaliandmed kuvatakse aruande lõppkuupäeva seisuga)
HR067 Sisestatud tunnitasud:
- loodud uus aruanne
HR057 Palgauuring:
- lisatud koormuse arvutamise selgitus
HR065 Muutuvpalga aruanne
- lisatud parameeter Koos lahkunud töötajatega
HR057 Palgauuring
- aruandesse on lisatud juurde lohistatav objekt Ametikoha tähtajalisus
HR025 Palgakulu kontolaiendite lõikes arvestusperioodiga
- aruandest HR025 on loodud uus versioon.
Aruande HR025 vana versioon Tekkepõhine palgakulu kontolaiendite lõikes on kätte saadav BO keskkonnas kaustast
SAP arenduses palgaaruanded ->Palgaaruannete vanad vormid
HR046 Palkade avalikustamise aruanne – perioodi palk
- aruandest on välistatud kõik töötajad, kes valitud perioodil töötasid AK-tunnusega ametikohal
HR025 Palgakulu kontolaiendite lõikes arvestusperioodiga
- aruannet on täiendatud tööperede arvestusobjektidega
HR065 Muutuvpalga aruanne
- aruande selgitust on täiendatud
HR070 Puhkusereservi aruanne
- uus aruanne
HR071 Määratud tasud
- uus aruanne
HR072 Kokkulepitud palk perioodil
- uus aruanne
HR050 Toetusega seotud tööjõukulud
- aruannet on täiendatud töölehega Kokkulepitud palk
HR028 Palga koondaruanne
- aruande selgitust on täiendatud: palga periood, palgaarvestuse periood
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Mariel Laaban

21.05.2019

Mariel Laaban

HR070 Puhkusereservi aruanne
- aruande selgitust on täiendatud
HR065 Muutuvpalga aruanne ja HR046 Palkade avalikustamise aruanne – perioodi palk
- andmete kuvamise tingimuste muutmine (andmed leitakse tekkepõhiselt)

Terje Lehes

HR065 Muutuvpalga aruanne
- aruandest on välistatud pikaajalised puudujad
- pikaajaliste puudumiste korral arvutatakse muutuvpalk proportsionaalselt tööl oldud ajale.

Mariel Kivi

HR057 Palgauuring
- aruande filtreid on muudetud
- aruande töölehti on muudetud
- aruande selgitust on muudetud

30.03.2021

Mariel Kivi

HR067 Tunnitasude info
- parameetrite aknasse on lisatud vaikimisi kuvatavad kolm uut tunnitasu liiki
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava objektiga Töötaja tööajanormi tunnus

30.03.2021

Mariel Kivi

17.06.2021

Mariel Kivi

29.04.2022

Mariel Kivi

08.11.2019

05.02.2021

HR072 Kokkulepitud palk perioodil, HR027 Palgaleht
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava objektiga Töötaja tööajanormi tunnus
HR067 Sisestatud tunnitasud
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava parameetriga töötaja tööajanormi tunnus
HR014 Määratud palga aruanne
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava objektiga Töötaja ajahalduse lisatunnis ja Töötaja ajahalduse olek
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ÜLDINE INFORMATSIOON
Andmed aruannetes on eelmise kuupäeva seisuga. St täna SAPi kantud andmed aruandes veel ei kajastu.
Aruande parameetrite valimise aknas on kohustuslik filter tähistatud tärniga „*“.
Kohustusliku filtri ees, mille väärtust pole veel valitud, on kuvatud punane nool.
Kui punaseid nooli näha ei ole, tuleb parameetrite aknas kasutada kerimisriba.
Kasutaja saab aruannet ise ümber kujundada, nt kustutada või lisada veerge ja ridu või vajaduse korral täiendada kuvatavaid andmeid vasakul olevast menüüst
(Available Objects) arvestusobjekte juurde lohistades.
Tuleb tähele panna, et juurde lohistavad arvestusobjektid peavad sobima aruande vormi ja sisuga. Samuti peab olema ettevaatlik veergude kustutamisega (kui
sisaldavad valemeid), mis võib moonutada aruandes olevat informatsiooni.
Nt HR0021 Koosseisuaruande detailsete andmete töölehel töötaja-põhiste andmete juurde lohistamine kustutab aruandest ära vakantsed ametikohad.
Aruande töötlemise, sh andmete juurde lohistamise, üleliigse info kustutamise, filtreerimise, sorteerimise jm võimalused on kirjeldatud aruandlussüsteemi
kasutusjuhendis SAP BO kasutusjuhend.
Kui märkad aruandes probleemi, saada info aadressil sap.help@rtk.ee.
Andmed vanast SAPist
Kui asutuse personaliandmete ajalugu on vanas SAPis, siis tuleb aruande käivitamisel kasutada SAP personaliala koode (ja vajaduse korral ka teisi vana SAPi
koode), mis kehtisid aruande parameetrites määratud kuupäeval.
Aruannetes kuvatavate tasuliikide, teenistusgruppide, töötaja gruppide, puudumise liikide klassifikaatorid jm informatsioon SAPi personali ja palgaarvestuse
mooduli kohta on avaldatud aadressil SAP kasutusjuhendid.
Juhendis kasutatud lühendid
SAP – majandustarkvara personali- ja palgaarvestuse teostamiseks
IT – SAPis olev infotüüp
TÖR ID – töötamise registri ID
ATS – avaliku teenistuse seadus
TLS – töölepingu seadus
Arvestusobjekt – andmed, mille üle peetakse arvestust
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PALGAARUANDED
HR014 MÄÄRATUD PALGA ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeva seisuga asutuse töötajatele määratud palk.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse,
töötaja grupi, töötaja allgrupi, ja töötaja valikuga.
Vajaduse korral, kui on valitud parameeter Töötajad
pikaajalise puudumisega --> Jah, kuvab aruanne ainult
pikaajalise puudumisega töötajad.

