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Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse
nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse
ja -aruandluse juhend” muutmine
Vastu võetud 18.12.2021 nr 45
Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.
§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend” muutmine
Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse
juhend” tehakse järgmised muudatused:
1)paragrahvi 11 lõiked 9–93tunnistatakse kehtetuks;
2)paragrahvi 13 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Laenukohustised ja muud võlakohustised kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse
raamatupidamises, kes esindab riiki nendes õigussuhetes.”;
3)paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Kaupade, teenuste või muude hüvede ostmise korral peab müüjaga kokku lepitud maksetähtpäev andma
võimaluse alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ja tulevaste rahavoogude planeerimiseks.”;
4)paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Teekasutustasu kajastatakse kontol 382700 tasu laekumise hetkel.”;
5)paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:
„(12) Tegevustoetuste maksmisel võetakse hinnanguliselt arvesse toetuse saaja võimet rahalised vahendid
makse laekumise aastal ära kasutada. Igal aastal kantakse üle summad, mis on ette nähtud kulutada toetuse
saaja poolt samal aastal. Tegevustoetust võib üle kanda rohkem kui ühe aasta mahus toetuse saaja finantsriskide
maandamiseks, kui toetuse saaja põhitegevuse iseloomust tingituna võetakse lepingulisi kohustusi ühest
aastast pikemaks perioodiks. Kui toetuse saaja ja maksja on avaliku sektori üksused, peavad mõlemad
ühtlasi nõustuma, et tegemist on tegevustoetusega § 24 lõike 2 alusel ning nad kajastavad seda vastavalt § 25
lõikele 11.”;
6)paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil kassapõhiselt laekumisel tuluna või
ülekandmisel kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem kui § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise
kahekordne alampiir. Kui sihtfinantseerimise saaja ja andja või vahendaja on mõlemad avaliku sektori üksused,
kasutavad nad poolte nõusoleku korral lihtsustatud põhimõtet.”;
7)paragrahvi 32 lõike 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;
8)paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara (välja arvatud maa) kapitaliseerimise alampiir on 10 000 eurot (ilma
käibemaksuta). Maa võetakse soetusmaksumuses arvele maksumusest olenemata.”;
9)paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:
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„(15) Kaitseotstarbeliste varuosade põhivarana arvelevõtmise alampiir on 50 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Kaitseministeerium võib raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestada nende kaitseotstarbeliste varade, sealhulgas
varuosade kui oluliste komponentide loetelu, mis võetakse põhivarana arvele maksumusest olenemata.”;
10)paragrahvi 42 lõike 8 teine lause tunnistatakse kehtetuks;
11)paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Kaitseotstarbeliste varade parendustööde kapitaliseerimise alampiir on 50 000 eurot (ilma käibemaksuta).”;
12)paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Saadud ja antud ettemaksed ning lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused, välja arvatud lõikes 2
määratud ettemaksed, inventeeritakse aruandeaasta lõpu seisuga.”;
13)paragrahvi 52 lõige 9 ja § 58 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;
14)paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses:
„(18) Seoses materiaalse ja immateriaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute ja bioloogilise vara
soetusmaksumuse piirmäära tõstmisega 10 000 euroni kantakse sellest väiksema soetusmaksumusega
varaobjektid hiljemalt 2023. aasta 31. jaanuari seisuga bilansist välja, kasutades rahavoo koodi 12 ja kajastades
nende jääkväärtuse amortisatsioonikuluna.”;
15)määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).
§ 2. Määruse jõustumine
Määruse § 1 punktid 8 ja 14 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.
Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister
Merike Saks
Kantsler
Lisa 1 Kontode koodid
Lisa 2 Tehingupartnerite koodid
Lisa 3 Tegevusalade koodid
Lisa 4 Allikate koodid
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