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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Eestis on varasemalt viidud läbi uuringuid seoses ettevõttel tekkiva halduskoormusega, 

kuid vaatluse all on olnud vaid konkreetne toiming või seadus. Eestis ei ole uuritud üldist 

ettevõttel lasuvat koormust korraldamaks ettevõtte sisest raamatupidamisarvestust. 

Magistritöö eesmärk on välja tuua põllumajandusettevõtete raamatupidamise teostamise 

hind (koormus) ja hinnata arvestusala halduskoormuse mõju ettevõttele.  

Empiirilise uuringu tegemiseks viidi perioodil 06.04.2015–17.04.2015 läbi telefoniküsitlus 

62 keskmise suurusega põllumajandusettevõtte seas, kes 2014. aastal taotlesid 

põllumajandustoetusi. Küsitlusuuringule vastanud raamatupidajate arv oli 38. Magistritöös 

on esiteks leitud raamatupidaja töökohaga seotud kulude keskmised ning seejärel kulude 

kogusumma nii valimis olnud ühe ettevõtte kohta kui ka ühe raamatupidaja kohta. 

Lähtuvalt 2014. aastal tehtud kuludest, oli ühe raamatupidaja töökoha maksumus 

põllumajandusettevõttes keskmiselt 1626 eurot kuus ning ühe valimis olnud 

põllumajandusettevõtte keskmine raamatupidamise maksumus ühes kuus oli 3351 eurot. 

Raamatupidaja töökoha maksumusest on tööjõukulude kõrval lisakulude osakaal 25%, mis 

on sama suur Taanis standardkulumudeli puhul kasutatava töötaja lisakulu määraga. Kui 

ettevõte omab enda raamatupidamise kulude kohta ülevaadet, on tal võimalik neid kulusid 

vajadusel mõjutada, arvestades sealjuures raamatupidamise tähtsust ettevõttes. 

Ettevõtte juhtkonna poolt nõutud aruannete koostamine tekitab ettevõtte 

raamatupidamisele ajakulu ühes kuus 450 minutit, mille tulemusena keskmine rahakulu 

ühes kuus on 75 eurot.  Tegemist on koormusega, mida ettevõtte juhtkond saaks ise 

mõjutada. Uuritavate põllumajandusettevõtete raamatupidamises ei kaasnenud 

raamatupidajatel 2014. aastal taotletavate põllumajandustoetustega lisanõudeid, mis 

tingiksid lisatööd. Raamatupidajal ühe taotluse puhul administratiivse tegevuse peale kuluv 

aeg ei ole nii oluline, et seda oleks otstarbekas välja tuua mõjuna arvestusala 

halduskoormuse osas. 
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ABSTRACT 

 

The earlier surveys in Estonia about administrative burden have been focusing on specific 

law or action. There’s not been study how burdensom it is to manage company's internal 

accounting in Estonia. Aim of the current thesis is to find out the burden (cost) of 

accountancy in agricultural enterprises and asess the impact of administrative burden of 

finance department on enterprise. 

The survey was conducted during the period 06.04.2015–17.04.2015 among 62 agricultural 

enterprises, who applied diffetent agricultural supports in 2014. The survey was answered 

by 38 accountants. First were found the average costs related to accountant workplace, 

then the total amount of average cost in relation to one enterprise and to one accountant.  

The cost of accounting in medium-size agricultural enterprise with one accountant was 

1626 euros. The average cost of accounting for a company’s was 3236.5 euros. Overhead 

from cost of accounting are 25%, which are the same size as Denmarks overhead used in 

standard cost model. It is a burden that the company's management can influence 

themselves. Additional assignments in accountancy made by  management of the company 

causestime expenditure 7,5 hours in a month, as a result the average cost is 75 euros per 

month. It is a burden that the company's management can influence themselves by getting 

to know the accounting software used by accountants. Enterprises that were in selection, 

didn’t accompany any requirements in accountants work with applied agricultural supports 

(based on the 2014 supports), which require additional work. Time spent on administrative 

activities for one agricultural suport application is not that important that it would be 

rational to bring it out as effect on administrative burden. 
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SISSEJUHATUS 

 

Riik kehtestab regulatsioonidega ettevõtetele erinevaid nõudeid. Näiteks 

käibemaksukohustuslasel on kohustus esitada käibedeklaratsiooni (edaspidi KMD), tulu- ja 

sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse 

deklaratsiooni (edaspidi TSD) jne. Lisaks riigi kehtestatud normide täitmisega kaasnevale 

kulule, on organisatsioonis erinevate valdkondade juhtimiseks ja toimimiseks vajalik teatav 

halduskoormus. Arvestusvaldkond on üks ettevõtte struktuuri osa, millel on teatavad 

ülesanded ning nende ülesannete täitmisega kaasnevad ettevõttel kulud. Ettevõte peab 

pidama finantsarvestust ning lähtuma sealhulgas raamatupidamisseadusest ning 

Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest. Lähtuvalt ettevõtte juhtkonna huvist, on 

raamatupidajatel kohustus esitada juhtkonnale erinevaid aruandeid. Kuigi raamatupidamise 

nõuded tulenevad seadustest, tekitab ettevõte ise raamatupidajatele lisakohustusi. 

Varasemalt on Eestis viidud läbi uuringuid seoses ettevõttel tekkiva halduskoormusega 

ning pigem on uuringud läbi viidud seoses mõningate riigi kehtestatud kohustuste 

täitmisega. Uuringute tulemusena saadud info on vajalik riigile, kuna selle tulemusena saab 

ülevaate kohustuste täitja (ettevõtte) seisukohtadest ning saab hinnata vajadust mõningate 

regulatsioonide asja- ja ajakohastamiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

tellimusel viidi 2004. aastal läbi uuringud, mis keskendusid Maksu- ja Tolliametile ja Eesti 

Statistikaametile palga ja töötasu andmete esitamisega ettevõtjatele kaasnevale 

halduskoormusele (Huik, Jürgenson 2005) ning käibemaksu arvestusega seotud 

halduskoormusega ettevõtjale (Jürgenson 2005). Rahandusministeeriumi tellimusel viis 

BDO Eesti AS 2011. aastal läbi uurimuse seoses XBRL-süsteemile üleminekuga, mis oli 

keskendunud ettevõtte arvestusala halduskoormuse hindamisele (BDO Eesti AS 2013). 

Nimetatud uurimuste tulemusena selgus, kui palju lähevad ettevõtetele maksma ülesannete 

täitmised, mis on tulnud riigi poolt kehtestatud nõuetest. Eraldi pole Eestis uuritud üldist 

ettevõttel lasuvat koormust korraldamaks ettevõtte sisest raamatupidamisarvestust.  

Raamatupidamise teostamine ja raamatupidamisarvestuse info on vajalik nii ettevõtte 

juhtkonnale kui ka riigile. Kuna riigil on oma huvi aruannete saamiseks, peab 
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raamatupidamiskohustuslane täitma seadusest tulenevaid kohustusi. Üks riigi eesmärgist 

on ettevõtluse edendamine, seega ka ettevõtete jätkusuutlik tegevus, mistõttu võib riigi 

huviks olla ka raamatupidamise teostamise kulude suhteliselt minimaalseks tegemine.  

Raamatupidamise seaduse eesmärk on kehtestada põhinõuded raamatupidamise 

korraldamiseks (Raamatupidamise seadus 2002, § 1). Nimetatud seadus on üks 

raamatupidamist reguleerivaks toeks või aluseks, mistõttu on riiklikult reguleeritud teatud 

kohustused. Kui halduskoormus kaasneb riigi kehtestatud ülesannete täitmisel (näiteks 

KMD esitamisega), siis kogu raamatupidamise teostamisega kaasneb samuti halduskulu. Ja 

kuna raamatupidamise nõuded on valdavas osas kehtestatud riigi poolt, võib 

raamatupidamise teostamise koormust pidada halduskoormuseks. Kuna riik kehtestab 

kohustusi ja piiranguid, on riigi huviks ettevõtluse kogu raamatupidamise teostamisega 

kaasnev halduskulu (raamatupidamise teostamise maksumus).  

Kuigi raamatupidamine on ettevõttele kohustus, on see ettevõtte toimimiseks vajalik 

tegevus. Raamatupidamise teostamise maksumuse väljaselgitamine on eelkõige kasulik 

ettevõttele endale. Läbi selle saab ettevõte ülevaate kaasnevatest kuludest, mille 

tulemusena on võimalik arutleda sisseostetava raamatupidamisteenuse, ettevõttes 

raamatupidaja töökoha omamise või kulude ümberpaigutamise üle. Arvestusala 

halduskoormuse mõõtmisel ja hindamisel saab ettevõte ülevaate ühe põhifunktsiooni 

teostamiseks minevast koormusest. 

Raamatupidamist mõjutavad ettevõtte otsused. Lisaks raamatupidamise teostamisele võib 

põllumajandusettevõtetel, kes taotlevad endale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ameti (edaspidi PRIA) kaudu toetust, kaasneda raamatupidamise teostamisel lisanõuded. 

Eestis on levinud seisukoht, et põllumajandustoetuste taotlemisega kaasneb liigne 

bürokraatia, mis ettevõtteid koormab. Kuid toetuste taotlemisel raamatupidajatel 

kaasnevaid administratiivseid kulusid (halduskoormust) pole eraldi uuritud. 

Varasemalt on vähe uuritud ettevõtte arvestusala halduskoormust sellest aspektist, milliste 

jõupingutustega saavutatakse tulem ettevõtte finantssektoris. Samuti ei ole uuritud, kui 

suurt halduskoormust tekitab ettevõtte juhtkond lähtuvalt enda huvist ning kui suurt 

halduskoormust tekitab põllumajandusettevõtete raamatupidamisele PRIA kaudu toetuste 

taotlemine. Uuringud on keskendunud pigem sellele, kuidas ettevõttes vähendada 
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raamatupidajate töömahtu ja millised on erinevate IT lahenduste tulemused (Chen 2012; 

Grabski 2009).  

Magistritöö eesmärk on välja tuua põllumajandusettevõtete raamatupidamise teostamise 

hind (koormus) ja hinnata arvestusala halduskoormuse mõju ettevõttele. Eesmärgi 

saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

1) millised on ettevõttes halduskulu komponendid, mis on seotud raamatupidaja 

igapäevase tööga? 

2) kui suure osa lisaks raamatupidaja töötasule moodustavad lisakulud seoses 

raamatupidaja omamisega? 

3) missuguseid raamatupidamisalaseid lisakohustusi tekitab ettevõtte endale ise 

tulenevalt juhtkonna huvist?  

4) millised raamatupidamisnõuded kaasnevad ettevõtetel põllumajandustoetuste 

taotlemisel? 

5) kuidas põllumajandustoetuste taotlemine mõjutab ettevõttes raamatupidamise 

teostamist? 

Magistritöö esimeses osas keskendutakse halduskoormuse sisule, -hindamisele, -

erinevatele lähenemistele ja konkreetsemalt arvestusalale ning sellele, mida kujutab endast 

halduskoormus arvestusalas. Uurimusküsimuste vastamiseks viiakse keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtete seas läbi küsimustik. Sellest tulenevalt analüüsitakse magistritöö 

teises osas raamatupidaja töökohaga kaasnevaid kulufaktoreid, tuuakse välja kui suured 

need ettevõttes keskmiselt on. Lisaks analüüsitakse juhtkonna huvist tekkivat 

halduskoormust ettevõtte raamatupidamises ning analüüsitakse raamatupidajate hinnangut 

põllumajandustoetuste taotlemisel kaasnevale administreerimisele (raamatupidamise 

lisanõuded). 

Magistritöö tulemused on mõeldud kasutamiseks igas suuruses ettevõttele, hoolimata 

sellest, et uurimise all olid vaid keskmise suurusega ettevõtted. Eelkõige seetõttu, et 

raamatupidamine on ettevõttes vajalik ja toetav funktsioon ning selle valdkonna 

halduskoormuse ülevaade on igas suuruses ettevõttele kasulik. Autor tänab kõiki uuringus 

osalenud Eesti põllumajandusettevõtete raamatupidajaid, kelle abita ei oleks kõnesolev töö 

valminud. Lisaks tänab autor oma juhendajat Inno Kalbergi abi ja toetuse eest töö 

valmimisel ning Eesti Maaülikooli maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna juhatajat 

Mati Mõttet uuringu läbiviimiseks vajaliku informatsiooni edastamisel.  
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1. HALDUSKOORMUS 

 

1.1. Halduskoormuse olemus 

 

Esimeses alapeatükis käsitletakse ettevõttel tekkivat halduskoormust. Täpsemalt 

keskendutakse sellele, milles halduskoormus seisneb, kuidas see tekib ning kuidas erinevad 

autorid on sellele mõistele tähendust andnud. 

Termin „halduskoormus“ tähendab raha ja aja kulu, mis tekib ettevõttel riigi poolt 

kehtestatud ülesannete täitmisel, st info kogumisel, töötlemisel ja edastamisel (Sihver 

2007). Lisaks vaadeldakse halduskoormust kui kulu, mis on tekkinud ettevõttel puutudes 

kokku seaduslike kohustustega, mis nõuavad informatsiooni andmist enda tegevuse kohta 

(Costopoulou, Ntaliani 2006: 435). 

Täpsustades, halduskoormus kaasneb riigi poolt kehtestatud aruannete täitmisel, mitte 

riigile tasutud lõivus ega maksus. Näiteks kaasneb organisatsioonil halduskoormus 

tegevuslubade taotlemisel ning ka tulumaksudeklaratsiooni täitmisel. (Sihver 2007) 

Maksude määramist ja deklareerimist saab samuti pidada ettevõtte jaoks halduskoormuse 

tekitajaks, kui selliste maksukohustuste täitmine toob ettevõttele kaasa suure kulu nii 

rahaliselt kui ka ajaliselt (Ialomitianu 2010: 255). Halduskoormust võib ettevõttele pidada 

neutraalseks nähtuseks, kuna kohustuste täitmisel tekib paratamatult teatav halduskoormus. 

Kuid juhul, kui aruannete täitmine hakkab ettevõttelt põhjendamatult palju aega nõudma 

ning kahjustama ettevõtte põhieesmärkide täitmist, võib tekkida probleem. (Sihver 2007) 

Seega on ettevõtte halduskoormuse puhul oluline, et see ei oleks üleliia koormav ning 

kooskõlas ettevõtte eesmärkidega. 

Vries, Keller ja Willeboordse (1996: 199) sisustavad halduskoormuse mõiste sellega, et 

valitsuse asutused ning teised avaliku-sektori asutused koguvad erineval moel suurel hulgal 

andmeid mitmete teemade kohta erinevatelt füüsilistelt ja juriidilistelt subjektidelt. 

Paratamatult tekitab see informatsiooni edastajale koormuse, hoolimata kui vajalik selline 

andmete kogumise tegevus on (Ibid.: 199). Ettevõttel informatsiooni edastamisega tekkivat 

koormust saab nimetada erinevate nimedega, nt halduskoormus (administrative burden), 
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vastamisekoormus (response burden), paberikoormus (paper burden) või vormide-täitmise 

koormus. Vries, Keller ja Willeboordse (1996: 199-200) keskenduvad ettevõttel tekkiva 

koormuse analüüsimisel väljendile „vastamisekoormus“ (response burden). Allers (1994, 

refereeritud Andersen et al. 2014: 161) sõnastab halduskoormust läbi täitmise kulude 

(compliance costs), st regulatsioonide täitmisest tulenevad erasektori kulud (näiteks seotud 

maksusüsteemiga).  

Halduskoormusel on sisuliselt kaks osa – kvalitatiivne ja kvantitatiivne. Esimene neist 

näitab, kuidas vastajad ise tajuvad info edastamise koormust ning teine näitab raha ja aja 

kulul. Vastamisekoormuse poliitika peaks selgelt sisaldama kvalitatiivset osa, sest üldiselt 

on ettevõttes tajumine kui töökoormus selleks, mis lõpuks määratleb vastajate valmiduse 

koostööks riigiga. (Vries et al. 1996: 203) Seega Vries, Keller ja Willeboordse 

keskenduvad halduskoormuse sisustamisel suuresti vastamisekoormusele ning ühtlasi selle 

kvalitatiivsele osale, pidades tähtsaks ettevõtte enda „taju“, kuna sellest sõltub palju. 

Ettevõttelt administratiivse eesmärgiga andmete kogumine on seadusejärgne tegevus, 

mistõttu nõuetele vastamata jätmisega kaasneb ettevõttele trahv (Vries et al. 1996: 199). 