Aruande selgitus
Aruanne ei kuva muude isikute ja võlaõigusliku lepinguga isikute tasusid.
Aruanne kuvab valitud perioodis kuluüksuste lõikes grupeeritud määratud palga andmed, mis on summeeritud tasuliikide kaupa ja kokku.
Aruande selgituste töölehel on kuvatud:
- aruande veergude selgitused;
- kõik tasuliigid, mis aruandes esinevad, koos tasuliigi jaotuse, koodi ja nimetusega;
- muudatused, mis on aruandesse sisse viidud.
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Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR015 ARVESTATUD PALK
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodil töötajatele nii välja makstud palk kui ka kõik muud tasud, hüvitised.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada
personali allüksuse, töötaja grupi ja
töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne ei kuva muude isikute ja võlaõigusliku lepinguga isikute tasusid.
Aruande summad ei ole tekke- ega kassapõhised. Aruanne kuvab valitud perioodiks arvestatud tasud.
Tasuliigid on grupeeritud. Tasuliigi jaotumine gruppi ja palga joonis on toodud RTK kodulehel tasuliikide tabelis Tasuliikide tabel.
Täistööajale taandatud töötajate arv ja isikupõhisel töölehel olev koormus arvutatakse liites töötajate iga üksiku päeva koormused valitud perioodil ning
jagades saadud tulemuse päevade arvuga valitud perioodil. Arvutusest jäävad välja päevad, millal töötaja oli pikaajalisel puudumisel, st kui järjestikune
puudumine on pikem kui 6 kuud. S.o Statistikaameti algoritm täistööajale taandatud töötajate keskmise arvu arvutamiseks.
Täistööajale taandatud töötajate arv arvutatakse terve valitud perioodi peale, st seda ei saa aruandes vaadata palga perioodide lõikes.
Keskmise kogupalga arvutamisel jagatakse kogupalk täistööajale taandatud töötajate arvuga.
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Tööleht Arvestatud palk kuvab asutuse 2. taseme struktuuriüksuste lõikes valitud perioodi täistööajale taandatud töötajate arvu, välja makstud tasud liigiti,
kogupalga, kogutasu ja keskmise kogupalga.
Tööleht Arvestatud palk grupeeritud tasuliikidega kuvab asutuse 2. taseme struktuuriüksuste lõikes valitud perioodi täistööajale taandatud töötajate arvu, välja
makstud tasud liigiti (põhipalk ja puhkusetasu, muutuvpalk, muu tasu, seadusest tulenev muu tasu), kogupalga, kogutasu, keskmise põhipalga (põhipalk +
puhkusetasu), keskmise kogupalga ja keskmise kogutasu.
Tööleht Isikupõhine arvestatud palk kuvab valitud perioodil isikupõhiselt töötaja koormuse, põhipalga, puhkusetasu, lisatasud, tulemuspalga, toetused,
hüvitised, preemia ja muud tasud ning kogupalga, kogutasu ja keskmise kogupalga.
Töölehel Selgitused on kuvatud arvutamise aluseks olevad reeglid ning aruandes kuvatud tasuliikide jaotuse grupiti.
Aruande väljundi kuvad
Töölehe Arvestatud palk kuva:

Töölehe Arvestatud palk grupeeritud palgaliikidega kuva:
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Töölehe Isikupõhine arvestatud palk kuva:

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR016 PALGAFONDI TÄITMINE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada asutuse palgakulusid valitud perioodil 2. taseme struktuuriüksuste lõikes.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada
personali allüksuse valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne ei kuva muude isikute ja võlaõigusliku lepinguga isikute tasusid.
Aruande summad ei ole tekke- ega kassapõhised. Aruanne kuvab valitud perioodiks arvestatud palga.
Aruanne kuvab kinnitatud ametikohtade koormuse, koosseisu täituvuse, täistööajale taandatud töötajate keskmise arvu, täistööajale taandatud koosseisuväliste
töötajate keskmise arvu, töötajate palgakulu, koosseisuväliste töötajate palgakulu, palgakulu kokku.
Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR025 PALGAKULU KONTOLAIENDITE LÕIKES ARVESTUSPERIOODIGA – uus versioon
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada palgakulude andmed nii, et need kattuksid sama perioodi raamatupidamise kannetega.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada
kuluüksuse, töötaja grupi, töötaja allgrupi,
töötaja, palgakulu kontolaiendi, eelarve liigi
ja objekti, eelarveüksuse, projektitunnuse,
projektielemendi ja toetuse valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab kirjed, mis on raamatupidamises konteeritud valitud ajavahemikus.
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Aruande väljundi kuva
Töölehe Kontolaiendite lõikes kuva:

Töölehe Tasuliikide lõikes kuva:

Töölehe Tasuliigid arvestusperioodiga kuva:
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR025 TEKKEPÕHINE PALGAKULU KONTOLAIENDITE LÕIKES – vana versioon
Aruandest on realiseeritud uus aruanne HR025 Palgakulu kontolaiendite lõikes arvestusperioodiga
Aruande selle versiooni leiab kaustast SAP arenduses palgaaruanded -> Palgaaruannete vanad vormid
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodi tekkepõhine palgakulu (mitte kogukulu; kontogrupid on 500 ja 506) kontolaiendite lõikes.
Aruande parameetrid

Aruannet on võimalik kitsendada kuluüksuse
(palk), personali allüksuse, palgakulu
kontolaiendi, projekti (fond), eelarveüksuse
(fondikeskus), projekti, projekti elemendi (WBS
element), toetuse (Grant), töötaja grupi, töötaja
allgrupi ja töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab valitud perioodil kõik tasu saanud isikud, sh muud isikud ja võlaõiguslikud.
Isik võib aruandes olla kuvatud mitme reaga sõltuvalt erinevate kontolaiendite hulgast ja väljamakse ajast, samuti juhul, kui ta on liikunud struktuuriüksuste
vahel.
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Tööleht Kontolaiendite lõikes kuvab eelarveüksuse, eelarve liigi ja objekti, toetuse numbri, kuluüksuse, töötaja nime, töötaja grupi, palgaarvestuse kande
numbri, arvestatud töötasu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu summa ning tööjõukulu kokku.
Tööleht Tasuliikide lõikes kuvab töötaja grupi, töötaja nime, perioodis töötatud päevade arvu, palga perioodi, tasuliigi ja summa ning raamatupidamiskonto,
eelarveüksuse, eelarve liigi ja objekti, kuluüksuse, tegevusala andmed.
Summad on isikupõhiselt summeeritud.
Tööleht Tasuliigid arvestusperioodiga kuvab töötaja grupi, töötaja nime, perioodis töötatud päevade arvu, arvestusperioodi, palga perioodi, tasuliigi ja summa
ning raamatupidamiskonto, eelarveüksuse, eelarve liigi ja objekti, kuluüksuse, tegevusala andmed.
Summad on isikupõhiselt summeeritud.
Aruande väljundi kuvad
Töölehe Kontolaiendite lõikes kuva:

Töölehe Tasuliikide lõikes kuva:
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Töölehe Tasuliigid arvestusperioodiga kuva:

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR027 PALGALEHT
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodis töötajale arvestatud tasu, kinnipidamise, võla ja väljamakse summad.
Aruande parameetrid
Aruanne käivitatakse perioodi kohta, mitte
palga väljamakse kuupäeva kohta.
Aruannet on võimalik kitsendada personali
allüksuse ja töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab valitud perioodil kõik tasu saanud isikud, sh muud isikud ja võlaõiguslikud.
Aruanne kuvab töötajat mitmel real, kui mingil põhjusel on tehtud ümberarvestus eelmistesse kuudesse näidates ära ka vastava perioodi.
Rahalise ümberarvestuse korral kuvatakse eelmiste perioodide ümberarvestuse summad, mis makstakse välja valitud perioodis.
Ümber arvestatud summad võivad olla ka „-“-märgiga.
Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR028 PALGA KOONDARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodi tööjõu kulud erinevates lõigetes.
Aruande parameetrid

Aruannet on võimalik kitsendada personali
allüksuse, töötaja grupi, töötaja allgrupi ja
töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab valitud perioodil kõik tasu saanud isikud, sh muud isikud ja võlaõiguslikud.
Erinevalt aruannetest HR015 Arvestatud palk ja HR016 Palgafondi täitmine näitab aruanne HR028 eelnevate kuude ümberarvestusi perioodis.
Tööleht Palga koondaruanne kuvab struktuuriüksuste kaupa grupeerituna isikupõhiselt töötajatele arvestatud töötasu, kinnipidamised, sotsiaalmaks,
töötuskindlustus, võlg ning tööjõukulu kokku.
Tööleht Palga koondaruanne maksudega kuvab struktuuriüksuste kaupa grupeerituna isikupõhiselt töötajatele arvestatud töötasu, tulumaksu,
töötuskindlustuse, kogumispensioni, muud kinnipidamised ja väljamaksed, sotsiaalmaksu, asutuse töötuskindlustuse, võlad ning tööjõukulu kokku.
Tööleht Arvestused tasuliikide lõikes kuvab struktuuriüksuste kaupa grupeerituna isikupõhiselt tasud tasuliikide kaupa ning väljamakse summa (neto summa).
Tööleht Tasuliigid kuvab tasuliikide kaupa kogusummad.
Tööleht Päringu parameetrid kuvab aruandes esinenud tasuliikide jaotuse.
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NB!
Aruandesse juurde lohistatav objekt Palga periood kuvab kalendrikuud, mille eest arvestus tehti, objekt Palgaarvestuse periood kuvab kalendrikuud, millal
arvestus tehti. Kui veerg Palgaarvestuse periood kuvab nulle, siis on tegemist vahearvestuse kandega.

Aruande väljundi kuvad
Töölehe Palga koondaruanne kuva:

Töölehe Palga koondaruanne maksudega kuva:
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Töölehe Arvestused tasuliikide lõikes kuva:

Töölehe Tasuliigid kuva:

Töölehel Päringu parameetrid kuvatav tasuliikide jaotus aruandes:
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR029 KULUDE JAGAMINE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeva seisuga struktuuriüksuste kaupa grupeerituna töötajate tasuliikide kõik kulutunnused.
Aruande parameetrid
Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma võlaõiguslike ja
muude isikuteta. Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse, töötaja
grupi, töötaja allgrupi, ja töötaja valikuga.
Kui valid parameetri Töötajad pikaaajalise puudumisega Jah,
siis kuvab aruanne ainult pikaajalise puudumisega töötajad.

Aruande selgitus
Töötaja andmed kuvatakse mitmel real, kui ta saab tasu erinevatest projektidest või kulukeskustest.
Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR035 KESKMISTE ARVUTAMINE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada töötajate keskmised tasud valitud perioodil.
Aruande parameetrid

Vaikimisi valikuks on seadistatud keskmine päevatasu
puhkusetasu arvutamiseks. Vajaduse korral muuda
vaikimisi valikut.
Aruande väljundit on võimalik kitsendada personali
allüksuse, töötaja ja keskmiste arvutamise liigi
valikuga.