Sellest tulenevalt kasutab riik enda eesmärgi saavutamiseks sanktsioone ning ettevõte, 

soovides hoiduda trahvist, on seeläbi kohustatud seadust täitma. Lisaks kehtestatud 

sanktsioonidele on ka vähem negatiivseid põhjuseid, miks ettevõttel endal on 

informatsiooni edastamiseks otsene huvi – kui ettevõte ei edasta informatsiooni, ei saa ta 

ka tagajärgedest tekkida võivat kasu või mingit vajaminevat litsentsi (Ibid.: 199). Näiteks 

käibemaksukohustuslasel käibedemaksudeklaratsiooni esitamine, kui ettevõttel on 

tulenevalt toimunud tehingutest tekkinud enammakse. Sellises olukorras peaks ettevõte 

olema rohkem motiveeritud endapoolse õige informatsiooni esitamiseks. Vähemal määral 

käsitletakse halduskoormust ka kui koormust, mis tekib statistika tegemise tagajärjel (mõni 

regulatsiooni vorm ei mõjuta statistikat, kuid mõni mõjutab tugevalt) (Vries et al. 1996: 

199). 

Täpsete ja õigeaegsete andmete edastamine on paljudele ettevõtetele suureks koormuseks. 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tekitab halduskoormust investeering spetsiifiliste 

infosüsteemide arendamisel ja nende infosüsteemide haldamine (Andersen et al. 2006: 

312). Teabe andmise kohustus on seaduslik kohustus säilitamaks ettevõtte tegevuse või 

tootmise kohta informatsiooni või siis esitamaks seda informatsiooni ametiasutustele või 

erasektorile. Termini „informatsioon“ sisu saab tõlgendada laias tähenduses, mis sisaldab 
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andmete markeerimist, aruandlust, registreerimist, monitooringut ning hindamist tagamaks 

informatsiooni olemuse ja vajaduse. (Andersen et al. 2014: 161) 

Arvestades eelnevalt kirjutatut, peab tooma välja, et mõningane halduskoormus on siiski 

tarvilik. Seda eelkõige täitmaks tõhusalt riikidevahelises lepingus ettekirjutatut ning 

seadusandluse aluseks olevaid eesmärke ja ülesandeid. Näitena saab tuua olukorra, kui 

informatsiooni on vaja selleks, et teha turge läbipaistvamaks. Samas on ka olukordi, kui 

koormus võib olla tõhusam ja seda on vähendatud ilma põhieesmärke ja -ülesandeid 

mõjutamata. (Commission of the European Communities, 2007: 5) Ettevõttele osaks saavat 

halduskoormust peetakse varjatud kuludeks, ehk ettevõtetel puudub selge arvestus 

halduskoormust tekitavate kulude kohta (Nijsen, Vellinga 2002: 9), mistõttu ei oma 

ettevaade konkreetset ülevaadet neist. 

Philip Hampton (2004: 5) toob välja, et ükskõik, mis on riigi poolt kehtestatud 

regulatsiooni põhjuseks, selle järgimine peab olema ettevõttele saavutatav minimaalsete 

võimalike administratiivsete kuludega. Tuleks tagada, et iga regulatiivse administratsiooni 

aspekt (aspect of regulatory administration) oleks nii tõhus ja praktiline kui võimalik. 

Seega peaks toimima alljärgnev  (Hampton 2004: 5): 

− aruande vormide täitmine läbi parema andmete kasutamise ja ebavajalike nõuete 

elimineerimine; 

− revideerimine (arvestades põhjaliku riskiprofiili) ja koostöö seal, kus võimalik; 

− regulatsioonide täitmise nõudmine (andes lihtsamad ja tugevamad volitused 

reguleerijatele seaduserikkujatega tegelemiseks) 

Ettevõtte halduskoormust mõjutavad tegurid on võimalik jagada kaheks. Esiteks 

eksogeensed (välistekkelised), mis on peamiselt seotud seadustega ning endogeensed 

(sisetekkelised), mis on peamiselt seotud ettevõtte sisemiste protsessidega (Nijsen 2002: 

20). Seega on halduskoormus mõjutatud nii sisemiselt kui ka väliselt ettevõttest 

sõltumatult. Välised halduskoormuse tegurid on näiteks on protsessid, mille tulemusena 

valitsus võtab vastu muudatusi regulatsioonides ning otsuseid seoses ettevõtete 

informatsiooni esitamise kohustusega. Sisetekkelised tegurid on näiteks ettevõtte 

efektiivne juhtimine, otsus palgata kallis väline nõuandja ning otsus mitte täita 

informatsiooniandmise (teabeandmise) kohustust (Ibid.: 20). 
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Käesolevas alapeatükis toodi välja, et eelkõige vaadeldakse halduskoormust kui ettevõttele 

tekkinud kulu. Järgnevalt on välja toodud joonis 1 mis näitab ettevõttes üldiste 

halduskulude jagunemist, halduskoormuse asetsemist ning kuidas seda teistest ettevõtte 

halduskuludest eristatakse. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Joonis 1. Halduskulude jagunemine. Allikas: (The International SCM manual: 7) 

 

Nagu joonisest 1 nähtub, jagunevad üldised halduskulud kaheks – eristatakse ettevõtte 

halduskulu, mis tekib valitsuse kehtestatud kohustustest ja lisaks tekib ettevõttel 

igapäevase majandustegevuse tulemusena eraldi halduskulud. 

Hampton (2004: 5) kohaselt on halduskulu aeg, mis kulub hoomamaks seaduse nõudmisi, 

kulud tööjõule, kes nõutud teabepäringuid esitavad, või kulud, mida regulaator (riik) 

kehtestab oma tegevuse jooksul. Halduskuludeks (mis on tekkinud riigi kehtestatud 

regulatsioonide täitmisega) peetakse seda osa regulatiivsetest kuludest, mis on õigusaktides 

kehtestatud informatsiooni esitamise kohustusest tekkinud (Wegrich 2009: 8). Samas on 

äärmiselt oluline, et valitsus suudaks hoida neid ettevõttel tekkivaid kulusid võimalikult 

madalad, ilma et väheneks ettevõtete lõpptulemus (Hampton 2004: 5), st majandustulemus. 

Lisaks eristatakse halduskulusid olulistest täitmisekuludest. Wegrich (2009: 8) toob välja, 

et kuna halduskulud ja olulised kulud (substantial costs) on üksteisega nähtavalt seotud 

ning neid on raske üksteisest piiritleda, määratletakse ja analüüsitakse vaid neid kulusid, 

      Üldised halduskulud 

 Ettevõtte halduskulud Halduskulud keskvalitsuse 
regulatsioonidest 

Administratiivsed 
tegevused, mida ettevõte 
võib jätkata, kui 
regulatsioonid 

elimineeritakse 

Administratiivsed 
tegevused, mida ettevõte 
viib läbi ainult 
regulatsioonide tõttu – st 

halduskoormus. 
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mida on lihtsam mõõta. Seega võimaldab selline lähenemine seada eesmärgiks pigem 

halduskoormuse leidmise ning selle vähendamise. (Ibid.: 8) 

Ettevõtte halduskulud saavad väheneda, kui regulatsioone rakendatakse järjekindlalt. 

Järjekindlusetus, kas erinevates regulatsioonides või erinevate inimeste poolt, teeb 

tekkinud halduskulud suuremaks, mis omakorda vähendab ettevõtete usku reguleerivasse 

süsteemi ning ettevõtted muutuvad ebakindlaks selles, mis tegevusi nad peavad tegema 

täitmaks neid regulatsioone (Hampton 2004: 6). Järjekindlusetus tähendab seda, kui esmalt 

soovitakse ettevõttelt mingeid andmeid, peale seda mõnda aega ei ole kohustust nende 

andmete esitamiseks. Hiljem jälle soovitakse neid andmeid ning lisaks esimestele 

andmetele peab ettevõte esitama selliseid andmeid, mida varasemalt pole küsitud. 

Võimalik, et eelnevalt väljatoodud olukorras on ettevõttes konkreetne ajakulu pigem väike, 

kuid kuna halduskoormuse hindamisel on oma osa ettevõtte „tajul ja tunnetusel“, võib see 

ettevõtte seisukohast halduskoormuse hindamisel reaalset koormust suurendada. 

Juhul, kui riigipoolne regulatsioonide sisseviimine ja nende täitmine on nõrk, tekitab see 

ettevõtteid, mille esindajateks on petturid. Sellisel juhul võivad kuulekal ettevõttel tekkivad 

halduskulud olla suuremad, mis asetab kuuleka ettevõtte omakorda ebasoodsasse 

konkurentsi. Samas võivad halduskulud suureneda ka siis, kui regulatsioonide jõustamine 

on liiga range. Ka sellises olukorras võib kuulekas ettevõte sattuda ebasoodsasse 

konkurentsi. (Hampton 2004: 6) Seega mõjutab kuulekat ettevõtet nii nõrk regulatsioonide 

sisseviimine ja kontrollimine kui ka range regulatsioonide sisseviimine. Erinevus nende 

vahel seisneb selles, et range regulatsioonide sisseviimine ja kontrollimine peaks rohkem 

välistama ettevõtteid, kelle tegevus ei ole aus. 

Halduskoormus on kulu ettevõttele, mis tekib tänu riigi kehtestatud kohustuste täitmise ja 

edastamisega. Riigi kehtestatud regulatsioonide täitmine ei tohiks tekitada ettevõttele liiga 

koormavaid halduskulusid. Oluline on märkida, et üldised halduskulud jagunevad 

omakorda halduskuludeks ning halduskuludeks, mis on regulatsioonidest tekkinud. 

Regulatsioonidest tekkinud halduskulud võivad omakorda olla nii sisetekkelised kui ka 

välistekkelised. Seega võib halduskulu olla ettevõtte enda poolt põhjustatud ja ettevõttest 

väljastpoolt ettevõttest endast sõltumatult põhjustatud. 
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1.2. Halduskoormuse hindamise ja mõõtmise meetodid 

 

Halduskoormuse vähendamine omab majandusele, eelkõige ettevõtetele, positiivset mõju, 

kuna selle tulemusena võib ettevõttel tekkida rohkem ajalist ja rahalist ressurssi tegelemaks 

ettevõtlust puudutavate asjadega. Käesolevas alapeatükis käsitletakse ettevõtte 

halduskoormuse hindamist, põhilist ja levinumat meetodit selleks ning selle meetodi kohta 

tehtavat kriitikat. 

Hindamaks ettevõtte halduskoormust, on oluline eelnevalt eristada mõningaid tegureid. 

Tähtis on eristada tegelikku halduskoormust (aeg või raha) ning tajutavat halduskoormust 

(pahameele kulu); eristada üksteisest administratiivsed tegevused, mis on osa ettevõtte 

administratsioonist ning administratiivsed tegevused, mis tekivad täites valitsuse 

kehtestatud kohustustusi; enne firmades ekspertide intervjueerimist selgitada välja erinevat 

tüüpi administratiivsed tegevused (Nijsen, Vellinga 2002: 11). Nende tegevuste 

tulemusena on võimalik täpselt eristada konkreetset halduskoormust, mis tekib riigi 

kehtestatud normi täitmisel. Kehtestatud normide täitmisega võib kaasneda ettevõttes 

pahameel ning emotsioonide tõttu võib ettevõte ise hinnata halduskoormuse suuremaks 

tegelikust aja- ja rahakulust. Samas ei tohiks halduskoormuse hindamisel ettevõtte enda 

poolt tajutavat halduskoormust täitsa kõrvale jätta, sest ettevõtted on kohustuse kandjad 

ning nende tajust sõltub, kas halduskoormus on suur või mitte. 

Laialdasemalt levinud ja kasutatavamad instrumendid mõõtmaks halduskoormust ning 

seaduses sätestatu täitmisega tekkivaid kulusid on kajastatud allolevas tabelis:  

Tabel 1. Halduskoormuse mõõtmise mudelid. Allikas: (Costopoulou, Ntaliani 2006: 436-
437): 

Halduskoormuse/halduskulu mõõtmise 
mudel 

Olemus ja sisu 

Standardkulumudel (Standard Cost Model 

SCM) 
Mõõtevahend, mis on suunatud 
halduskoormuse mõõtmiseks ja keerukate 
õigusaktide väljaselgitamiseks. Lõhub 
õigusaktid informatsiooni-andmise-
kohustusteks, mis ettevõttel on vaja täita. 

EU SCM Tugineb erinevatel SCM variantidel ning 
mida Euroopas kutsutakse „EU üld 
halduskulu mudel“ ("EU Net Administrative 
Cost Model"). 
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Regulatsioonide kogukulu mõõtmine 
(Measuring Total Costs of Regulation) 

Määratleb lisaks informatsiooni kulule ka 
erinevat tüüpi regulatsioonide täitmisega 
kaasnevat kulu. 

Katse uurimaks võimalusi, kuidas määratleda 
halduskoormust kulude poolest. 

Ärritava mõju mõõtmine (Measuring 

Irritational Effects) 
Piiritleb objektiivset ja subjektiivset 
halduskoormust, keskendudes „Act on the 

General Safety of Products“ ning kuuele 
teisele reguleerivale määrusele. 

Tegelike väljapakutud regulatsioonide 
järgimiskulude mõõtmine (Measuring 

Substantive Compliance Costs for Proposed 

Regulations) 

Keskendub täiendavatele kuludele, mis on 
tekkinud tegelikest järgimiskuludest. 
 

Viivitus-/hilinemiskulude hindamine 
(Measuring Costs of Delays) 

Keskendub ettevõtte halduskoormuse 
hindamisele (mille põhjustajaks on lubatud 
režiim Prantsusmaal), võttes arvesse kulud, 
mis suurenevad administratiivsetest 
hilinemistest või viivitustest. 

Halduskulu mudel/reguleerivkulu mudel (The 

Regulatory Cost Model) 
Põhineb SKM-l, proovides ühendada seda 
omakorda üheks terviklikuks halduskoormuse 
mõõtmise mudeliks, mis hõlmaks kõiki seotud 
pooli (ettevõtteid, kodanikke, avalik-
õiguslikke asutusi). 

 

Eelnevalt nimetatud erinevate halduskoormuse hindamise ja mõõtmise mudelitest on kõige 

levinumaks ja laialdasemalt kasutatavaks halduskulu ja halduskoormuse hindamiseks 

standardkulumudel (edaspidi SKM) (Standard Cost Model - SCM). Teiste tabelis 1 

väljatoodud mudelite sisu on vähem analüüsitud ning vähem kasutatud. 

SKM-i kui hindamismetoodika kasutamiseks on oluline leida teatavad parameetrid: 

palgakulu (tariif ja aja hulk, mis kulub administratiivsele tegevusele) ja maht (koosneb 

kohustuse täitmise sagedusest aastas ja sihtgrupi, st kohustust täitvate ettevõtete arvu 

omavahelisest korrutisest). Valemina väljendub SKM = aeg x tariif x maht. (The 

International SCM manual: 9). Sisuliselt tehakse kindlaks tundide ning töötajate arv, kes 

on hõivatud määratletud regulatsiooni puudutava tegevusega. Selle tulemusena saadakse 

kogu standardiseeritud kulu iga tegevuse kohta, kasutades eeldatavat tööjõukulu. Helm 

(2006: 176) toob välja, et aruande vormide täitmist ja sellega seotud täitmise kulusid 

(compliance costs) käsitletakse kui heaolu kaotust – eeldatavalt on vähemal määral 

vormide täitmise ja majandustulemuse vahel korrelatsioon. (Ibid.: 176) Tööjõukulule 
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arvestatakse juurde sotsiaalmaks ning 25% töökohaga seotud fikseeritud kulude katteks. 

Lisakulude katteks on arvestatud kohustuse täitja töökohaga fikseeritud administratiivsed 

kulud: bürootarbed, IT süsteemide arendus ja hooldus, rent, telefoniarved, 

kommunaalkulud, riist- ja tarkvara jne (Manual for conducting Standard.. : 46). 

Eelnevalt on valemina välja toodud, kuidas leitakse SKM põhjal halduskoormus. Kuid 

SKM-i leidmiseks tuleb esiteks mõõta valitud ning reguleeritud sektoris (existing 

regulatory sectors) administratiivse kohustuse alusandmed (Coletti, Radaelli 2013: 1058). 

Alguses kaardistatakse kõik seadusest tulenevad kohustused (Sihver, 2007). Saamaks teada 

hinnangu kulule, mis tüüp-ettevõttel ilmneb kohustuse täitmisel, intervjueeritakse valitud 

sektoris olevaid näidisfirmasid, kes neid kohustusi täidavad. Kui alusandmete mõõdustik 

on lõpule viidud, seab valitsus eesmärgiks koormuse vähendamise selles valitud 

valdkonnas või osakonnas kindlaksmääratud perioodi jooksul. (Coletti, Radaelli 2013: 

1058). 

Helm (2006: 176) toob välja, et SKM lähenemise puhul jääb arvestusest välja reguleeritud 

kasulikes majandusharudes olev kapitalikulu. Coletti ja Radaelli (2013: 1061) kohaselt 

kahtlevad paljud vaatlejad, kas halduskoormuse alusmõõdustik midagi tähendab, kuna 

sageli ei tugine need tüüpiliste firmade näidetel vaid tuginevad „tüüpilise“ firma mõistel, 

mis suure mitmekesisusega sektori puhul ei pruugi olla keskmine (mediaan) firma. Lisaks 

rõhuvad nad ka sellele, et küsitav on loogika, mis kasutab ühte kulude kategooriat ajal, kui 

infotehnoloogid tulevad lihtsalt ja hõlpsasti nende kuludega toime. Need on seadustes 

sätestatud kulud, mis on olulised pigem töömahukates majandussektorites ja tüüpilised 

vähem arenenud majandusele. Veel on probleemne, et SKM aluseks olev eeldus täielikust 

vastavusest reeglite poolt kehtestatud kohustustega on teravas vastuolus majandusagentide 

käitumisega. (Ibid.: 1061) 

SKM kui mõõde keskendub ainult administratiivsetele tegevustele, täpsemalt ettevõttele 

kehtestatud regulatsioonide täitmisele (The International SCM manual: 8). 

Administratiivseid kulusid, mis tekivad näiteks edastatava informatsiooni käsitlemisest, 

kontrollimisest ja ülevaatamisest, regulatsioonide sisseviimisest ja täitmisest, 

monitooringust, IT süsteemide kasutamisest, koolitustest ja täites kõiki nõudeid, mis on 

määrustega kehtestatud, SKMis arvesse ei võeta (Theodoropoulos 2009: 96). Järelikult 

SKM ei arvesta ega hõlma neid administratiivseid kulusid, mida ettevõte peab tegema 

selleks, et täita valitsuse või avaliku sektori poolt kehtestatud regulatsioone.  
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Ettevõtte halduskoormuse hindamisel kasutatakse levinuma lähenemisena SKM-i, mille 

leidmisel on oluline töö maht, tariif ning aeg riigi kehtestatud regulatsioonide täitmiseks 

ning lisaks viiakse läbi valitud ettevõtete seas intervjuud. SKM arvestab halduskulusid, 

kuid ei võta arvesse kogu regulatsioonide täitmisel kaasnevaid kulusid, mida ettevõte peab 

tegema oma kohustuste täitmiseks. 

 

 

1.3. Läbiviidud halduskoormuse uuringud ettevõtetes 

 

Erinevad autorid on oma uurimustöödes keskendunud ettevõtte halduskoormuse 

uurimisele. Tuginedes läbiviidud halduskoormuse või halduskulude hindamisele, saab 

ülevaate, milliseid mõõtmisviise on kasutatud, mida valimis arvestatakse ning seda, kuidas 

täpsemalt on uuring läbi viidud – ehk millisel moel on saadud andmeid, mida hiljem 

analüüsida, uurida ning mille pinnalt järeldusi teha. Kõnesolevas alapeatükis on vaatluse 

all läbiviidud uuringud, milles on keskendutud uuringute sihtgruppidele, tulemustele ja 

järeldustele. 

Costopoulou ja Ntaliani (2006) analüüsisid keskmise suurusega ettevõtete suhtes 

läbiviidud halduskoormust, keskendudes konkreetsele Läti maapiirkondades alustavatele 

ettevõtetele. Mõõtmine eristati kahte etappi - esiteks etapp A kujutas endast 

„haldustegevuse kulude mõõtmine“ ja etapp B kujutas endast „teenuse informatsiooni kulu 

(Information Cost of Services) mõõtmist“ (Ibid.: 440). Mõõtmine viidi läbi 2010. aasta 

esimeses kvartalis ning puudutas maapiirkonna keskmisi ettevõtteid, mis alustasid uute 

firmadena 2008 aastal. Etapi A puhul kasutati küsimustikku, avaliku teenistuse aruandluse 

omadusi väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete küsimustiku dokumentides ja 

küsimustiku lisaks olevaid juhtnööre. (Ibid: 440)  

Eelnevalt nimetatud uurimuse tulemusena selgus, et ettevõtete seisukohast on 

informatsiooni kogumisel, ettevalmistamisel ja edastamisel  peamised halduskoormuse 

tekitajad ettevõttes järgnevalt langevas järjekorras (Ibid.: 441):  

1) aeg dokumentide ja informatsiooni kogumiseks; 

2) palju erinevaid nõutud makseid; 

3) õigusaktide keerukus; 

4) pikk periood saamaks teatud sertifikaati; 
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5) koostöö puudumine riigiasutustega; 

6) taotlusvormide elektroonse administreerimise puudumine. 

Eelneva järjestuse põhjal on  ettevõtte siseselt kõige suurema osakaaluga aeg, mis kulub 

lähteinformatsiooni ja dokumentide kogumiseks, et täita ja esitada ettevõttelt nõutavaid 

andmeid. 

Ka Andersen, Engers ja Velde (2006) väljasaadetud küsimustike põhjal asjaolu, kuidas 

ettevõttelt–riigile andmetevahetuse strateegia vähendab halduskulusid. Nad uurisid 

andmevahetusega seoses omaksvõetud strateegiaid, et oleks võimalik suunata tõhusaid 

strateegiaid halduskoormuse vähendamiseks. (Ibid.: 311) Uurimuse all olid Hollandi 

ettevõtted. Väikesed ettevõtted tunnetavad võrreldes suurtega, et keerukus takistab neil 

rakendada elektroonset andmevahetust. Erinevalt väikese suurusega ettevõtetest, suured 

ettevõtted jällegi nõustuvad sellega, et elektroonne andmete vahetus pakub võimalusi 

kulude säästmiseks (Ibid.: 320). Läbiviidud uurimuse autorid toovad välja, et rohkem 

teenuse sisseostmist kasutavad kipuvad halduskulusid suuremana tajuma kui teised 

organisatsioonid. (Ibid.: 320) Kui ettevõte ei osta teenust sisse, teeb vajamineva toimingu 

ettevõtte töötaja. Kuigi oma töötaja tegevusega kaasnevad samuti kulud, on need nii-öelda 

rohkem varjus olevad kulud ning rohkem hajunevad. Teenust sisse ostes tasub ettevõte 

selle eest ühe summa, mistõttu on see otseselt tajutav väljaminek. 

Arendsen, Peters, Hedde ja Dijk (2014) on samuti keskendunud halduskoormuse 

vähendamisele läbi e-riigi, hinnates ettevõttelt-riigile süsteemi kasutust Hollandis. Nad 

uurisid e-riigi süsteemide elluviimisega kaasnevat eeldatavat mõju ettevõttele ning 

ettevõtte hinnangut sellele, ehk siis keskendusid ettevõtte halduskoormuse mõjule, kaasates 

siia ka ettevõtte enda seisukoha. Selleks viidi läbi veebiküsimustik aastal 2009. (Andersen 

et al. 2014: 160) 

Ettevõtted tajusid erinevalt ettevõttelt-riigile e-teenuse kasutamise panust halduskoormuse 

vähendamisele. Valimis olevatest vastanutest 7% tõid välja suure kaasaaitamise 

halduskoormuse vähenemisele, 37% tajusid positiivset panust, 19% negatiivset panust ning 

37% ei tunnetanud panust. (Ibid.: 165) Arendsen, Peters, Hedde ja Dijk (2014: 166) 

uurimusest selgub, et domineerivad faktorid, mis mõjutavad tajutavat halduskoormuse 

vähenemist, on organisatsioonilised iseloomujooned. Ettevõtte muutlik suurus ja personal 

näitavad positiivset ja olulist suhet tajutava koormuse vähenemisega. Samuti selgus 
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uurimusest, et ettevõtted ei taju halduskoormuse vähenemise ning tajutava 

organisatsioonilise kasu vahel otsest seost. Läbiviidud küsimustikus olid sellised tajutavad 

kasud ettevõttele olid nagu „lihtne kasutada“ ja „tootlikkus“ teadlikult kavandatud kui 

koormust vähendavad indikaatorid. (Ibid.: 168) Kaks viimast väljatoodud uurimust on 

keskendunud Hollandi ettevõtetele, kuid mõlemal juhul on fookuse all erinev periood. 

Keskendudes sisuliselt neile uurimustes läbiviidud küsimustikele saab näitena tuua, 

millised on olnud mõõdikud ning skaalad. Sellistel teguritel nagu „lihtne kasutada, 

tootlikkus, andmete sisestamine, keerukus, administratiivse koormuse vähendamine“ on 

Arendsen, Peters, Hedde ja Dijk (2014: 165) poolt mõõdikuks pakutud „hinnang tajutavale 

muutusele“, halduskoormuse puhul on see „hinnang tajutavale halduskoormuse 

vähenemisele“. Näiteks produktiivsust määratletakse omakorda kui administratiivsete 

ülesannete tulemuslikkust või tööviljakust ning keerukust, mis kujutab endast tehnilise toe 

vajadust ning seotust olemasolevate IT süsteemidega. Nimetatud mõõdikute puhul sai 

hinnangut anda 5 punkti skaalal. (Ibid.: 165) 

Andersen, Engers ja Velde (2006: 317) küsimustikes oli mõõdikuks ettevõtete tajutav 

hoiak (suhtumine) seoses riigiga elektroonse andmetevahetuse kasutamisel. Nimetatud 

mõõdik oli muutujatel „keerukus“, „vigade hulga vähendamine“, „kulude kokkuhoid“, 

„tootlikkuse tõhustamine“. (Ibid.: 317) 

Eestis on ettevõtte arvestusala halduskoormuse uuringuid viidud läbi pigem seoses riigi 

kehtestatud kohustuste uurimisega, kuna see informatsioon on vajalik riigile endale. 

2004. aastal viidi läbi uuring, mis keskendus ettevõttel tekkivale halduskoormusele, mis 

kaasnes Maksu- ja Tolliametile ja Eesti Statistikaametile palga ja töötasu andmete 

esitamisega. Uurimuses kasutati mudelina SKM-i. SKM kasutamisel mõõdetakse ühe 

õigusakti nõuetest tekkivat halduskoormust, kuid nimetatud uuring viidi läbi 

deklaratsiooni-aruande põhiselt (MTA TSD, ESA „Palk“, ESA „Töötasu struktuur“, ESA 

„Tööandja kulutused töötajatele“) (Huik, Jürgenson 2005: 5). 

TSD puhul selgus, et selle esitamine ei põhjustanud ettevõtetele ajakulu ning probleeme. 

TSD esimese ja kõige mahukama lisa esitavad paljud ettevõtted elektroonselt otse failina 

kasutatavast majandustarkvarast, seega sellele kuluv ajakulu on väike. Teised TSD lisad 

täidetakse üldiselt e-maksuametis. (Ibid.: 12). Seega TSD esitamisel on tööjõukulud 

väikesed, kuid TSD esitamiseks peab ettevõte tegema kulutused tarkvarale, millele 
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lisanduvad tarkvara litsentsitasud. Lisaks kaasnevad kulud tarkvara arendamisele ja selle 

haldamisele. Kõnesolevas uurimises ei keskendutud sellele poolele, vaid TSD esitamisele. 

Eelnevalt kirjeldatud uurimuses selgus, et seoses TSD täitmisega kaasnev halduskoormus 

oli 27 miljonit krooni (1 725 615 euro). Antud summas arvestati TSD lisade 1, 2 ja 4 

keskmise esitamise ajakulu, pearaamatupidaja palka ja lisa esitamise kordade arvu aastas. 

(Ibid.: 13). Halduskoormus sisaldab kogukulusid koos aastas vastavate kohustuste 

täitmisega. Eestis läbiviidud uurimusest selgub, et lisaks aruande täitmisele kaasneb kulu 

aruande esitamisega. Deklaratsiooni postiga saatnutel kulub keskmiselt 15 minutit kuus 

ning elektrooniliselt esitanutel keskmiselt viis minutit (so E-maksuametis), mis omakorda 

samuti arvestatakse halduskoormuse sisse. (Ibid.: 13) 

Samuti viidi Eestis läbi 2004. aastal uuring seoses käibemaksu arvestusega tekkiva 

halduskoormusega ettevõtjale. Lisaks erinevatele infokohustustele, võeti arvesse arve 

koostamine, kuid ainult ajakulu, mis on seotud käibemaksuseaduses kajastatu täitmisega. 

Lisaks võeti arvesse käibemaksumäära valik, välismaalase maksukohustuslasena 

registreerimisnumbri kontroll, viited seadustele jne. Kuna üldiselt on ettevõtetel erinevad 

arvete põhjad eelnevalt väljatöötatud, siis arvestati, et kulu tekib mitut käibemaksumäära 

rakendanud ettevõtetel. Kulu kaasneks vaid uute teenuste, kaupade ja klientide puhul 

olukorras, kus tuleb esimest korda otsustada, millist maksumäära rakendada ning vastav 

arve vorm süsteemi lisada. (Jürgenson 2005: 6) 

Käibemaksu arvestuse halduskoormuse uuringus selgus, et kõigi uuringus osalenud 

ettevõtete käibemaksu administreerimisega seotud aja- ja rahakulu oli ca 243 miljonit 

krooni (15 530 530 euro) ühes aastas. Käibemaksu administreerimisega seotud aja- ja 

rahakulu hõlmas endast maksukohuslaseks registreerimist, kursishoidmist (kuus), koolitust 

(aastas), arvete koostamist, deklaratsiooni koostamist, deklaratsiooni esitamist 

(elektrooniliselt), deklaratsiooni esitamist (postigs), 0-käibega deklaratsioone, maksmist, 

taotluse ümberarvestust ühendusesisese käibe aruandes (kvartalis). (Ibid.: 13) Palga, 

töötasu andmete esitamise ning käibemaksuga seotud ettevõttele kaasneva halduskoormuse 

leidmisel on läbiviidud uuringutes kasutatud SKM-i. 

Käesoleva uurimustöö alapeatükis ja eelmistes peatükkides väljatoodu pinnalt võib 

järeldada, et ettevõtte halduskoormuse ja halduskulude osas on koormus andmete 

kogumisel ja aruannete täitmise. Ettevõtluskeskkond on muutunud suuremas osas 
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digitaalseks, tegemaks ettevõttel lihtsamaks esitada nõutavaid aruandeid. Ettevõtte 

aruandeid koostatakse arvestusalas ja seega neid esitavad raamatupidajad. Seega on 

ettevõtte halduskoormuse vähenemine seotud ka konkreetselt arvestusvaldkonna 

halduskoormuse vähenemisega. Juhul, kui muutub lihtsamaks esitada näiteks 

majandusaasta aruannet või muid aruandeid, vähendab see ettevõttes arvestusalast 

tegevuskoormust.  

 

 

1.4. Halduskoormus raamatpidamisarvestuses  

 

Organisatsioonil tekib riigi seatud ülesannete täitmisel ning üldise raamatupidamise 

tegemisel organisatsioonisisene halduskulu. Antud alapeatükis keskendutakse 

arvestusvaldkonnale ning seostatakse üldiselt väljakujunenud halduskoormuse olemust 

arvestusvaldkonnaga. 

Ettevõttes aruannete täitmine, edastamine ning sisemine finantsarvestus on raamatupidajate 

ülesanne. Näiteks töös tekkiv kiire hooaeg tähendab raamatupidajatele töötamist pikkadel 

tundidel ning mõndade tööde lõpetamist kas nädalavahetusel või õhtul. Raamatupidajate 

tööle on iseloomulik, et dokumentide esitamise tähtajad ning klientide vajadused 

mõjutavad raamatupidajate töötundide arvu (Charron, Lowe 2005: 194). Aruannete 

täitmistega ning igapäevase ettevõtte raamatupidamise tegemisega kaasnevad ettevõttel 

sisemised kulud. Arvestusalas muutub olulisemaks IT süsteemide rakendused, mis peaksid 

lihtsustama selle valdkonna tööd (näiteks vähendama ajakulu). Samas kaasnevad ettevõttel 

raamatupidamise teostamisega nii administreerimise kulud kui ka raamatupidajate 

töökohaga seotud kulud. 

Ettevõttes arvestusala töö tulemusena saadav arvestusinformatsioon vähendab ettevõttes 

tegevuste ebakindlust ja keerukust,  kergendab valikuid, tõstab esile võimalusi ja piirab 

alternatiivseid lahendusi. Informatsioonisüsteem peaks aitama ettevõttes otsusetegemise 

protsessi selle alguses – otsustades; selle vältel – otsuse valikuvõimalusi kaaludes ja lõpus 

– andes edasi tehtud otsuse teostajatele, sealhulgas kontrollides selle täideviimist. (Socea 

2012: 50) Vaatamata kuludele, mis ettevõttel arvestusalas selle toimimapanemisel 

kaasnevad, omab arvestusvaldkonna töö otsest mõju ettevõtte otsustusprotsessidele. 
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Ettevõttes on välised arvestusinformatsiooni tarbijad need, kellel on nii otsene huvitatus 

(investorid) ja kaudne huvitatus (kliendid, Maksu- ja Tolliamet). Sisetarbijatel on vaid 

otsene huvitatus ning nendeks on ettevõtte juhtkond ning ka teised otsuste tegijad 

ettevõttes, kes sõltuvalt saadavast infost võtavad vastu otsuseid ja annavad hinnanguid. 