Aruande selgitus
Üldjuhul on aruande käivitamise perioodiks 6 kalendrikuud, perioodi alguskuupäev on alati kuu 1. kuupäev.
Arvutatavate keskmiste liigid:
/201 – keskmine päevatasu puhkusetasu arvutamiseks
/202 – keskmine tunnitasu
/203 – keskmine tööpäevatasu
/204 – keskmine päevatasu õppepuhkuse tasu arvutamiseks
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Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR050 TOETUSEGA SEOTUD TÖÖJÕUKULUD
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodis konkreetse toetusega seotud tööjõukulud.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada
personaliallüksuse, kulukeskuse (palk),
töötaja grupi, töötaja allgrupi ja töötaja
valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne võimaldab andmeid pärida ainult ühe toetuse kaupa.
Aruande veergude selgitused:
Tasu töölepingu/ käskkirja kohaselt – SAPis infotüübile 8 sisestatud palk aruande lõppkuupäeva seisuga
Toetuse arvestuslik osakaal – valitud perioodil arvestatud toetusega seotud põhipalga ja kogu põhipalga suhe
Toetuse arvestuslikud töötunnid – töötaja töötunnid korrutatud toetuse arvestusliku osakaaluga.
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Aruande väljundi kuvad
Töölehe Toetusega seotud tööjõukulud kuva:

Töölehe SF vorm kuva:

Töölehe SF projekti elementide jaotus kuva:
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Töölehe Kokkulepitud palk kuva:

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR065 MUUTUVPALGA ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on aidata arvutada töötaja võimalikku muutuvpalga summat ja jälgida, et see ei ületaks aastas 20% põhipalgast.
Aruande parameetrid
Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma
lahkunud töötajateta, ilma
võlaõiguslike ja muude isikuteta.
Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruannet on võimalik kitsendada
personali allüksuse, töötaja grupi, töötaja
allgrupi ja töötaja valikuga.

Aruande selgitus
ATS § 61 lg 5: muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti ametniku aastasest põhipalgast.
Muutuvpalga piirmäära arvestatakse lähtuvalt ametnikule aastaks määratud põhipalga summast (puhkusetasusid siin arvesse ei võeta, kuna aluseks pole
väljamakstud palk vaid määratud). Kui aasta sees see summa suureneb (ametniku põhipalka suurendatakse), siis suurendatakse alates sellest hetkest ka 20%
prognoosi.
Näide:
Kui ametniku kalendriaastaseks põhipalgaks oli määratud 14 400 eurot (1200 eurot x 12) ja kui alates septembrist on ametniku ühe kuu põhipalgaks määratud
1300 eurot, on kavandatavaks kalendriaastaseks põhipalgaks 14 800 eurot (1200 eurot x 8 = 9600 eurot + 1300 eurot x 4 = 5200 eurot).
Juhul, kui ametnik asub teenistusse kuu keskel võetakse antud kuu tervenisti arvesse. Näiteks kui ametnik asus tööle 15. septembril põhipalgaga 1000 eurot,
on tema kavandatavaks kalendriaastaseks põhipalgaks 4 x 1000 eurot.
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Veerus Põhipalk/ametipalk kuvatakse aruande perioodil töötajale määratud põhipalk kokku (vastavalt ülal olevale arvutuspõhimõttele).
Veerus '20% aasta määratud põhipalgast kuvatakse 20% määratud põhipalgast, ehk maksimaalne summa, mida võib töötajale muutuvpalgana maksta.
Veerus Määratud muutuvpalk kuvatakse muutuvpalka, mis on töötajale arvestusperioodil arvestatud.
NB! Siia kuuluvad ka summad, mis on isikule aasta lõpuni juba määratud.
Veerus Summa, mida saab veel muutuvpalgana maksta kuvatakse summa, mis on arvutatud valemi järgi: 20% põhipalga summast * kalendrikuude arv valitud
perioodis - perioodile arvestatud muutuvpalk.
NB! Siia kuuluvad ka summad, mis on isikule aasta lõpuni juba määratud.
Parema ülevaate saamiseks sorteeri veerg Summa, mida saab veel muutuvpalgana maksta kasvavalt, siis on esimesel lehel kohe näha, kas on muutuvpalka
makstud liiga palju ja kellel on muutuvpalga piir lähenemas.
Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord

34

HR067 SISESTATUD TUNNITASUD
Aruande eesmärk
Aruanne kuvab valitud perioodis töötajale sisestatud töötatud tundide, riiklikul pühal töötatud tundide, ööajal töötatud tundide, ületundide ja valvetundide
arvu.
Aruande parameetrid

Aruanne kuvab andmed etteantud tunnitasude
koodidega. Vajaduse korral muuda vaikimisi
valikut.
Aruande väljundit on võimalik kitsendada
personali allüksuse, töötaja grupi, töötaja
allgrupi ja töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Vaikimisi kuvatud tunnitasud:
4800
4900
4901
4902
4904
4907
4918
4802
4803

Töötatud tunnid
Töö riiklikul pühal
Öötöö 25%
Ületunnid 150%
Valveaeg 10%
Valvetunnid 10% PPVS
Valvetunnid 20% PPVS
Individuaaltunnid
Puhkuse tunnid
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Aruanne võimaldab kontrollida sisestatud tunnitasusid ja teha tööaja analüüsi.
Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR070 PUHKUSERESERVI ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on hõlbustada asutuse puhkusereservi kannete tegemist.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada personali
allüksuse, puhkuse liigi ja töötaja valikuga.
Puhkuse liikide lõikes rahastamise allikate
kuvamiseks vali puhkuseliik.

Aruande selgitus
Puhkusereservist üldiselt
Raamatupidamiskohustuslasel on raamatupidamise seadusest tulenev kohustus inventeerida kõik oma varad ja kohustused, nende hulgas ka puhkusetasueraldis
ehk puhkusereserv. Puhkusereservi inventeerides tuleb korrigeerida puhkusekohustuse jääki bilansis ja seda nii väljateenitud, kuid kasutamata puhkuse
päevade kui ka töötajate poolt ettepuhatud puhkusepäevade osas.
1.
2.
3.