(Kallas 2002: 62-63) Tulenevalt juhtkonna huvist ettevõtte arvestusinformatsiooni vastu, 

soovib juhtkond saada oma raamatupidamisest erinevaid aruandeid. Seega võivad 

ettevõtete lõikes juhtkonnale esitatavad aruanded erineda. Kui peatükis 1.3 on toodud välja 

ettevõtetel käibemaksuseaduse tõttu tekkinud halduskoormuse hindamise tulemused, saab 

tuua võrdluseks, et samuti ettevõtte enda tegevusega tekib ettevõttes halduskoormus. 

Seejuures arvestades ettevõtte juhtkonna enda nõudmisel koostatavate täiendavate 

aruannete esitamist.  

Raamatupidamisarvestust teostavad ettevõtetes raamatupidajad ning sõltuvalt ettevõtte 

suurusest võib teostajate hulk olla suurem, moodustades finantsosakonna. Tehnoloogia 

edasisel arenemisel arenevad ka IT võimalused. Üheks IT võimaluseks on ettevõtte 

ressursside planeerimise (edaspidi ERP (enterprise resources planning)) tarkvara 

kasutamine. Paljud autorid on enda uurimustes keskendunud ERP tarkvara kasutamisele 

ning sellele, kuidas tarkvara mõjutab raamatupidajate rolli arvestusvaldkonnas töö 

teostamisel. 

Raamatupidamises traditsioonilistel analüüsi- ja kavandiprojektidel oli varasemalt 

minimaalne tehnika ning tarkvara oli kirjutatud nii, et see vastaks käesolevale protsessile. 

ERP süsteemi rakendades muutub tarkvara minimaalselt (Grabski et al. 2009: 126). ERP 

süsteem võimaldab organisatsioonidel kiirendada nende juhtimisstruktuuri ja luua 

organisatsiooni, mis on paindlikum ja demokraatlikum (Davenport 1998, refereeritud Chen 

et al. 2011: 83).  

Chen, Chiu ja Pai (2011) uurisid ERP süsteemi mõju raamatupidaja rollile, eesmärgi 

saavutamiseks viisid nad läbi intervjuusid, küsimustikke ning keskendusid varasemale 

kirjanduse ülevaatele antud valdkonnas. ERP rolli raamatupidajate tööle uurisid ka 

Sangster, Leech ja  Grabski (2009), viies samuti eesmärgi saavutamiseks läbi küsimustikke 

raamatupidajate seas. Sangster, Leech ja  Grabski (2009: 133) küsimustikus pidid vastajad 

lähtuvalt enda arvamusest hindama skaalal 1 kuni 7 seda, kas ERP süsteem on edukas või 

mitte (1  - „täiesti mitte-edukas“ ja 7 - „väga edukas“). Saamaks teada ERP süsteemi mõju 
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enne ja peale ERP rakendamist, klassifitseerisid Chen, Chiu ja Pai (2011: 88) oma 

küsimustikus 18 objekti, mis on kõige olulisemad raamatupidamise sisulise töö puhul. 

Uurimuste tulemusena selgus, et ERP süsteemita firmad nimetasid süsteemi rakendamise 

takistusena, et tegemist ei ole tasuva süsteemiga ning see pole antud firmade jaoks 

asjakohane. Kõrge ERP integratsiooni tasemega ettevõtted vastasid, et süsteemi tarkvara 

on raske kasutada ja väljaõpe on ebapiisav. (Spraakman,  Sanchez-Rodriguez 2010: 18) 

Arenenud IT lahendused ei tee alati ettevõtte tööd lihtsamaks, kui ettevõttel puudub 

vajaminev pädevus. Pädevuse tõstmiseks tuleb läbi viia vajalik väljaõpe, millega seoses 

kaasnevad ettevõttel lisakulud. 

Peamiste positiivsete mõjudena, mis raamatupidajatel peale ERP rakendamist järgnes, on 

a) rutiinse töökoormuse vähendamine,  b) töö tõhususe/jõudluse suurenemine, c) analüüsi 

ja juhtimise kvaliteedi tõstmine, d) erialaste IT oskuste suurendamine, e) õppimise 

motivatsiooni suurenemine, f) konkurentsivõime tõstmine (Chen et al. 2011: 98). Lisaks 

kulub sama ülesande tegemisele vähem aega, prognoosid on täpsemad ning tekib parem 

arusaam kulude käitumisest (Spraakman,  Sanchez-Rodriguez 2010: 21). 

ERP rakendust edukalt kasutades andmete kvaliteet tõuseb, otsuste langetamine paraneb 

ning aruannete protsent automaatselt genereeritud ERP süsteemi poolt on suurem, kui 

eelmiste (traditsioonilise-tarkvara-baasil) infosüsteemide kasutamisel (Grabski  et al. 2009: 

138). ERP tarkvara kasutamine mõjutab raamatupidajate tööd, säästes nende aega ja 

muutes tõhusamaks aruannete esitamise. Sellega väheneb raamatupidaja töö hulk, kuna 

andmed on kompaktsemalt ühendatud ning nende pinnalt on lihtsam koostada aruandeid. 

Tänu sellele on võimalik keskenduda ülesannetele, mis loovad firmale lisandväärtust. 

Raamatupidajate traditsioonilised toimingud nagu andmete sisestamine, jääb endiselt 

raamatupidajate peamiseks ülesandeks (Chen et al. 2011: 89). Raamatupidajad kui tehingu 

andmete käsitlejad ja finantsaruannete koostajad, omavad majandusarvestuses suurt rolli 

olukorras, kui ERP rakendus ei oleks adekvaatselt tõhus (Ibid.: 98).  

Lisaks arvestusvaldkonna tööd lihtsustavale ERP rakendusele saab välja tuua ka 

laiendatava majandusandmete aruandluse keele (edaspidi XBRL - Extensible Business 

Reporting Language) rakendamise. XBRL on XML-il põhinev aruandluse verisoon, mis on 

koostatud esitamaks ettevõtte rahainfot ja äriinfot. XBRL spetsifikatsioonis on konkreetsed 

märgistused finantsandmetele (näiteks puhaskasum, müügikasum, arved). Lisaks annavad 
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märgistused ka täiendavaid andmeid, näiteks rahalise vara  määratlemine ja valuuta, milles 

objekt on edastatud. (Burnett et al. 2006: 36). Kasutades XBRL-i, saavad raamatupidajad 

vähendada kulusid ning jõupingutusi andmete kogumiseks ning analüüsimiseks; 

automatiseerida ülesandeid; saada ettevõtte finantstoimingute kohta kiiremini ja 

usaldusväärsemaid andmeid [How... 27.08.2014]. XBRL kasutamine lihtsustab 

raamatupidajate tööd nende ülesannete täitmisel, mistõttu raamatupidajad saavad 

keskenduda lisandväärtust andvale tööle nagu see oli välja toodud ka ERP puhul. 

BDO Eesti AS viis läbi arvestusala halduskoormuse uuringu Eesti ettevõtete seas, mille 

üheks eesmärgiks oli tuvastada aruandluskohustuslase (BDO Eesti AS uuringus mõiste 

XBRL-kohustuslane) töö maht ja kas sellega omakorda kaasnevad kulud Statistikaametile 

ning teistele riigi institutsioonidele esitatavate aruannete ja majandusaasta aruande 

koostamiseks ja esitamiseks on vähenenud, võrreldes omavahel 2008. aastat ja 

2010. aastat. Eesmärgi täitmiseks viidi läbi küsimustiku vormis uuring XBRL-

kohustuslaste seas, kellel paluti hinnata ajakulu nii 2008. aastal kui ka 2010. aastal 

majandusaasta aruande esitamisele. Uurimuses loeti halduskoormuse muutumiseks 

võimalikku ajakulu (sh ka rahakulu) muutust, mis tekkis majandusaasta aruande 

vormistamise ning esitamise põhimõtete ümberkujundamisest. (BDO Eesti AS 2013: 48) 

Valimis oli 10 000 majandusüksust, kellest 507 vastasid osaliselt või täielikult 

küsimustikule (BDO Eesti AS 2013: 49). 

AS BDO Eesti uuringu tulemused näitavad, et valimisse sattunud XBRL-kohustuslaste 

arvates vähenes 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga majandusaasta aruande esitamisele 

kuluv aeg (valimis olnud vastanutest 60% leidis selliselt) (Ibid.: 49). Tuginedes 

Statistikaameti andmetel erinevate tegevusalade keskmise tööjõukulu kohta ning eeldusel, 

et valimis olevad majandusüksuste majandusaasta aruande esitamise ning varade ja 

müügitulu vahel eksisteerivad ülalkirjeldatud lineaarsed seosed, leiti uurimuses, et 

2010. aastal võrreldes 2008. aastaga oli arvestuslik rahaline kokkuhoid majandusaasta 

aruande esitamisel ligikaudu 4 625 tuhat eurot (Ibid.: 51). Majandusaastaaruannete 

esitamisele kuluv aeg on vähenenud valimis olnud ettevõtete seas. Ligi 61% vastanuist 

leidis, et E-aruandluskeskkond vähendab mingil määral XBRL-kohustuslaste 

halduskoormust (Ibid.: 33). Lisaks ei ilmnenud enamikust XBRL-kohustuslastelt saadud 

vastustest olulist investeeringuvajadust uuele süsteemile üleminekul (Ibid.: 34). 
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Eelnevalt on toodud välja IT-alased arendused, mis mõlemad vähendavad raamatupidajate 

töökoormust. Raamatupidajate töökoormus on sisustatud raamatupidamise seadusega, 

Riigi Toimkonna Juhenditega jne, mis reguleerivad erinevaid nõudmisi ettevõtetele. 

Sõltuvalt ettevõtte suurusest, toovad kehtestatud raamatupidamise kohustused (sealhulgas 

riigi kehtestatud normid) kaasa erineva aja- ning rahakulu. 

Ialomitianu (2010: 255) toob välja, et väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete 

halduskoormuse vähendamiseks võiks raamatupidamise valdkonnas olla rakendatud kaks 

raamatupidamise süsteemi. Esimeseks on miinimumkulu printsiibil põhinev lihtsustatud 

raamatupidamisarvestuse süsteem, mis sisaldab endast raamatupidamisreeglite kasutamist 

alates raamaatupidamise organisatsioonidest, raamatupidamisdokumentidest ja igaaastasest 

raamatupidamisearuande sisust. Teiseks on eriti lihtsustatud raamatupidamisreeglitel 

põhinev raamatupidamisarvestuse süsteem, mis omakorda on iseloomulik riigikassa 

arvepidamisele (treasury accounting). (Ibid: 255). Kuna väikestel ettevõtetel on uute 

süsteemide juurutamine ja suuremahulise dokuentatsiooni pidamine ja täitmine 

koormavam, kui suurtel ettevõtetel, puudutavad erinevad väljapakutud halduskoormuse 

vähendamise lahendused väikese suurusega ettevõtteid. 

Halduskoormus on ettevõttel tekkiv aja- ja rahakulu seoses riigi poolt kehtestatud 

ülesannete täitmisega. Kui ettevõte esitab näiteks KMD, kulub tal aega selle info 

kogumiseks, kokkupanekuks ja edastamiseks. Kuid halduskoormuse hindamisel SKM 

alusel võetakse arvesse ajakulu ja rahakulu ainult konkreetse toimingu puhul. Eestis on 

halduskoormust uuritud, kuid vaatluse all on olnud kindlad toimingud või uuringud on 

olnud seoses kindla maksuseadusega.  

Eestis 2004. aastal läbiviidud käibemaksuga seotud halduskoormuse uuringus hinnati 

käibemaksuseadusega kaasnevat halduskoormust, mis tekkis ettevõttel informatsiooni 

haldamise ja edastamisega (Jürgenson 2005: 19). Käibedeklaratsiooni täitmise ajakulu 

ettevõttes hinnati eraldi alategevuste lõikes (informatsiooni kogumine, informatsiooni 

sisestamine, arvutamine ja andmete kontroll) (Ibid.: 19). Halduskoormuse hindamisel 

kasutati SKM-i. Selgub, et halduskoormuse leidmisel võeti arvesse neid näitajaid, mida 

teoorias SKM kasutamisel ei kaasata. 

Tulemused näitasid, et andmete kontrollikulud moodustasid üle poole 

käibemaksudeklaratsiooni täitmise kuludest. Teine suurem ajakulu allikas (25% kogu 



25 
 

ajakulust) oli käibemaksudeklaratsiooni koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumine, 

kuid see puudutas ettevõtteid, kellel raamatupidamisprogramm ei tee deklaratsiooni 

automaatselt valmis ning kes peavad seeläbi pearaamatust ise tarvilikud numbrid otsima ja 

deklaratsiooni kandma. Kuna raamatupidamise programme kasutati palju, kulus teiste 

tegevuste peale vähem aega. (Ibid.: 19) Seega ei ole arvestusvaldkonnas (sõltuvalt 

ettevõttest, kes deklaratsioone või aruandeid esitavad) deklaratsioonide täitmisel vaid 

sisestamise ja edastamise kulu, vaid sellega kaasnevad suuremad kulud. 

Arvestusvaldkonnas raamatupidamise tegemisega kaasneva halduskoormuse mõõtmisel 

ning hindamisel saab osaliselt tugineda üldise ettevõtte halduskoormuse hindamise 

võimalustele. Arvestusvaldkonna halduskoormuse puhul on võimalik keskenduda ka 

SKM-iga läbiviidud uuringutele, sest ettevõtte halduskoorrmuse hindamisel arvestab SKM 

näiteks aega, mis kulub ettevõttel keskmiselt iga üksiku protseduuri peale. Kui KMD 

täitmisel ajakulu puhul arvestatakse toimingu peale kulunud aega, kui tihti toimingut 

tehakse ning töötasu, siis raamatupidamise nõuete täitmise (teostamise) puhul on kulunud 

ajaks terve raamatupidaja tööaeg ning rahakuluks on kõik raamatupidaja(te) töökohaga 

kaasnevad kulud. Kuigi SKM ei võta arvesse KMD või TSD esitamisega kaasnevat 

andmete kogumist ja läbi töötamist, vaid ainult esitamise protseduuri, siis just KMD ja 

TSD esitamisega kaasnev kulu (ressurss) kuulub samuti arvestusvaldkonna 

halduskoormuse alla ning on üks osa sellest. 

Rahandusministeerium plaanis 2015. aastast Eestis uuendada TSD esitamise keskkonda. E-

keskkonnas tuleb esitada vaid vajalikud algandmed ning Maksu- ja Tolliameti süsteem 

arvutab automaatselt maksukohustuse (Aasmäe 2014). Selline tegevus näitab võimalikku 

halduskoormuse vähenemist ettevõttel. Oluline on riigi seatud eesmärk, mille tulemusena 

palgastatistikaga seotud deklaratsioone saaks eeltäita TSD andmetega ning neid 

deklaratsioone saaks esitada läbi e-maksuameti, mis oleks halduskoormust vähendav 

lahendus. (Ibid) 

Ettevõtte tööd lihtsustavaks muudatuseks on see, et 2015. aastast saab eeltäita järgmise kuu 

deklaratsioon (TSD) mingi varasema kuu andmetega. See puudutab neid ettevõtteid, kellel 

kuude lõikes korduvad samad töötasud samadele töötajatele. (Ibid) Seega vähendab TSD-

de esitamise keskkond ettevõtte halduskoormust ning seeläbi suuremalt kogu 

arvestusvaldkonna halduskoormust. 
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Arenevad IT lahendused lihtsustavad finantssektoris raamatupidaja tööd. Seetõttu võib 

väheneda ka riigi poolt seatud normidega kaasnev halduskoormus ehk aja- ja rahakulu. 

Ettevõttes raamatupidamise teostamisega kaasnev halduskulu hõlmab endast raamatupidaja 

tööga seotud kulusid ning tööaega. Kuna riigi poolt seatud raamatupidamise normide 

täitmine kuulub raamatupidaja töövaldkonda, hõlmab üldine arvestusala halduskoormus ka 

nimetatud riigi üksikuid kohustusi. Riigi seatud ülesande täimisega kaasneva 

halduskoormus hõlmab ühte regulatsiooni (nt KMD esitamine ja sellega kaasnev 

halduskoormus), kuid üldise raamatupidamisarvestusega kaasnev halduskoormus hõlmab 

kogu raamatupidaja tööd, sealhulgas ka kehtestatud regulatsioone. 

Riigi huvides on uurida kehtestatud ülesannete täitmisega ettevõttel kaasnevat 

halduskoormust. Eelkõige seetõttu, et peale halduskoormuse väljaselgitamist tegeleda selle 

vähendamisega. Arvestusala halduskoormuse väljaselgitamine võib olla samuti riigi huvi, 

sest raamatupidamise teostamine on ettevõtetel kohustuseks. Ettevõttes varieeruvad 

raamatupidaja töökohaga seotud kulutused, seega olekski oluline selgitada välja keskmine 

raamatupidamise teostamise hind. Järgnevalt tuleks täpsemalt määratleda need tegevused, 

mille puhul ettevõtte arvestusalas halduskulu tekib. Eelnevalt väljatoodud uurimuste 

pinnalt selgub, et enamus juhtudel viiakse halduskoormuse hindamiseks läbi küsimustikke 

ja lisaks ka intervjuusid. Seega on ka arvestusala maksumuse leidmisel olulised ettevõtete 

enda andmed. 
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2. ARVESTUSALA HALDUSKOORMUS EESTI 
PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES 
 

2.1. Ülevaade halduskulu komponentidest ja uurimismetoodika 

 

2.1.1. Metoodika ja valim 

 

Arvestusala halduskoormuse mõõtmiseks on vajalik kvantitatiivsete andmete kogumine ja 

analüüs. Magistritöö koostamisel kogutakse põllumajandusettevõtetelt andmeid 

küsitlusankeediga. Küsitlusankeet annab võimaluse koguda suurelt hulgalt 

põllumajandusettevõtetelt nendele omaseid andmeid ja hinnanguid. 

Küsimustiku läbiviimise eesmärk oli saada ülevaade põllumajandusettevõtete 

raamatupidamise teostamisega seotud halduskoormusest läbi ettevõtte hinnangu ning 

andmete. Raamatupidamise halduskoormusena mõeldakse otseseid ja kaudseid kulusid, 

mis tekivad raamatupidamist teostava isiku (raamatupidaja) tööga. Otseste kulude alla 

kuuluvad töötasu ja mitterahaline tasu (erisoodustus). Kaudsete kulude alla kuuluvad 

kulud, mis pole seotud palgaga. Küsimustiku vastustest on võimalik välja selgitada, kui 

palju läheb ettevõttele maksma raamatupidamise teostamine. Lisaks oli küsimustiku 

läbiviimise eesmärgiks selgitada välja põllumajandustoetuste taotlemisega kaasnevad 

raamatupidamisalased lisakohustused läbi raamatupidajate hinnangu ning missuguseid 

lisakohustusi tekitab ettevõte ise enda raamatupidamises. 

Küsimused puudutavad 1) ettevõtte üldandmed, 2) taustainfo raamatupidamise 

teostamisest ettevõttes, 3) raamatupidaja töökeskkond ja tööks vajalikud vahendid,           

4) juhtkonnale esitatavad aruanded, 5) põllumajandustoetuste taotlemine ja nendega 

kaasnevad tegevused (küsimustik on lisas 1). Küsitlusankeet sisaldab ettevõtete 

raamatupidamise teostamisega kaasnevaid halduskulu komponente, mistõttu eelnevalt oli 

oluline välja tuua karakteristikud ehk need otsesed ja kaudsed kululiigid, mis on seotud 

raamatupidaja tööga. Lisaks sisaldavad küsitlusankeedi küsimused põllumajanduslike 

toetustega lisanduvat raamatupidamise teostamist. 
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Eesti Maaülikooli Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonnast küsiti andmeid 

põllumajandusettevõtete kohta, kes taotlesid 2014. aastal PRIA kaudu 

põllumajandustoetusi..  Kokku oli ettevõtteid ümardatuna 17 000, kellest 71 olid keskmise 

suurusega ettevõtted, 144 olid väikese suurusega ettevõtted ning ülejäänud olid 

mikroettevõtted (nimekirja moodustasid need 2014. aastal põllumajandustoetusi taotlenud 

ettevõtted, kes olid esitanud enda 2013. aasta majandusaasta aruande). Üldkogumisse on 

kaasatud osaühingud ja aktsiaseltsid ning kõrvale on jäetud mittetulundusühingud, ühistud, 

sihtasutused ja FIE-d.  

Keskmise suurusega ettevõtte seas oli üheksa tulundusühistut, mistõttu uurimustöö raames 

jäi vaatluse alla 62 osaühingut ning aktsiaseltsi. Magistritöös moodustab üldkogumi 62 

keskmise suurusega põllumajandusettevõtet, kes on 2014. aastal toetust taotlenud. 

Keskmise suurusega ettevõtete alla kuuluvad ettevõtted, kus on töötajaid vahemikus 50 – 

250 või aastakäive on vahemikus 10 miljonit eurot kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht 

vahemikus 10 miljonit eurot kuni 43 miljonit eurot.  

Väikese- ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtteid oli kokku 206 (kes olid esitanud 

2013. aastal majandusaasta aruande), kuid uurimustöös keskenduti vaid keskmise 

suurusega ettevõtetele. Saates veebiküsimustiku 206-le ettevõttele, oleks risk küsitluse 

läbikukkumiseks olnud suur. Uurimuse raames saadeti veebiküsimustik ka 144-le 

väikeettevõttele, kuid tagasisaabunud vastuseid oli vaid kümme. Seega jäeti 

väikeettevõtted vaatluse alt välja. Kindlustamaks küsitlusuuringus vastajate võimalikult 

suure osakaalu, viidi küsitlusuuring keskmise suurusega ettevõtete seas läbi 

telefoniküsitlusena. 

Arvestades riski küsimustiku vastamata jätmisega, võeti telefoniküsimustiku raames 

ühendust kõigi 62 ettevõtte raamatupidajaga, kellest 38 olid nõus küsimustikule vastama. 

Keskmise suurusega põllumajandusettevõtete seas viidi küsitlus läbi telefoni teel perioodil 

06.04.-17.04.2015. Vastanute osakaal üldkogumist on 60%, mistõttu vastuste põhjal on 

võimalik teha järeldusi üldkogumi kohta. Empiirilise uuringu läbiviimiseks valitud 

andmete kogumise ja analüüsimise meetodid võimaldavad anda piisavalt põhjaliku 

ülevaate keskmise suurusega Eesti põllumajandusettevõtte raamatupidamise 

halduskoormusest ning toetuste taotlemise mõjust raamatupidamisele. 
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Keskmise suurusega ettevõtete seas läbiviidud ankeetküsitlus oli vastamiseks suunatud 

ettevõtte raamatupidajatele. Võimalike tekkivate takistuste tõttu oli küsimustiku täitmine 

võimalik ka ettevõtte juhi poolt. Küsimustiku vastajaid teavitati, et tegemist on anonüümse 

küsimustikuga ning saadavaid andmeid kasutatakse vaid kõnesoleva uurimustöö huvides. 

Lisaks oli küsitluse vastajatel võimalik lisada ka oma kommentaar ja seisukoht 

halduskoormuse küsimustes. 

Kõrvaldamaks kahetimõistetavused, testiti küsimustiku arusaadavust enne selle läbiviimist 

kolme ettevõtte näitel. Küsimustikule anti tagasisidet arusaadavuse ning mahukuse kohta. 

Peale test-küsitluse läbiviimist analüüsiti küsimused uuesti läbi ning korrigeeriti 

küsitlusankeeti. Küsimustiku testimine viidi läbi perioodil 09.03.-13.03.2015. Küsimustik 

koosnes 30 küsimusest, millest enamus olid avatud küsimused. Lisaks oli vastajatel 

võimalik kommenteerida küsimusi või vastuseid ning lisada lõpus oma seisukoht 

halduskoormusele. Telefoniküsitlus viidi läbi 06.04.2015–17.04.2015.  

Kogutud andmete analüüsimisel ettevõttel tekkiva halduskulu kohta on põhirõhk kulude 

keskmise leidmisel, mitte kogutud andmete omavahelisel sõltuvusel. Magistritöö 

andmeanalüüsina kasutatakse kirjeldavat statistikat. Enamus küsimuste vastuseid 

sisaldavad ettevõtte enda kulusid, mis on seotud raamatupidaja töökohaga ettevõttes. 

Ettevõtete raamatupidamise ülalpidamise kulude kohta arvutatakse üldsumma ühe 

raamatupidaja kohta ning seejärel kulude summa ühe ettevõtte kohta. Leitakse ettevõtte 

kulude aritmeetiline keskmine, mis kirjeldab jaotuse keskmist taset. Andmete 

analüüsimiseks kasutatakse tabeltöötlusprogrammi MS Excel. Küsitlusankeedis on 

brutopalk ning erisoodustuse kulu vastusevariandid määratud vahemikega.  

Brutopalga analüüsimiseks on brutopalk pandud vastavusse küsitluses vastusevariandi ees 

oleva järjekorranumbriga (1= 0-600 eur, 2= 601-800 eur, 3= 801-1000 eur, 4= 1001-1200 

eur, 5= 1201-1400 eur, 6= 1401-1600, 7= 1601-1800 eur, 8= 1801-2000 eur). 

Erisoodustuse kulu analüüsimiseks on vahemiku 1-500 euro keskmiseks summaks 

määratud 250 eurot ning vahemiku 501-1000 keskmiseks 750 eurot. 
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2.1.2. Raamatupidaja töökoha maksumusega seotud halduskulu komponendid 

 

Ettevõtetes on raamatupidamine korraldatud erinevalt – mõnes ettevõttes on raamatupidaja, 

mõnes on raamatupidamisteenus sisse ostetud. Sõltuvalt sellest, kuidas raamatupidamine 

on korraldatud, on ka raamatupidamisega kaasnevad kulud erinevad. Käesolevas 

alapeatükis keskendutakse arvestusalas raamatupidamise teostamisel kaasnevatele 

kulufaktoritele. Selgitatakse välja, millised karakteristikud on aluseks arvestusala 

halduskoormuse mõõtmisel.  

Kui ettevõttel on raamatupidamisteenus sisse ostetud, ei pruugi rohkem kulusid 

raamatupidamise korraldamise maksumuse osas kaasneda (olukorras, kui raamatupidamise 

dokumendid edastatakse raamatupidamisfirmale, kelle töötaja teeb dokumentide edastajale 

raamatupidamist). Kui ettevõttes on raamatupidaja töökoht, kaasnevad lisaks tema palgale 

veel muud kulud. Magistritöös keskendutakse 2014. aasta raamatupidaja töökohaga seotud 

kuludele. 

Peamiseks raamatupidamise teostamisel kaasnevaks otsekuluks, mida ka ettevõte ise kõige 

selgemalt tunnetab, on raamatupidajale makstav töötasu, preemia ja lisatasu. 

Väljamakstavale summale lisanduvad maksud ning maksed, mis ettevõtte jaoks teevad 

raamatupidaja tajutava töötasu suuremaks. 

Raamatupidaja töökohaga kaasnevad ettevõttel kaudsed kulud, mida ettevõte otseselt ei 

tunneta ning mida ettevõte ei seostada raamatupidamise tööga kaasnevaks kuluks. Kui 

ettevõttel on raamatupidaja või raamatupidajad, kes omavad ka füüsilist töökohta,  

suurendab see ettevõtte kulusid. Leidmaks raamatupidajate töökohaga kaasnevad kulud, 

tuleb selgitada välja ettevõtte kontori kohta kehtivad andmed – kui suur on ettevõtte 

kontori pind, mida ettevõte rendib või omab ning kontori rendimaksumus. Raamatupidaja 

töökohaga kaasnevate kulude puhul omab tähtsust selle kontori pinna suurus ja rendi 

maksumus, kus asub raamatupidaja töökoht. Leidmaks kulu töökoha kohta, on oluline 

raamatupidaja tööruumi suurus ruutmeetrites. Kui raamatupidajaid on rohkem kui üks, 

tuleb arvestada kõigi raamatupidajate tööruumide suurust. Kui ettevõttes on avatud kontor, 

tuleks rendimaksumus arvestada võrdselt avatud kontoris istuvate töötajate kohta 

Sarnaselt rendimaksumusele raamatupidaja töökoha kohta, saab leida ka 

kommunaalkulude maksumuse raamatupidaja töökoha suhtes. Kommunaalkuludeks on 
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ettevõttes näiteks vesi, elekter, prügi, koristusteenus, küte. Kommunaalkulud on terve 

kontori kohta. Avatud kontori puhul on raamatupidaja töökohaga kaasnevate kulude osas 

võimalik kommunaalkulud arvestada võrdselt inimeste peale. Kui ettevõttes ei ole avatud 

kontorit ning on teada kontori üldpind ja raamatupidaja kabineti suurus, saab 

raamatupidaja töökohaga seoses kommunaalkulud välja arvutada proportsionaalselt 

arvestades kontori üldsuurust ning raamatupidaja kabineti suurust. 

Lisaks raamatupidaja füüsilise töökohaga ettevõttes, kaasnevad kulud igapäevatööks 

tarvilike vahenditega. Elementaarsed igapäevased töövahendid on bürootarbed (pastakas, 

paber, mapp jne). Bürootarvete kulud on kõige väiksemad kulud raamatupidaja töökohas. 

Hoolimata kulude suurusest, arvestatakse raamatupidaja töökohaga seotud kulude hulka 

kõik ettevõttel kaasnevaid kulusid. Põhiline töövahend on arvuti, printer ja skanner. 

Arvatavasti on ettevõttes igal töötajal töö tegemiseks privaatne arvuti, mitte privaatne 

printer ja skanner. Arvutitega kaasneb ettevõttel operatsioonisüsteemi litsentsitasu ning 

hooldus- ja halduskulud. 

Raamatupidaja töös kasutatavad raamatupidamistarkvarad on ettevõtetes erinevad. Ühel 

ettevõttel võib olla kasutusel erinevateks toiminguteks rohkem kui üks 

raamatupidamistarkvara (palgaprogramm, põhiprogramm jne). Kuna 

raamatupidamistarkvarad on seotud raamatupidaja igapäevatööga, on ka kulud 

majandustarkvarale seotud vaid raamatupidaja töökohaga. Majandustarkvara kuludesse 

kuuluvad majandustarkvara maksumus, majandustarkvara arendamiseks ja hooldamiseks 

tehtavad kulutused. Majandustarkvaraga seotud kulusid tuleks ettevõttes mõõta terve aasta 

kohta, sest võrreldes rendi- ja kommunaalkuludega, ei ole pruugi majandustarkvara kulud 

olla igakuised. 

Hoidmaks raamatupidajaid oma töös pädevatena ning kursis muutuvate maksuseadustega, 

on ettevõttel võimalik ning eelkõige kasulik oma töötajaid koolitada. Koolitades 

raamatupidajaid erinevatel koolitustel, suurendab ettevõte sellega raamatupidaja töö 

kvaliteeti. Raamatupidajate koolituste eest tasumine on ettevõtte huvides, kui koolitused on 

seotud tööks vajaliku informatsiooniga. Hoolimata sellest, kuulub koolituste eest tasumine 

raamatupidaja töökohaga kaasneva kulu hulka. Nagu majandustarkvaraga kaasnevate 

kuludega, arvestatakse koolituskulud samuti terve 2014. aasta kohta, sest ettevõte ei tee 

neid kulutusi iga kuu. 
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Tulumaksuseaduse §-s 48 on nimetatud tööandja poolt töötajale tehtud soodustused, mida 

käsitletakse erisoodustusena ning mille puhul ettevõttel tuleb tasuda tulumaksu 

(Tulumaksuseadus 2000, § 48 lg 4). Kui raamatupidaja on saanud tööandjalt erisoodustusi, 

saab erisoodustusena käsitletavate kulude maksumust koos erisoodustuse maksuga 

arvestada raamatupidaja töökohaga seotud kulude hulka. Raamatupidajale tehtava 

erisoodustuse kulu koos erisoodustuse maksuga tuleb arvestada aasta kohta. Mõni 

raamatupidajale tehtav soodustus võib olla igakuine, kuid halduskoormuse hindamise osas 

on adekvaatsema ülevaate saamiseks oluline võtta arvesse terve 2014. aasta kohta tehtud 

erisoodustusi. 

Eelnevalt kirjeldatud raamatupidaja töökohaga seotud kulud jagunevad kuu kohta 

tehtavateks kuludeks ja aasta kohta tehtavateks kuludeks. Palgakulu, telefoniarved ning 

kommunaal- ja rendikulud proportsionaalselt raamatupidaja töökohaga on kulud, mida 

saab arvestada iga kuu kohta. Koolituskulud, erisoodustused, arvuti hooldus- ja 

halduskulud, majandustarkvara arendamise kulud tuleb arvestada terve 2014. aasta kohta, 

sest nimetatud kulusid ei tee ettevõte igakuiselt. Raamatpidaja tööks kasutatav arvuti, 

printer ja skanner võivad olla ühekordsed kulutused, mille ettevõte teeb raamatupidaja 

palkamisel. Viimasena nimetatud kulutused ei pruugi olla ühekordsed, kuid nad on pikema 

perioodi kohta tehtavad kulud. 

Kui ettevõttes teeb raamatupidamist tegevjuht, tuleb kulusid arvestada proportsionaalselt. 

Oluline on selgitada välja, kui suures osas täidab tegevjuht raamatupidamisega seotud 

ülesannetest ja kui suures osa moodustavad tegevjuhi muud ülesanded. Sarnane 

lähenemine kehtib ka töötajatele, kellel on lisaks ettevõttes raamatupidamise teostamisele 

ka muud ülesanded või kui ettevõttes on osalise koormusega raamatupidaja. Kui ettevõttes 

on raamatupidajaid rohkem kui üks, tuleb arvestada esmalt kulud kõigi raamatupidajate 

kohta ning seejärel leida kulud ühe raamatupidaja kohta.  