Puhkusereservi arvestuses võib puhkusepäevade jäägi ümardada täisarvuni.
Töötaja kasutamata puhkusepäevade jäägi leidmiseks liidetakse eelmise aasta lõppsaldole jooksval aastal teenitud puhkusepäevad ning lahutatakse
kasutatud ning aegunud puhkusepäevad.
Puhkusereservi koostamisel võetakse arvesse et:
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põhipuhkust ei teenita ajal, kui töötaja on tasustamata puhkusel, ajateenistuses või lapsehoolduspuhkusel;
põhipuhkus ei sisalda rahvus- ega riigipühi;
neid päevi, mida hüvitab riik, reservi arvestusse ei kaasata, kuna tegemist ei ole ettevõtja kuluga. Sh lapsepuhkus ning isapuhkus;
reserviarvestusse tuleb lisada tööandja enda poolt lubatud täiendavad puhkused, mida võib kasutada järgnevatel perioodidel;
puhkuse aegumine peatub seoses rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsendaja puhkuse või lapsehoolduspuhkusega, samuti ajal, kui töötaja on
ajateenistuses või asendusteenistuses;
3.6 puhkusereservi arvestusse kaasatakse juhtimis- ja kontrollorgani liikmete (juhatus, nõukogu) puhkus, juhul kui nende lepingutes on viited puhkust
võimaldavatele töölepingu sätetele või muud erikokkulepped.
Puhkusereservi arvutamiseks korrutatakse iga töötaja kasutamata puhkusepäevade arv bilansipäeva seisuga tema kalendripäeva keskmise tasuga.
Vt Vabariigi Valitsuse määrust „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015004.
Tulemuseks saadud kasutamata jäänud puhkuse tasule arvatakse juurde sotsiaalmakse ning töötuskindlustusmakse.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Töölehed aruandes HR070 Puhkusereserv
5. Puhkusereserv – isikupõhine aruanne, kuvab töötajate puhkusereservi puhkuseliikide lõikes, sellel lehel ei ole võimalik juurde lohistada rahastamise
allikaid (kulude jagamise tunnuseid).
6. Puhkusereserv kulutunnuste lõikes – kuvab töötajate puhkusereservi rahastamise allikate lõikes, sellel lehel ei ole võimalik juurde lohistada puhkuseliike.
7. Koond – kuvab koondsummad rahastamise allikate lõikes, ilma töötajate nimedeta.
Algoritmid
8. Puhkusereserv seisuga = ühe kalendripäeva keskmine tasu * saadaolevad puhkusepäevad.
Sellest summast arvutatakse sotsiaalmakse 33% ja töötuskindlustusmakse 0,8%.
Puhkusereservikulu kokku = puhkusereserv seisuga + sotsiaalmakse + töötuskindlustusmakse.
Töötuskindlustusmakset ei arvutata vabariigi presidendile, riigikontrolörile, õiguskantslerile, kohtunikule, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
liikmele.
Täpsemalt vt Töötuskindlustuse seadus § 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/104052018006?leiaKehtiv.
9. Töölehel Puhkusereserv jagatakse puhkusereservi summad kulutunnuste lõikes arvestades kulutunnuste proportsiooni, mis on kulude jagamise infotüübil
IT0027 aruande parameetriks valitud kuupäeval.
10. Perioodi arvestatud töötasu = eelneval kuuel (6) kuul teenitud töötasu
Perioodi kalendripäevad = eelneva kuue kuu kalendripäevad, va riigipühad.
Kui töötajale ei ole puhkusereservi arvutamise vajaduse eelneval kuuel kuul tasu makstud, siis võetakse arvesse talle määratud palk (IT0008 Palk) ning
perioodi kalendripäevadeks aruande parameetriks valitud kuu kalendripäevad, va riigipühad.
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Pane tähele
11. Aruandesse HR070 on kaasatud tabelis olevad saadaoleva puhkuse liigid:
Alus

Arvutamine

Saadaoleva puhkuse
puhkuseliigi kood ja nimetus

1100

Põhipuhkus

TLS ptk 4 Puhkus
ATS § 43 Puhkus
ATS § 68 Põhipuhkuse andmine lg 2

Proportsionaalne
arvestus

10 Põhipuhkus

1101

Puhkus staaži eest

ATS § 131 Lisapuhkuse aegumine ja
hüvitamine

Proportsionaalne
arvestus

11 Staaži lisapuhkus

1103

VäM KP põhipuhkus kal

Vastavalt asukohamaa seadusele toimub
puhkusearvestus kalendripäevades

Proportsionaalne
arvestus

25 VäM KP põhipuhkus kal

1104

VäM KP põhipuhkus tööp

Vastavalt asukohamaa seadusele toimub
puhkusearvestus tööpäevades

Proportsionaalne
arvestus

26 VäM KP põhipuhkus tööp

1281

Pikendatud põhipuhkus

TLS § 55 Põhipuhkus

15 Pikendatud põhipuhkus

1282

Lisapuhkus - ergutus

VangS § 140 Vanglaametniku puhkus lg 2
VangS § 151 Ergutamine lg 2 punkt 2

14 Lisapuhkus-ergutus
(vangistusseadus)

1287

Kohtuniku lisapuhkus

KS § 84 Kohtuniku puhkus lg 2

23 Kohtuniku lisapuhkus

1288

EL lisapuhkus

ATS § 134 5 Lisapuhkuse andmine

27 EL lisapuhkus

1500

Lisapuhkus kohap palgatu

Vastavalt asukohamaa seadusele saab
kasutada lisapuhkust

24 Pikendatud põhipuhkus VM

Puudumise liik

Puudumise liigi nimetus
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1606

Lisapuhkus eriteenistus
(PPA ja PÄA)

PPVS § 81 Politseiametniku puhkus lg 3
PäästeTS § 202 Päästeteenistuja puhkus ja
puhkuse katkestamine

1706

Lisapuhkus

KVTRS § 25 Tegevväelase
lisapuhkusepäevad

12 Eriteenistuja lisapuhkus

Proportsionaalne
arvestus

11 Staaži lisapuhkus

12. Kui käivitad aruande täna aastalõpu kuupäevaga 31.12, siis kaasatakse arvestusse need kuud, mille palgaarvestus on tehtud. Keskmiste kalendripäevade
arv hakkab muutuma, kui tänasest edasi võetakse tööle uusi töötajaid ning kui vormistatakse ajakavaväliseid puhkusi.
13. Summad aruande töölehtedel Puhkusereserv kulutunnuste lõikes ja Koond ei võrdu summadega töölehel Puhkusereserv juhul, kui töötajal on mitmeid
kulutunnuseid. Vahe võib ulatuda paari euroni ja see vahe jääbki aruandesse sisse.
14. Aruannet ei saa otse võtta kannete tegemise aluseks, kui asutuses on töötajaid, kellele ei ole rohkem kui 12 kuu jooksul töötasu makstud, sest aruanne ei
indekseeri sellise töötaja töötasu.
Palgaarvestaja peab käsitsi korrigeerima nende töötajate töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu indeksiga. Indeksi
väärtus arvutatakse keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul ja töö tegemisest keeldumise kuul kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärade suhtena.
Vt vajaduse korral Vabariigi Valitsuse määrust „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015004
15. Eri riikide seaduste alusel töötaja grupis U olevate töölepinguliste töötajate puhul võetakse perioodi arvestatud tasu aluseks töötajale määratud palk
(IT0008 Palk) ning perioodi kalendripäevadeks parameetriks valitud kuu kalendripäevad, v.a riiklikud pühad.
Kuna töötajatel töötaja grupiga U on nn asutuse makse % riigiti erinev (vahel erineb isegi riigi siseselt), siis arvestab aruanne asutuse makseteks
keskmiselt 17 % ja arvutatud summa kuvatakse veerus Sotsiaalmaks.
Töötaja grupis U olevate isikute tasud on erinevates valuutades, lohista vajaduse korral juurde objekt Palga valuuta.
16. Puhkusereservi lõpliku aruande koostamisel võta aluseks summad töölehtedelt Puhkusereserv kulutunnuste lõikes ja Koond.
17. Kui järgmisel aastal makstakse eelmise aasta eest tulemustasu, siis muutuvad ka aruande summad.
Nt, kui puhkusereservi kanded on veebruaris ära tehtud ja tulemustasu makstakse märtsis, siis jääb sisse vahe BO aruande tegelike andmetega.
18. BO aruande HR070 pealt ei looda SAPi raamatupidamiskandeid, kuna arvestuse aluseks on töötaja saadaolevad ja veel kasutamata puhkuse
kalendripäevad, see arvestus ei käi läbi palgaarvestusest, mistõttu ei teki ka kandeid raamatupidamise kontodele.
19. Aruannet võib vaadata iga kuu seisuga (kuigi need vahepealsed numbrid ei näita suurt midagi) ja võrrelda finantsaruandes oleva eelneva aasta
puhkusereservi kandega.
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Aruande väljundi kuvad
Töölehe Puhkusereserv näidiskuva

Töölehe Puhkusereserv kulutunnuste lõikes näidiskuva

Töölehe Koond näidiskuva

Aruande täiendamine

Sisukord
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Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:
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HR071 MÄÄRATUD TASUD
Aruande eesmärk
Aruanne kuvab valitud perioodis töötajale määratud ühekordsed ja korduvad tasud, limiidid ning kinnipidamised.
Andmed võetakse infotüüpidelt IT0014 Korduvad tasud/kinnipidamised, IT0015 Ühekordsed tasud ja kinnipidamised ning IT0267 Vahearvestuse ühekordsed
maksed.
Aruande parameetrid

Aruanne kuvab vaikimisi andmed ilma
võlaõiguslike ning muude isikuteta.
Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada
kuluüksuse, ametikoha grupi, ametikoha
alamgrupi, tasuliigi ning töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruande abil saab ülevaate töötajatele määratud ühekordsetest ja korduvatest tasudest, summalistest väljamaksetest, kehtestatud lauatelefoni, mobiiltelefoni ja
kütuse limiitidest ning kinnipidamistest.

43

Aruande väljundi kuvad
Töölehe Määratud tasud näidiskuva:

Aruande täiendamine

Sisukord
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HR072 KOKKULEPITUD PALK PERIOODIL
Aruande eesmärk
Aruanne kuvab töötajatele määratud palga andmed valitud perioodil ning võimaldab seeläbi jälgida töötajate palga muutumist ajas.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma lahkunud
töötajateta. Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruannet saab täiendada kuluüksuse, töötaja grupi, töötaja
allgrupi, struktuuriüksuse ID ning töötaja valikuga.
Kui valid parameetri Töötajad pikaajaliste puudumisega
Jah, kuvab aruanne ainult pikaajaliste puudujate andmed.

Aruande selgitus
Aruande veerus Ametikoha staatus tähendab APK aktiivset põhikohta ning AS ametikohta, millele on võetud asendaja seoses töösuhte peatumisega.
Töölehel Palk veergudes kuvatakse töötaja palga ühe kehtivusperioodi andmed ühel real, kusjuures tasuliigid kuvatakse veergudes koos tasuliigi koodi ja
nimetusega.
Kui aruandesse valitud perioodis töötaja palk muutus, kuvab aruanne töötaja kohta nii mitu rida, kui mitu korda töötaja palk aruandesse valitud perioodis
muutus.
Töölehel Palk ridades kuvatakse töötaja kõik palgakomponendid erinevatel ridadel.
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Tööleht Selgitused annab aruandesse kaasatud palgaliikide jaotuse, palgaliigi koodi ning nimetuse.