Arvestusala halduskulu mõõtmisel peab arvestama olukorda, kus ettevõte ostab 

raamatupidamise teenust sisse, kuid mõned raamatupidamise ülesanded on ettevõttes ise 

korraldatud. Sellisel juhul kehtivad käesolevas alapeatükis kirjeldatud halduskulu 

komponendid proportsionaalselt raamatupidamise ülesannete täitmise osaga ettevõttes, 

millele lisandub sisseostetava raamatupidamisteenuse hind. 
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Käesolevas alapeatükis on kirjeldatud ettevõttel raamatupidaja töökohaga kaasnevaid 

kulusid. Kõik eelnevalt nimetatud kulud omavad raamatupidamise maksumuse määramisel 

(halduskoormuse mõõtmisel) tähtsust, sest ettevõte teeb neid ainult seoses raamatupidaja 

töökohaga. Et kulud kajastaksid võimalikult täpselt raamatupidamise teostamisega 

kaasnevaid kulusid, on osade kulukomponentide suurused küsitud küsitluse teel. 

Kulukomponendid, mida oli keskmiselt võimalik määrata, jäeti küsitlusest (lisa 1) välja. 

 

 

2.2. Eesti ettevõtetes raamatupidamise teostamisega kaasnevad kulud 

 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade Eesti keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtete arvestusala halduskoormust kajastava empiirilise uuringu 

tulemustest. Küsitlusuuringuga saadud tulemusi analüüsitakse ning leitakse keskmine 

raamatupidamise halduskoormus Määratakse ka need kulud, mis empiirilise uuringuga ei 

kaasatud, kuid mida keskmise halduskoormuse puhul tuleb arvesse võtta. Andmete 

analüüsimiseks kasutatakse andmetöötlusprogrammi MS Excel. Tulemused esitatakse 

kirjeldava statistikana. 

Kõik telefoni teel läbiviidud küsitlusele vastajad olid ettevõtete raamatupidajad. 

Raamatupidajal on ettevõttes ülevaade ettevõtte kuludest, sealhulgas raamatupidaja 

töökohaga seotud kuludest. Lisaks on raamatupidajal võimalik kommenteerida töös 

kasutatava majandustarkvara kohta käivat ning vaadata andmebaasist 2014. aasta kulusid. 

Vastanud ettevõtetest oli 16 ettevõtet, kellel oli raamatupidamise teostamiseks kaks 

täiskohaga raamatupidajat. Üks täiskohaga raamatupidaja oli kümnel ettevõttel, kolm 

täiskohaga raamatupidajat oli kaheksal ettevõttel ning ühel ettevõttel oli kaheksa 

raamatupidajat. Neljal ettevõttel oli lisaks täiskohaga raamatupidajale ettevõttes tööl ka 

osalise koormisega raamatupidaja. Keskmiselt oli valimis olevatel ettevõtetel tööl kaks 

raamatupidajat. Ettevõtetel, kellel oli osalise koormusega raamatupidaja, arvestati kulud 

proportsionaalselt töötaja täistööaja normkoormusega.  

Selgus, et raamatupidajate arv ettevõttes ei ole seotud ettevõttes töötajate arvu või 

müügitulu/bilansimahu suurusega. Seega ei saa valimis olnud ettevõtete põhjal väita, et 

ühe raamatupidajaga ettevõtetes on vähem töötajaid, väiksem müügitulu ning 

bilansikogumaht. 
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Joonis 2. Küsitlusele vastanud ettevõtete arv ja nende regionaalne jaotumine. 

Küsimustikule vastajad paiknesid üle Eesti ning esindatud olid kõik maakonnad, välja 

arvatud Võru maakond ning Harju maakond (joonis 2). Üldkogumis olid esindatud kõik 

Eesti maakonnad, kuid väljakujunenud regionaalne jaotumine sõltus ettevõtete nõusolekust 

vastata küsimustele. Hoolimata kahe maakonna esinduse puudumisest, loetakse 

maakondlikku jaotumist piisavalt suureks, et teha järeldusi terve Eesti kohta. Järgnevalt 

avatakse läbiviidud küsitlusuuringu tulemused. Konkreetselt raamatupidamise maksumuse 

väljaselgitamiseks leitakse iga raamatupidaja töökohaga seotud kulu keskmine maksumus. 

Kulude keskmise maksumuse leidmine on vajalik halduskoormuse väljaarvutamiseks 

kõnesoleva alapeatüki teises pooles. 

Raamatupidajate töötasuks arvestatakse töötaja brutopalk koos lisatasudega. Vältimaks 

brutotöötasu küsimusele vastamata jätmist, määrati töötasu suurus vahemikuga, kuid selle 

tõttu oli keerulisem määrata keskmine brutotöötasu. Uurimuses on brutopalk määratud 200 

euroste vahemike kaupa. Eeldades keskmise palga suurust, on esimesse vahemikku 

arvestatud 1-600 eurot. Metoodika  alapeatükis 2.1.1 on kirjeldatud keskmise brutopalga 

arvutamise meetodit. Uurimustöös valimis olevate ettevõtete keskmine raamatupidaja 

brutopalk ühes kuus oli vahemikus 801-1000, täpsemalt 968 eurot (lähedal vahemikule 

1001-1200 eurot). Sagedamini esinev brutopalga vahemik oli 801-1000 eurot. 

Statistikaameti kohaselt oli Eesti keskmine palk 2014 IV kvartalis 1039 eurot (IV 

kvartalis.. 2015), mis on suurem küsitluse põhjal selgunud raamatupidajate keskmisest 
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palgast. Arvestada tuleb sellega, et 29-s ettevõttes töötas vähemalt kaks raamatupidajat. 

Rohkem kui ühe raamatupidajaga ettevõttes võivad raamatupidaja tööülesanded olla 

jagatud ning üks on pearaamatupidaja ning teised on tavalised raamatupidajad 

(raamatupidaja assistendid). Kui ettevõttes on rohkem raamatupidajaid, on eeldatavalt ühel 

neist kõrgem töötasu. Võib järeldada, et pearaamatupidajal on suurem töötasu võrreldes 

ettevõtte tava raamatupidajaga, olles seetõttu kõrgem Eesti keskmisest palgast. 

Eelnevalt leitud brutopalga sisse ei ole arvestatud sotsiaalmaksu 33%. Kuna küsimustik 

põhineb 2014. aasta kuludel, tuleb tööjõukulude arvestamisel lähtuda 2014. aastal kehtinud 

määradest. Tööandjale lisandub tööjõukuludena 968 euro suurusele brutopalgale 319 eurot 

sotsiaalmaksu ning 10 eurot tööandja töötuskindlustusmakset, mille tulemusena tööandja 

keskmine palgakulu 2014. aastal oli 1297 eurot, millest riigile maksti maksudena 533 

eurot. Raamatupidamise keskmine tööjõukulu valimis olnud ühe ettevõtte kohta oli 2705 

eurot (töötasuna 2019 eur). 

Ettevõtteid, kes olid 2014. aastal koolitanud enda raamatupidajaid, oli 20. Peaaegu pooled 

valimis olnud ettevõtted on panustanud oma raamatupidajate teadmiste täiendamisse. 

Uurimustöös pole täpsemalt teada, kuidas jagunesid koolituskulud ettevõtte siseselt, kui 

ettevõttes oli rohkem kui üks raamatupidaja. Võttes arvesse koolituskulusid kõigi 

ettevõtete kohta (ka nende ettevõtete kohta, kes 2014. aastal koolituskulusid ei teinud, kuid 

olid uuritavas valimis) oli keskmiseks koolituskuluks 194 eurot. Koolituskulud ettevõtte 

ühe raamatupidaja kohta olid 90 eurot aastas. 

Erisoodustusi raamatupidajatele 2014. aastal valimis olnud ettevõtetest tegi 14 ettevõtet. 

Levinuim erisoodustusena käsitletavate kulude summa oli vahemikuks 1-500 eurot. 

Sarnaselt brutopalgaga, oli erisoodustusena käsitletavate kulude maksumus antud 

vahemikega. Arvuliselt oli 11 ettevõtte raamatupidajale tehtava erisoodustusena 

käsitletavate kulude maksumus vahemikus 1-500 eurot ning kolmel ettevõttel oli see 501-

1000 eurot. Keskmine 2014. aastal erisoodustusena käsitletavate kulude maksumus 

ettevõtte kohta oli 132 eurot. Kui kõnesolev kulu arvestada konkreetsemalt ettevõtte ühe 

raamatupidaja kohta, oli erisoodustusena käsitletavate kulude maksumuseks 2014. aastal 

59 eurot. 

Erisoodustuselt kuulub tasumisele nii tulumaks 20/80 (tulumaksuseadus 2000, § 48) kui ka 

sotsiaalmaks 33 % (Sotsiaalmaksuseadus 2001, § 2). Ühe ettevõtte raamatupidajatele 
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tehtud erisoodustuse puhul oli maksukohustuseks 88 eurot ning ühe raamatupidaja 

erisoodustuse puhul oli maksukohustuseks 39 eurot. Ühes aastas raamatupidajale tehtav 

erisoodustuse kulu on väike. 

Ettevõtete kulud majandustarkvarale on erinevad. Erinevuse tingib see, et mõni ettevõte on 

2014. aastal läinud üle uuele majandustarkvarale ning mõni ettevõte on vahetanud 

olemasoleva majandustarkvara versiooni, mistõttu on ka majandustarkvara kulud 

suuremad. Ettevõtte majandustarkvara kulud olid keskmiselt 3406 eurot aastas ning 

valimis olnud ettevõtete 2014. aasta kulude järjestuses oli keskmisel kohal kulu summas 

1350 eurot. Kuna keskmine 2014. aasta majandustarkvara kulu on rohkem kui kaks korda 

suurem majandustarkvarakulude järjestuses olevast keskmisest suurusest, näitab see seda, 

et suuremaid kulutusi teinud ettevõtted mõjutavad keskmist majandustarkvara kulu. 

Nimetatud näitajad on ettevõtete põhised, mitte ühe raamatupidaja põhised. Arvestades 

majandustarkvaraga kaasnevat kulu ettevõtte ühe raamatupidaja kohta, oli keskmiseks 

kuluks 1647 eurot aastas. 

Sarnaselt keskmise suurusega põllumajandusettevõtete 2014. aastal tehtud 

majandustarkvara kulude erinevusele, on erinevad ka ettevõtete raamatupidajate arvutite 

hooldus- ja halduskulud. Hooldus- ja halduskulud on ettevõtetel individuaalsed suurused, 

mistõttu on ka kulude summad erinevad. Kuna viiel ettevõttel puudusid 2014. aastal 

nimetatud kulud, oli levinuimaks hooldus- ja halduskuluks null eurot. Arvestades kõiki 

valimis olnud ettevõtteid, oli keskmiseks hooldus- ja halduskuluks 623 eurot aastas. 

Ettevõtete arvutite hooldus- ja halduskulude osas on 78 eurot erinevus keskmise kulu ja 

valimis olnud ettevõtete järjestuses oleva keskmine kulu vahel. Valimis olnud ettevõtete 

järjestuses keskmise hooldus- ja halduskulu ja kogu ettevõtete keskmise hooldus- ja 

halduskulude vahel on väikesem erinevus, võrreldes ettevõtete majandustarkvarale tehtud 

kulutustest. Ettevõtetel on haldus- ja hoolduskulude suurused omavahel sarnasemad, kui 

majandustarkvara kulud. Lähtudes keskmisest arvuti hooldus- ja halduskulust ettevõtte ühe 

raamatupidaja kohta, oli keskmiseks kuluks 290 eurot aastas. 

Kõnesolevas uurimuses analüüsitakse küsitluses kajastatud raamatupidaja töökohaga 

seotud kuludest viimasena töökohaga kaasnevaid kulusid. Rent ja kommunaalkulud ei ole 

sellised kulud, mida tehakse konkreetselt raamatupidajale ning mida arvestatakse seoses 

raamatupdiaja töökohaga. Need on kulud, mis kaasnevad raamatupidaja omamisega 

ettevõttes, kui raamatupidaja kasutab töö tegemiseks ettevõtte kontorit ning omab seal 



37 
 

füüsilist istekohta. Läbiviidud küsitluse tulemusena selgus, et kuus ettevõtet rendivad 

kontorit, kus asub raamatupidaja töökoht. Ülejäänud 32 ettevõtet omavad kontorit, mistõttu 

rendimakseid ei kaasnenud. Uurimuse eesmärk on anda raamatupidaja töökohaga 

kaasnevatest kuludest selge ülevaade, mistõttu peab arvestama kõiki võimalikke 

kaasnevaid kulusid, sealhulgas rendikulusid hoolimata selle vähesest esindatusest. 

Kuna kuuel ettevõttel olid igakuised kontori rendimaksed, leitakse nende ettevõtete 

esindatuse tõttu aritmeetiline keskmine kõigi valimis olnud ettevõtete suhtes. Leidmaks 

uurimustöö raames rendimaksumust ja kommunaalkulusid raamatupidaja töökoha kohta, 

on küsitud raamatupidaja tööruumi suurust (lisa 1). Rendimaksumus oli keskmiselt 

ettevõtte kõigi raamatupidajate kohta 115 eurot ning ühe raamatupidaja kohta oli 

rendimaksumus 67 eurot. Võrreldes rendimaksumusega, kaasnevad kommunaalkulud 

kõigil valimis olnud ettevõtetel. Kuna kommunaalkulud erinevad aastaringselt, on 

ettevõtetelt küsitud kommunaalkulude keskmist suurust (lisa 1). Kommunaalkulude suurus 

ettevõtete lõikes on erinev sõltuvalt kontori suurusest. Samuti mõjutab kommunaalkulude 

suuruse erinevust ka töökohtade arv ettevõtte kontoris. Ettevõtte kõigi raamatupidajate 

peale oli keskmiseks kommunaalkulu suuruseks 121 eurot kuus. Kommunaalkulud 

ettevõtte ühe raamatupidaja kohta olid keskmiselt 65 eurot kuus. 

Eelnevalt on leitud raamatupidaja töökohaga kaasnevad kulud läbiviidud küsitlusuuringu 

vastuste põhjal. Pikema perioodi (4-5 aasta) kohta tehtavad kulud ning mõni lühikese 

perioodi kohta tehtav kulu (näiteks riistvara, operatsioonisüsteemi litsentsitasu, 

bürootarbed, telefoniarve) on võimalik leida üldise turuhinna põhjal. Raamatupidaja tööks 

kasutava arvuti keskmise hinna leidmiseks võetakse arvesse Eesti e-poodides olevate 

sülearvutite hinnad. Magistritöös lähtutakse Klick ja Ordi e-poodides olevatest sülearvutite 

hindadest, arvestades maksimumhinnaks 1000 eurot. Klick e-poes on sülearvutite hinnad 

alates 249 eurot (Klick 2015) ning  Ordi e-poes alates 259 eurot (Ordi sülearvutid 2015), 

seega keskmine sülearvuti hind on 629 eurot. Arvuti töössevõtmisel lisandub 

operatsioonisüsteemi litsentsitasu. Lähtudes Ordi e-poe andmetest, on keskmine 

opertasioonisüsteemi litsentstasu 180 eurot (Ordi 2015). Operatsioonisüsteemi litsentsitasu 

juurde arvestatav installeerimisteenuse maksumus on Eestis keskmiselt 31 eurot (MAX 

123 2015, Itspetsialist.ee 2015, Ordi 2015). 

Raamatupidaja töö jaoks on vajalik printer. Nagu sülearvutiga, lähtutakse printeri hinna 

osas Klick ja Ordi e-poe hindadest, mille tulemusena keskmine printer-skanneri hind on 
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215 eurot (Klick 2015, Ordi 2015). Kui arvuti on raamatupidaja jaoks personaalne, siis 

printer pole personaalseks kasutamiseks. Printer-skanneri maksumusest arvestatakse 50% 

raamatupidaja töökohaga kaasnevaks kuluks, mis on 108 eurot. 

Bürootarvete kuludeks arvestatakse ühe raamatupidaja kohta 10 eurot kuus ja 120 eurot 

aastas. Ettevõtetel võib olla erinevalt korraldatud töötaja telefoniarvete tasumine. Need 

ettevõtted, kes tasuvad töötaja arveid, võivad määrata arvete hüvitamisel limiidi või tasuda 

kogu töötaja telefoniarve. Keskmiseks telefoniarve suuruseks, mille ettevõte 

raamatupidajal kinni maksab, on otstarbekas määrata 10 eurot kuus (aastas 120 eurot). 