Aruande väljundi kuvad
Töölehe Palk veergudes näidiskuva:

Töölehe Palk ridades näidiskuva
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Aruande täiendamine

Sisukord

Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:
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KESKSED PALGAARUANDED
Kesksed palgaaruanded on realiseeritud RIHATO tellimusel.

HR045 PALKADE AVALIKUSTAMISE ARUANNE – HETKE SEIS
Aruande eesmärk
Aruande eesmärgiks on kuvada ATS § 65 lg 4 alusel ametnike kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga avalikustamisele kuuluvad palgad.
Aruande parameetrid
Aruande väljundit saab kitsendada personali
allüksuse, töötaja allgrupi ja töötaja valikuga.
Vajaduse korral saab lisada aruandesse töötajaid
lisaks ametnikele ning ametikohti lisaks ametnike
ametikohtadele.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab automaatselt ametnike palgaandmed. Aruanne ei kuva automaatselt töölepinguliste isikute andmeid.
ATS § 65 lg 4 alusel tuleb lisaks ametnikele avalikustada ka nende töölepingu alusel töötavate isikute töötasud, kes on nimetatud ATS § 7 lõikes 6. Need
isikud on poliitilised nõunikud ja -abid. Nende isikute aruandesse saamiseks on võimalik kasutada parameetreid Töötajaid lisaks ametnikele (kui on teada
töötajate nimed) või Ametikohad lisaks ametnikele (nt ministri nõunik, abi).
Aruanne ei kuva pikaajaliste puudujate andmeid. Pikaajalisteks puudumisteks loetakse puudumise liike:
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1120, 0120 - Lapsehoolduspuhkus
1230, 0230 - Sünnituspuhkus
1241, 0241 - Peatumine palga säilitamisega
1242, 0242 - Peatumine palgata, sotsmaksuga
1243, 0243 - Peatumine palgata, sotsmaksuta
1246, 0246 - Ametikohalt kõrvaldam
1389, 0389 - Asendusteenistus
1390, 0390 – Ajateenistus
Aruande selgituste lehel on kuvatud aruandesse kaasatud ja põhipalga hulka arvatavate tasuliikide loetelu.
Kui asutuses põhipalk komponentideks ei jagune, siis kuvatakse info:
Põhipalga all kuvatakse järgmised tasuliigid:
Jaotus
Tasuliik
Tasuliigi nimetus
Põhipalk
4000
Põhipalk/astmepalk

Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord

50

HR046 PALKADE AVALIKUSTAMISE ARUANNE – PERIOODI PALK
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on ATS § 65 lg 4 alusel kuvada valitud perioodi ametnike palgad.
Aruande parameetrid
Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse
ja töötaja valikuga.
Vajaduse korral saab aruandesse lisada töötajaid lisaks
ametnikele ning töökohti lisaks ametnike
ametikohtadele.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab automaatselt ametnike palgaandmed. Aruanne ei kuva automaatselt töölepinguliste isikute andmeid.
Aruandest on välistatud kõik töötajad, kes valitud perioodil töötasid AK-tunnusega ametikohal.
ATS § 65 lg 4 alusel tuleb lisaks ametnikele avalikustada ka nende töölepingu alusel töötavate isikute töötasud, kes on nimetatud ATS § 7 lõikes 6. Need
isikud on poliitilised nõunikud ja -abid. Nende isikute aruandesse saamiseks on võimalik kasutada parameetreid Töötajaid lisaks ametnikele (kui on teada
töötajate nimed) või Ametikohad lisaks ametnikele (nt ministri nõunik, abi).
Aruanne ei kuva pikaajaliste puudujate andmeid. Pikaajalisteks puudumisteks loetakse puudumise liike:
1120, 0120 - Lapsehoolduspuhkus
1230, 0230 - Sünnituspuhkus
1241, 0241 - Peatumine palga säilitamisega
1242, 0242 - Peatumine palgata, sotsmaksuga
1243, 0243 - Peatumine palgata, sotsmaksuta
1246, 0246 - Ametikohalt kõrvaldam
51

1389, 0389 - Asendusteenistus
1390, 0390 – Ajateenistus
Aruanne kuvab arvestatud tasusid tekkepõhiselt.
Kui ametnik oli perioodi jooksul osakoormusega teenistuses mitmel ametikohal samaaegselt, kuvatakse tema palgaandmed ametikohapõhiselt ehk iga
ametikoha kohta eraldi.
Kui perioodi jooksul muutus struktuuriüksuse nimetus, kus ametniku ametikoht paikneb, siis kuvab aruanne viimase struktuuriüksuse nimetuse all kogu
kalendriaasta info kokku.
Kui perioodi jooksul muutus ametniku ametikoht (ametinimetus muutus), siis kuvab aruanne andmed viimase ametinimetuse all kogu kalendriaasta kohta
kokku. Aruandesse on lisatud sellekohane selgitus veergu „Ametnik on viimase aasta jooksul töötanud erinevatel ametikohtadel“, kus kuvatakse sõna „Jah“.
Ametniku koormus ametikohal arvutatakse järgmiselt: arvutatakse ametniku koormus iga päeva seisuga ning jagatakse see perioodiga ehk arvutatakse välja
ametniku keskmine koormus valitud perioodil.
Veerg „Periood“ kuvab ametikohal oldud perioodi, mille kohta palgainfo aruandesse jookseb.
Aruande selgituste lehel on kuvatud aruandesse kaasatud ja põhipalga hulka arvatavate tasuliikide loetelu.
Kui asutuses põhipalk komponentideks ei jagune, siis kuvatakse info:
Tasuliigid kuvatakse aruandes järgmiselt:
Jaotus