Kõik ettevõtted ei maksa telefoniarveid kinni ning mõned ettevõtted võivad lisaks 

telefoniarvetele hüvitada ka telefonis interneti kasutamise. Eelnevalt on kõnesolevas 

alapeatükis analüüsitud läbiviidud küsitlusuuringu vastuseid ning nende alusel leitud 

keskmised kulud nii ettevõtte kõigi raamatupidajate kui ka ettevõtte ühe raamatupidaja 

kohta. Arvestusala halduskoormuse, täpsemalt raamatupidamise maksumuse leidmiseks 

tuleb võtta arvesse kõiki käesolevas alapeatükis määratud kulude summasid ning arvutatud 

kulude keskmisi. Järgnevas tabelis (tabel 2) on toodud välja kõik eelnevalt analüüsitud 

kulud ning maksumused. 

Tabel 2. Raamatupidaja töökohaga kaasnevate kulude keskmised summad (eur) koos 

perioodiga, lähtuvalt turuhinnast ja läbiviidud küsitlusest (2014) 

Kulud:                
1 raamatupidaja 
kohta (eur) 

Ettevõtte kohta 
(eur) Periood 

netopalk 764 - kuu kohta 
maksukohustus 533 - kuu kohta 
palk kokku 1297 2705 kuu kohta 
erisoodustuskulu 59 132 aasta kohta 
erisoodustusmaks 39 88 aasta kohta 
koolitused 90 194 aasta kohta 
majandustarkvara kulud 1647 3406 aasta kohta 
arvutite hoolduskulud 290 623 aasta kohta 
rendikulu 67 115 kuu kohta 
kommunaalkulu 65 121 kuu kohta 
bürootarbed 120 240 aasta kohta 
riistvara  737 1474 4 aasta kohta 
operatsioonisüsteemi 
litsentsitasu 211 422 4 aasta kohta 
telefoniarve 10 20 kuu kohta 
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Oluline on eristada igakuised kulud aasta kohta tehtavatest kuludest. Tabelis 2 on kulud 

eristatud perioodi lõikes, lähtudes eelnevast analüüsist. Lisaks kord kuus tehtavatele 

kuludele ja aasta kohta kokku arvestatud kuludele, kuuluvad siia alla kulud, mida tehakse 

raamatupidajat tööle võttes (kulud, mida ettevõte teeb pikema perioodi, näiteks 4-5 aasta 

kohta). Kuigi tabelis 2 on kajastatud kuu kohta tehtavad kulud, aasta kohta arvestatud 

kulud ning pikema perioodi kohta arvestatud kulud, leitakse nimetatud kulud eraldi ühe 

kuu kohta ning ühe aasta kohta kokku. 

Kuna raamatupidaja tööleasumisega kaasnevad kulud peavad kajastuma raamatupidamise 

halduskoormuses, peab esmalt leidma vaid kord kuus tehtavad kulud koos aastas tehtavate 

kuludega. Peale seda saab raamatupidaja tööleasumise kulude summa (riistvara, 

operatsioonisüsteemi litsentsitasu) arvestada täissummas aasta kohta tehtavatele kuludele 

juurde. Jättes raamatupidaja töökohaga seoses esialgsed kulud halduskoormuse 

arvestamisest välja, poleks kulude ülevaade piisavalt adekvaatne. Leides ühes kuus 

raamatupidamise halduskoormuse maksumuse kogusumma ning arvestades sellele juurde 

tööleasumise lisakulud, pole tegemist õiglase määratlusega, sest tööleasumise kulud on 

tehakse 4-5 aasta pärast uuesti. Seega tuleb ühekordseid kulusid vaadelda eraldi kuludena 

ja koos aasta kohta arvestatud kuludega. Järgnevalt on tabelis 3 toodud välja 

raamatupidamise kulud keskmiselt ühes kuus ja ühes aastas. 

Tabel 3. Raamatupidamise keskmised kulud (eur) ühes kuus ja ühes aastas, lähtuvalt 

turuhinnast ja läbiviidud küsitlusest (2014) 

Kululiik:                
1 raamatupidaja 
kohta kuus (eur) 

Ettevõtte kohta 
kuus (eur) 

1 raamatupidaja 
kohta aastas 
(eur) 

Ettevõtte 
kohta 
aastas (eur) 

netopalk 764 - 9168 - 

maksukohustus 533 - 6432 - 

palgakulu kokku 1297 2705 15 564 32 460 

erisoodustuskulu 5 11 59 132 

erisoodustusmaks 3 7 39 88 

koolitused 8 16 90 194 
kulud 
majandustarkvarale 137 284 1647 3406 

arvuti hoolduskulud 24 52 290 623 

rendikulu 67 115 804 1380 

kommunaalkulu 65 121 780 1452 

bürootarbed 10 20 120 240 

telefoniarve 10 20 120 240 
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Tabelis 3 on tabelis 2 nimetatud kulud arvestatud ühe kuu kohta. Küsitluses küsiti 

ettevõtetelt 2014. aasta koolituskulusid, erisoodustuse kulu, kommunaalkulusid ning 

kulusid majandustarkvarale, arvutite hooldusele ja rendile (lisa 1). Nimetatud kulude kohta 

esitasid ettevõtte raamatupidajad andmed ühe summana, arvestamata kulu suurust 

keskmiselt ühe ettevõttes töötava raamatupidaja kohta. Uurimustöös arvutati üldiste kulude 

puhul esmalt keskmine kulu ettevõtte kohta (jättes arvestamata mitu raamatupidajat 

ettevõttes oli), seejärel arvestati proportsionaalselt kui palju oli ettevõttes raamatupidajaid. 

Töötasu kohta paluti küsitluses tuua välja keskmiselt ühe raamatupidaja brutopalk, mitte 

kõigi ettevõttes töötavate raamatupidajate brutopalk kokku. Keskmine ühe raamatupidaja 

nimetatud töötasu pandi vastavusse ettevõtte raamatupidajate arvuga. Keskmiselt oli 

ettevõtte ühe raamatupida tööjõukuluks 1297 eurot ning ettevõtte kogu raamatupidamise 

tööjõukuluks oli keskmiselt 2705 eurot. 

Põllumajandusettevõtte ühe raamatupidaja töökoha maksumus 2014. aastal oli 1626 eurot 

kuus (tabel 3). Kuna valimis olnud ettevõtetel on enamustel rohkem kui üks raamatupidaja, 

analüüsitakse uurimuses ka ettevõtte kogu raamatupidamise maksumust. Keskmiselt olid 

ühe valimis olnud põllumajandusettevõtte raamatupidamise teostamisega kaasnevad kulud 

2014. aasta ühes kuus 3351 eurot (uurimuse tulemusena on selgunud, et mõni kulu tuleb 

arvestada kahe raamatupidaja kohta). Ettevõttes ühe raamatupidaja töökoha maksumus 

aastas oli 19 515 eurot ning ettevõtte kogu raamatupidamise maksumus aastas oli 40 215 

eurot.  

Uurimuse tulemusena selgub, et ettevõttel lisandus ühe raamatupidaja töötasule iga kuu 

keskmiselt 658 eurot. Protsentuaalselt on raamatupidaja töötasule lisanduvad kulud 68%. 

Kogukulust moodustab töötasu 60% ning lisakulud 40%. Igakuised lisakulud moodustavad 

natukene alla poole töötaja brutopalgast. Lisakulude osakaal lähtuvalt raamatupidaja 

keskmisest netopalgast on 113%. Järelikult, kui raamatupidaja saab töötasuna kätte teatud 

summa, siis uurimuse tulemusena lisandub iga kuu natuke rohkem kättesaavast töötasust 

ettevõttel raamatupidaja töökohaga kaasnevateks kuludeks. Võttes arvesse tööandja 

tööjõukulu ühe raamatupidaja kohta, on tööjõukuludele lisanduvad kulud 329 eurot, mis 

kogukuludest moodustab 20%. Uuringu tulemusena lisandub kogu ettevõtte 

raamatupidajate töötasule keskmiselt 1332 eurot, mis on 66% kogu raamatupidamise 

töötasust. Protsentuaalselt on ettevõtte kogu raamatupidamise maksumusel osakaal sama, 

mis ettevõttes ühe raamatupidaja töökoha maksumusel.  
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Ettevõte peaks põhjalikult analüüsima, kui soovib raamatupidamise teostamise kulu 

vähendada. Suurim kuluallikas on töötasu. Lahendus pole raamatupidaja töötasu 

vähendamine, kuna selle tulemusena võib töötaja motivatsioon väheneda. Tõstes 

raamatupidaja palka, muudab sotsiaalmaks lisakulu suuremaks. Muud analüüsitud 

kulukomponendid selle tulemusena ei muutuks. Töötasu kõrval on järgmine suurem 

kuluallikas majandustarkvaraga seotud kulud (tabel 3). Kogukuludest moodustavad 

majandustarkvarakulud 8%, kuid raamatupidaja netopalgast moodustavad need 18%. 

Protsentuaalselt ei ole see suur osa, kuid see on kulu, mida ettevõte peab tegema, sest 

raamatupidamisprogramm on raamatupidaja oluline töövahend. 

Pikemas perioodis ühe raamatupidaja töökohaga seotud kulude (riistvara) kogusumma on 

948 eurot ning valimis olnud ettevõtete kogu raamatupidamise kohta on see keskmiselt 

1896 eurot. Riistvara seotuse saab arvestada raamatupidaja aasta kohta tehtavate kulude 

hulka eeldades, et sel aastal on uuendatud tööks kasutatav riistvara. Lisades juurde riistvara 

kulu, on ühe raamatupidaja ülalpidamise kuludeks aastas 20 463 eurot (kuus 1705 eurot) ja 

kogu ettevõtte raamatupidamise kulu on 42 108 eurot (kuus 3509 eurot). Pikemas perioodis 

tehtavaid kulusid ei saa arvestada ühe kuu kohta. Seda saab teha juhul, kui on teada, mitme 

aasta kohta kulu tehakse. Kindla perioodi kohta arvestatuna jagunevad riistvarale tehtavad 

kulutused väikesteks summadeks (näiteks 948 eurot 4 aasta peale on 20 eurot), mis 

raamatupidaja töökoha maksumusele märgatavat rahalist koormust juurde ei tekita. 

Ettevõttel tekkivat riigi poolt põhjustatud halduskoormust peetakse varjatud kuludeks, 

kuna ettevõtetel puudub selge arvestus halduskoormust tekitavate kulude kohta (Nijsen, 

Vellinga 2002: 9). Uurimuse tulemusena saab öelda, et ka arvestusala halduskoormuse 

osas kehtib sama seisukoht. Ühtesid arvestusala halduskoormus tekitavaid kulusid saab 

arvestada aasta peale, teisi saab arvestada igakuiselt. Ettevõttes on arvestusala 

korraldamiseks vajalikud kulud raamatupidamislikult kajastatud, kuid need jagunevad 

erinevate kululiikide vahel, mistõttu ettevõte ei tunneta ega seosta igakuiseid 

raamatupidaja töökohaga kaasnevaid kulusid. 

Võrreldes ettevõtte halduskoormust ja arvestusala halduskoormust, on nii erinevus ja 

sarnasus halduskoormust mõjutavates tegurites. Ettevõtte halduskoormust mõjutavad 

tegurid on välistekkelised ja sisetekkelised. Välistekkelised on seotud seadustega ja 

sisetekkelised sisemiste protsessidega. (Nijsen 2002: 20). Arvestusala halduskoormuse 
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osas on esindatud rohkem sisetekkelised tegurid (lisa 2). Raamatupidamise maksumust 

mõjutavad rohkem ettevõtte enda otsused kui riigi määratud kohustused. 

Ettevõttel on võimalik kõiki raamatupidaja töökohaga seotud kulusid mõjutada. Sõltuvalt 

ettevõtte rahalistest võimalustest saab ettevõte määrata erisoodustuse tegemise, 

raamatupidajate koolitamise ettevõtte rahadest või raamatupidajatele töötasu määramist. 

Rendimaksumust ja kommunaalkulusid pole ettevõttel võimalik kergelt mõjutada. Valimis 

olnud ettevõtetest kaasnes 15%-l rendikulusid ja 85%-l neid ei kaasnenud. Kuigi ettevõtted 

ei saa raamatupidaja töökohaga seotud rendikulu nii lihtsalt mõjutada, siis valdaval osal 

vastanud ettevõtetest polnud selleks ka vajadust. 

Kui ettevõttel on raamatupidaja töökohaga kaasnevatest kuludest täpsema ülevaade, võib 

ettevõte kõrvutada omavahel raamatupidaja omamist ettevõttes raamatupidamisteenuse 

sisseostmisega ettevõttesse. Raamatupidamisteenuse sisseostmisel kaasneb vaid 

raamatupidamisteenuse maksumus ning lisakulusid ei kaasne. Andersen, Engers ja Velde 

(2006) poolt läbiviidud uurimuses selgus, et teenust rohkem sisseostvad organisatsioonid 

tajuvad halduskulusid suuremana nendest organisatsioonidest, kellel on toimingute 

tegemiseks töötajad olemas (Andersen et al. 2006: 320).  Kõnesolevas magistritöös ei ole 

uuritud, millist varianti ettevõtted ise raamatupidamise teostamisel kulukamaks peavad, 

kuid sellise hinnangu andmiseks on tehtud eeltöö raamatupidamise kulude jaotuse 

selgitamiseks. Arvestades, et raamatpidaja töökohaga kaasnevad kulud on hajutatud (iga 

kuu tehtavad kindlad kulud ning aastas tehtavad kulud), on Andersen, Engers ja Velde 

lähenemine põhjendatud ka arvestusala halduskoormuse puhul. 

Ettevõtte jaoks on töötaja palk see, mida ettevõte iga kuu väljaminekuna tunnetab 

(uurimuse tulemusena keskmiselt 1297 eurot). Keskmiselt 1626 eurot kuus ettevõttes ühe 

raamatupidaja kohta ei ole suur summa (kui ettevõttes on tööl vaid üks raamatupidaja). 

Mida rohkem raamatupidajaid ettevõttes on, seda suuremaks kasvab kulude maksumus. 

Küsitlusele vastanud ettevõtete seas oli üks ettevõte, kus oli nii palgatud raamatupidaja kui 

ka osteti raamatupidamisteenust sisse. Raamatupidamisteenuse hind oli 1725 eurot. 

Lähtudes uurimuses leitud keskmisest raamatupidaja töökohaga kaasnevast kulust ja 

nimetatud raamatupidamisteenuse hinnast, on selle ühe ettevõtte raamatupidamise 

teostamise kulu 3351 eurot, mis ühtlasi on uurimuse tulemusena ühe ettevõtte keskmine 

raamatupidamise maksumus ühes kuus. 
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Võrdlemaks ettevõtte seisukohast raamatupidamisteenuse sisseostmist raamatupidaja 

omamisega ettevõttes, peab keskenduma raamatupidamisteenuse maksumuse sisule. 

Raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte määrab enda poolt pakutava teenuse hinna. 

Ettevõttes raamatupidaja palkamisega kaasnevad kulud on raamatupidamisteenust pakkuv 

firma eeldatavasti arvestanud juba oma teenuse hinna sisse (näiteks 

raamatupidamisprogrammi maksumus, kommunaalkulud, sõiduauto kasutamine jne). Kui 

ettevõte otsustab osta raamatupidamisteenust sisse, on selle teenuse hinna sees arvestatud 

kõnesolevas alapeatükis leitud kululiigid. Sisseostetavas teenuses kuulub tasumisele kuus 

üks kindel summa, kuid ettevõtte raamatupidaja palkamisel on osa kogukulude summa 

hajutatud. 

Põllumajandusettevõttele läks 2014. aastal ühe raamatupidaja omamine maksma 

keskmiselt 1626 eurot. Uurimuse tulemuste pinnalt võib järeldada, et ettevõte teeb ühes 

kuus keskmiselt 1626 euro suuruse kulu ühe raamatupidaja kohta, kuid raamatupidaja 

töötab ettevõttes täiskohaga ning tegeleb vaid enda töövaldkonnaga. Kõnesolevas 

uurimuses ei ole vaatluse all sisseostetava raamatupidamisteenuse hinna analüüs 

(läbiviidud uurimuses oli vaid ühel ettevõttel lisaks raamatupidajale teenus sisse ostetud), 

kuid mida mahukam on ettevõtte raamatupidamine, seda kallim on sisseostetava 

raamatupidamistenuse hind. Ettevõte peaks hindama, kas ta saab sisseostetava 

raamatupidamise teenuse puhul seda kõike, mida võib sama summa eest teha ettevõttes 

enda raamatupidaja (kes töötab päevas 8 tundi)    

Kõnesolevas magistritöös on vaatluse all põllumajandusettevõtete raamatupidamise 

halduskoormus. Keskmise raamatupidamise kulu leidmiseks on eraldi hinnatud üksikuid 

kululiike. Kuludest, mis on kajastatud tabelis 2, pole võimalik järeldada, mis valdkonnas 

oleva ettevõttega on tegemist. Raamatupidamise maksumusel arvestatavad kulud (tabel 2) 

kehtivad kõigi ettevõtete kohta, sest raamatupidaja omamisega kaasnevad kulud on 

ettevõtetes sarnased. Olulisema erinevuse keskmise raamatupidamise teostamise 

maksumuses võib tekitada pigem ettevõtete erinev suurus. Ettevõtte suurusest sõltuvalt 

tulenevad raamatupidajatele erinevad tööülesanded ning võimalike lisakulude erinevad 

suurused. 