Tasuliik
6000
6001
6010
6011
6012
6016
6040
6041
6042
6050
6051

Tasuliigi nimetus
Puhkus kesk al
Puhkus kesk al üleeelm
Puhkus palga säilit
Puhkus palga säilit järg
Puhkus palga säil ülejärg
Puhkus summaga
Puhkus palga säilit
Puhkus palga säilit järg
Puhkus palga säil ülejärg
Puhkus kesk al
Puhkus kesk al üleeelm
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Põhipalk

Muutuvpalk

Muu tulu

6101
6103
6104
4000
4029
4251
4205
4208
4211
4213
4340
4253
4900
4902

Õppepuhkus min al
Õppepuhk kesk ka riigip
Õppepuhk kesk üleeelm
Põhipalk/astmepalk
Õppepalk
Põhipalk summaga
Preemia
Lisatasu täiend. ül. eest
Lisatasu juhendamise eest
Tulemustasu
Lisa täiend.ül. eelm.kuud
Ületunnitöö summaga
Töö riiklikul pühal
Ületunnid 150%

Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR051 FONTESE PALGAUURINGU ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruanne on välja töötatud andmete edastamiseks Fontese palgauuringu tarbeks.
Aruande parameetrid
Aruannet saab kitsendada personali allüksuse,
töötaja grupi ja töötaja allgrupi valikuga.
Alguskuupäeva ja lõppkuupäeva valimisel tuleb
arvestada, et Fontese palgauuringu tarbeks
võetakse andmeid tavaliselt kevadel ning
vaadatakse tagasiulatuvat 6-kuulist või 12-kuulist
perioodi.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab isikud, kes olid teenistus- või töösuhtes aruande käivituskuupäeva seisuga.
Aruanne ei kuva pikaajaliste puudujate andmeid.
Pikaajalisteks puudumisteks loetakse puudumise liike (kood / puudumise liigi nimi):
1120, 0120 - Lapsehoolduspuhkus
1230, 0230 - Sünnituspuhkus
1241, 0241 - Peatumine palga säilitamisega
1242, 0242 - Peatumine palgata, sotsmaksuga
1243, 0243 - Peatumine palgata, sotsmaksuta
1246, 0246 - Ametikohalt kõrvaldam
1389, 0389 - Asendusteenistus
1390, 0390 - Ajateenistus
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Aruandes kuvatakse kokkulepitud palga andmed ning töötaja koormus aruande käivitamisel valitud lõppkuupäeva aasta 1. mai seisuga.
Aruande veerus AASTA TULEMUSTASU kuvatakse kõiki tulemustasusid ja preemiaid, mis on makstud aruande lõppkuupäevale eelneval kalendriaastal.
Aruande veerus VALITUD PERIOODI LISATASU pühade ning öisel ajal töötamise eest kuvatakse kõik pühade-, õhtu-, öötöö- ning valveaja tasud aruande
käivitamisel valitud perioodi kohta. Reeglina on see periood Fontese palgauuringu viimased 6 kuud, kuid võib sellest ka erinev olla.
Aruandesse kaasatud tasuliigid veergudes Bruto KUU PÕHIPALK seisuga, AASTA TULEMUSTASU ja VALITUD PERIOODI LISATASU pühade ning öisel
ajal töötamise eest kuvatakse vastavalt uue SAPi tasuliikide klassifikaatorile, mille leiab RTK kodulehelt Tasuliikide tabel.
Aruande veergudesse kaasatud tasuliikide täpse loetelu leiad aruande töölehelt Selgitused.

Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR057 PALGAUURING
Aruande eesmärk
Aruanne on välja töötatud palgauuringu tarbeks.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit on võimalik kitsendada
personali allüksuse valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab vaadeldavas perioodis (tavaliselt üks aasta) tööl olnud töötajate andmed (struktuuriüksus, ametikoht, jm personali andmed) aruande
lõppkuupäeva seisuga jättes välja töötajad, kelle teenistus- või töösuhe oli peatatud terves valitud perioodis.
Aruandesse jooksevad vaadeldava aasta kohta töötajate andmed, kes vastavad järgmistele tingimustele:
- isikud, kes on aasta jooksul tasu saanud
- isikud, kes ei olnud aasta jooksul lapsehoolduspuhkusel ega kelle töösuhe ei olnud peatatud kauemaks kui 6 kuud
Kui ametikoht või koormus on muutunud, tuleb selle kohta vastav märge aruande veergu (Ametikoht muutunud, Koormus muutunud). Töötaja töötamisel
lühemat aega, kui perioodis on valitud, näitab aruande veerg „Töösuhte kestus kuudes“.
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Aruandesse kaasatud tasuliigid kuvatakse vastavalt uue SAPi tasuliikide klassifikaatorile, mille leiab RTK kodulehelt SAP tasuliikide tabel.
Aruande veergudesse kaasatud tasuliikide täpse loetelu leiad aruande töölehelt Selgitused.
Aruandes loetakse pikaajaliseks puudumiseks puudumise liigid: 1230, 0389, 0390, 0120, 0241, 0242, 0243, 0246, 0249, 0230, 1389, 1390, 1120, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1230, 1249, 1283, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509.
Nende puudumise liikidega puudutud päevad / perioodid jäävad koormuse arvutusest välja.
Koormus leitakse valemi järgi: töötaja koormus * päevade arv (ilma pikaajaliselt puudutud päevadeta) / päevade arv aruande perioodil
Nt: töötaja koormus on jaanuaris 1 ja veebruaris 0,5. Veebruarikuus algas pikaajaline puudumine, millest veebruarikuusse jäi 5 päeva.
Perioodi jaanuar-veebruar koormuse arvutus on järgmine:
(31*1+(28-5)*0,5) / (31+28)

Aruande väljundi kuvad
Töölehe Palgauuring näidiskuva:
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Töölehe Palgauuring palgaliigiga näidiskuva:
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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