Arvestusala halduskoormuse leidmisel ja analüüsimisel on lähtutud ettevõtte 

halduskoormusest (riigi poolt tekitatud halduskoormus). Kõrvutades omavahel nimetatud 

halduskoormusi, on oluline märkida, et ettevõtte halduskoormuse mõõtmisel läbi SKM-i 
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leitakse ajakulu rahaline väärtus infokohustuse täitja ametikoha suhtes (Jürgenson 2005: 

10). Leitakse kohustust täitva töötaja mingi konkreetse töökohustuse peale kulunud aeg, 

mis pannakse see vastavusse selle töötaja töötasuga. 

Taanis kasutatava SKM-i puhul lisatakse palgakulule sotsiaalmaks ning veel 25%, mis 

läheb töökohaga seotud fikseeritud kulude katteks (Manual for conducting Standard.. : 46) 

Need on kulud, mis lisanduvad kohustuse täitja otsesele palgakulule. Lisatud 25% sisse on 

arvestatud kohustuse täitja töökohaga fikseeritud administratiivsed kulud: rent, 

telefoniarved, kommunaalkulud, bürootarbed, IT süsteemide arendus ja hooldus, riist- ja 

tarkvara jne (Manual for conducting Standard.. : 46). Praxise 2004. aastal läbiviidud 

uuringus („Käibemaksuga seotud halduskoormus ettevõtjale“) on samuti ettevõtte 

halduskoormuse leidmiseks läbi SKM-i fikseeritud kulude katteks lisatud 25%. Praxise 

uuringus on tuginetud Taanis väljatöötatud lisakulu määrale, sest Eesti kohta vastavad 

andmed puuduvad ning eeldati, et Eesti kulude struktuur ei erine oluliselt Taani omast. 

(Jürgenson 2005: 10) 

Ka Praxise teises 2004. aastal läbiviidud uuringus („Eesti Statistikaametile ja Maksu- ja 

Tolliametile palga ja töötasu andmete esitamisega kaasnev halduskoormus ettevõtjale“) 

arvestati 25% suurust lisakulude mahtu. Nagu käibemaksu halduskoormuse uurimisel, on 

palga ja töötasu andmete esitamisega kaasneva halduskoormuse hindamisel samuti 

tuginetud Taani uuringule 25% suuruste lisakulude kasutamiseks, sest Eesti kohta andmed 

puuduvad. (Huik, Jürgenson 2005: 9). Seega on SKM-i puhul konkreetse riigi seatud 

kohustuse täitja ajakulu osas võetud üldiselt arvesse neid kulukomponente, mis kaasnevad 

raamatupidaja töökohaga (kulukomponendid, mida magistritöö kõnesolevas alapeatükis 

iseloomustatakse), kuid nende suuruseks on arvestatud 25% isiku töötasust. Eestis pole 

eraldi arvutatud, kui suure osa tuleks kohustuse täitja palgakulule arvestada lisakulude 

katteks, seetõttu tuginetakse Taanis väljatöötatud andmetele. 

Keskmine raamatupidaja töötasu on 968 eurot ning koos sotsiaalmaksuga on tööjõukulu 

1297 eurot. Taani SKM kohaselt töötasule lisakuludena juurde arvestatav 25% kõnesoleva 

uurimusega kogutud andmete pinnalt on 1621 eurot (uurimustöös arvutatud keskmine 

raamatupidaja töökoha maksumus on 1626 eurot). Järelikult kehtib Taanis kasutatav 

kohustuse täitmisel töötaja töötasule lisakuludeks juurde arvestatav 25% üldiselt ka Eestis. 

Kui arvestada sisse ka kulu riistvarale (mis on pikema perioodi kohta tehtav kulu), 

suureneb see protsent. Taani SKM puhul on riistvara kulud arvestatud 25% sisse. 
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et arvestades kõiki arvestusala halduskoormust tekitavaid 

kulusid, on põllumajandusettevõttes raamatupidaja töökoha maksumusel ühes kuus 

lisakuludeks üks neljandik töötasust (lisaks tööjõukulule). Kuna kulud on hajutatud, ei 

tunneta ettevõte raamatupidaja töökohaga kaasnevate kulude suurust ühe summana. 

Ettevõttel on võimalik mõjutada arvestusala halduskoormust tekitavaid kulukomponente, 

kuid sealjuures tuleks meeles pidada raamatupidaja töökoha tähtsust ja olulisust ettevõtte 

jaoks. Kõnesolevas magistritöös on andmete kogumisel suheldud ettevõtete 

raamatupidajatega. Tulevikus on oluline uurida, milline on ettevõtete juhtkonna seisukohad 

raamatupidamise maksumuse osas. Seoses arvestusala halduskoormuse hindamisega, on 

samuti tähtis võrrelda omavahel raamatupidamisteenust sisseostvaid ettevõtteid 

ettevõtetega, kus on enda raamatupidaja olemas. Saamaks ülevaate suurte ja väikeste 

ettevõtete arvestusala halduskoormuse erinevusest,  tuleks sarnane uuring viia läbi suurema 

hulga ettevõtete osas (kaasates nii väikese-, kui ka suure suurusega ettevõtted). Leitud 

halduskulu tuleks panna vastavusse ettevõtte suurusega. 

 

 

2.3. Ettevõtte juhtkonnapoolsed lisakohustused raamatupidamisele 

 

Käesolevas alapeatükis on vaatluse all põllumajandusettevõtte juhtkonnapoolsed 

lisakohustused raamatupidamisele. Raamatupidamise teostamise kohustuslikud osad on 

reguleeritud raamatupidamise seaduse ning Riigi Toimkonna juhenditega, kuid ettevõttel 

on vaba voli erinevate aruannete nõudmiseks enda raamatupidajatelt. Antud alapeatükis 

tuuakse välja põllumajandusettevõtete raamatupidajate seisukohad lisakohustuste kohta, 

mida tehakse ettevõtte juhtkonna soovil. Andmed on kogutud sama küsimustikuga, mille 

tulemusi eelmises alapeatükis analüüsiti ning valim on samuti sama. 

Küsitluse tulemusena selgus, et ettevõtete lõikes on erinev, milliseid aruandeid ettevõtte 

juhtkond soovib saada. Analüüsitavaid ettevõtteid oli 38 ning kattuvaid aruandeid oli vähe. 

Viiel ettevõttel pole kohustust esitada juhtkonnale igakuiselt või harvemini erinevaid 

aruandeid –  ettevõtte juhtkond saab vajamineva info ja aruanded ettevõtte 

raamatupidamisprogrammist. 

Lisas 2 on välja toodud kõik aruanded, mida raamatupidajatel on kohustus esitada ettevõtte 

juhtkonnale kord kuus ning keskmine aruannete koostamisele ja esitamisele kulunud aeg. 
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Raamatupidajate hinnang aruannete täitmisele oli erinev. Aruannete täitmisele kuluvat 

aega hindasid raamatupidajad kokku. Kui raamatupidaja nimetas mitu aruannet, ei 

nimetanud ta kõigi aruannetele eraldi kuluvat aega. 

Juhtkonnale esitatavaid aruandeid ei saa järjestada tähtsuse järjekorras. Magistritöös 

tuuakse raamatupidajate poolt nimetatud aruanded välja koos aruannete koostamiseks 

kulunud ajaga. Kuna ettevõtete raamatupidajatel on erinevate aruannete kohustused, on 

tabel koos aruannete ja kulunud ajaga pikk (lisa 2). Kõige enam esitatavad aruanded on 

bilanss, kuluaruanne, kasumiaruanne. Lisaks aruanded, mis erinevate ettevõtete põhjal 

kattuvad on: eelarve, müügiaruanne, käibearuanne. Ülejäänud 38-st aruandest kattus 16 

aruannet vähemalt kahel ettevõttel (22 nimetatud aruannet ei kattunud ettevõtetel). 

Aruannete varieeruvus ilmestab hästi juhtkonna erinevaid huvisid ning ülevaate soove. 

Vähe oli ettevõtteid, kus juhtkond soovis aruandeid näiteks kord kvartalis või kord aasta 

jooksul. 

Keskmine ajakulu juhtkonna poolt nõutud aruannete esitamiseks ühes kuus oli seitse ja 

pool tundi, mis on üks tööpäev. Seitsme ja poole tunni sisse kuulub aruannete jaoks 

andmete kontrollimine, kogumine, ja reaalne aruande täitmine. Analüüsides raamatupidaja 

tööülesannete täitmist, siis kõik, mis raamatupidaja enda töökohas teeb, ongi raamatupidaja 

töö. Sealhulgas ka kõnesoleva alapeatüki teemaks olevate lisaaruannete esitamine ettevõtte 

juhtkonnale. Samas pole selline aruannete esitamine elementaarne, sest nagu küsitluse 

tulemusena selgus, ei olnud päris kõigil valimis olnud ettevõtete raamatupidajatel sellist 

aruannete esitamise kohustust. Seega hoolimata raamatupidaja töökohustustest, lähtutakse 

uurimuses, et juhtkonnale tema nõudmisel aruannete esitamised on käsitletavad kui 

lisakohustused. 

Magistritöös lähtutakse lisakohustuste täitmise hindamisel ja analüüsimisel SKM-st, 

lähtudes sealjuures, et SKM on eelnevalt olnud kasutusel vaid riigi kehtestatud kohustuste 

täitmise hindamisel. Autor on seisukohal, et lisandväärtuse loomiseks on võimalik 

nimetatud mudelist lähtuda. Kui alapeatükis 2.2 analüüsitakse raamatupidamise teostamise 

halduskulu ja -koormust, siis käesoleva alapeatüki all analüüsitakse läbi lisakohustuste 

tekkivat halduskulu ja -koormust arvestusalas. SKM kasutamisel on töötaja keskmine 

töötasu saadud Statistikaametist, kuid käesolevas magistritöös kasutatakse eelmises 

alapeatükis leitud keskmist raamatupidaja töötasu. 
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Valimis olnud ettevõtetes töötab vähemalt üks raamatupidaja täiskohaga (8 tundi päevas, 

20-21 päeva kuus). Riigi poolt määratud ülesannetega kaasneva halduskoormuse leidmisel 

arvestatakse kohustus(te)e täitmisele kulunud aega, mitu korda aastas seda kohustust 

tehakse ning kohustuse täitja töötasu (leitakse proportsionaalselt ülesande täitmiseks 

kulunud ajaga) (The International SCM manual: 9). Kuna juhtkonna tekitatud 

lisakohustuste täitmisega kaasneva lisakoormuse leidmisel on koormuse arvutamisel 

lähtutud SKM põhimõttest, tuleb raamatupidaja töötasule lisada juurde teatud osa ka 

lisakulude katteks. Taani uuringus on tekkivate lisakulude katteks arvestatud 25% 

kohustust täitva isiku töötasust. Töötasule arvestatakse juurde sotsiaalmaks ja seejärel 25%  

lisakulude katteks. (Manual for conducting Standard.. : 46). Uurimustöö alapeatükis 2.2 

selgus, et ka põllumajandusettevõtetes, kus töötab raamatupidaja  on lisakulu määraks 

samuti 25%. 

Tabel 4. Lisaaruannete täitmisest tekkiv halduskoormus, eur (2014) 

  

Ajakulu 
ettevõtte 
kohta 
(min) 

Kohustuste 
täitmise 
sagedus 
aastas 

Palgakulu 
(eur) 

Halduskoormus 
aastas (eur) 

Halduskoormus 
kuus (eur) 

Lisaaruannete 
esitamine 450 12 0,1676 905 75 
 

Halduskoormuse leidmiseks arvestatakse palgakulu koos lisanduvate kuludega 

(sotsiaalmaks ja 25%). Kokku suureneb raamatupidajate ajakulu juhtkonnale esitatavate 

lisaaruannete täitmisega 450 minutit. Uurimuses on kohustusi täitvaid ettevõtteid 31 ning 

kohustuse täitmise sageduse on 12 korda aastas. Raamatupidajalt ettevõtte juhtkonna 

soovil lisakohustuste täitmine suurendab halduskoormust 450 minutit, ehk 75 eurot kuus 

ning 905 eurot aastas (tabel 4). Kuigi raamatupidajad täidavad kõnesolevate aruannetega 

ettevõtte poolt antud kohustusi, on tegemist raamatupidajale tekitatavate lisakohustustega. 

Tabeli 4 puhul on oluline märkida, et algandmed halduskoormuse leidmiseks on 

hinnangulised. See tähendab, et raamatupidajad on hinnanud, palju neil keskmiselt kulub 

lisaaruannete täitmiseks, mida juhtkond soovib. 

Lisaaruannete tulemusena tekkiv arvestusvaldkonna keskmine kulu ilmestab olukorda, 

miks on ettevõttel kasulikum omada enda raamatupidajat, kui osta raamatupidamisteenus 

sisse. Küsitluse tulemusena selgus, et ettevõtted soovivad raamatupidajalt saada 

aruannetena väga erinevat informatsiooni. Lisaaruannete koostamisega tekkiv kulu on 

tekkinud juhtkonna huvi tõttu, seega on ettevõtte kulu ettevõtte tarbeks. 



48 
 

Raamatupidamisteenuse sisseostmisel võib teenuse hind muutuda, kui ettevõte soovib 

saada lisaaruandeid. Ka sisseostetava raamatupidamisteenusel on aruannete esitamise kulu 

tehtud aruandeid sooviva ettevõtte tarbeks ja ettevõtte enda huvides. Erinevus seisneb 

selles, et ettevõtte enda raamatupidaja olemasolul on juhtkonnal võimalik tutvuda ise 

raamatupidamisprogrammiga, lisaks jagada jooksvaid üleasndeid seoses tekkiva 

informatsioonivajadusega. 

Erinevus kõnesolevas alapeatükis halduskoormuse leidmisel ja halduskoormuse leidmisel 

riigi kehtestatud kohustuste täitmisega (mõlemal juhul kasutatud SKM-i) seisneb selles, et 

esimesel juhul on koormuse tekitanud tulemus kasulik ettevõtte juhile ning teisel juhul on 

koormuse tekitanud tulemus kasulik riigile ning see on ettevõtet koormav. Kuigi kogu 

raamatupidaja igapäevatöö kõrvalt on ettevõtte juhi soovil tehtavate aruannete ajaline kulu 

üks tööpäev, pole selleks kulunud vastav rahaline kaotus mitte ettevõttele kahjuks, vaid 

kasuks, sest see täidab ettevõtte juhi eesmärke. 

Telefoni teel korraldatud küsitlusuuringus oli raamatupidajatel võimalus kommenteerida 

enda tööga seotud lisakohustusi. Selgus, et kui juhtkond oskaks kasutada 

raamatupidamistarkvara, saaks ta ise näha olulist informatsiooni ning puuduks vajadus 

spetsiaalsete aruannete koostamiseks. Kuigi uurimuse tulemusena ei saa juhtkonnale 

esitavate aruannete ajakulu pidada suureks, oleks see siiski lahendatav, kui juhid ise 

oskaksid kasutada majandustarkvara poolt pakutavaid võimalusi. Läbi 

raamatupidamisprogrammi on ettevõtte juhtidel võimalik näha ka seda informatsiooni, 

mida nad eelnevalt raamatupidajatelt aruannetena saada ei soovi, kuid mille teadmine tuleb 

neile kasuks. 

Kuigi vaatluse all oli ettevõtte juhtkonna poolt nõutavate lisakohustuste maht, pidasid 

küsimustikule vastanud põllumajandusettevõtete raamatupidajad oluliselt suuremaks 

probleemiks (koormavamaks) Statistikaametile esitatavaid aruandeid. Erinevalt juhtkonna 

soovitud aruannetest ja ka Maksu- ja Tolliametile esitatavatest maksudeklaratsioonidest, 

pole ettevõtte juhtkonnale vaja Statistikaametile esitatavaid aruandeid. Kuna nii 

raamatupidajad kui ettevõtte juhtkond ei näe Statistikaametile esitatavates aruannetes 

lisandväärtust ning esitatavad aruanded on ajamahukad, on tegemist koormavate 

tegevustega.  
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Kokkuvõttes võib ettevõtte juhtkonna poolt tekitatud lisakoormust raamatupidaja töös 

lugeda väikeseks. Lisakohustuste tekitamine on lahendatav juhtkonnapoolse 

majandustarkvara individuaalse uurimisega. 2004. aastal uuriti Statistikaametile esitatavate 

aruannetega kaasnevat halduskoormust ettevõttes. Kuna raamatupidajate seas läbiviidud 

küsitluses toodi välja tuntavat koormust Statistikaameti aruannete täitmiseks, tuleks 

edaspidi uurida, milline on riigiasutustele (sh Statistikaametile) esitatavate kohustuste 

täitmise halduskoormus ning kas ja kui paju on see muutunud võrreldes 2004. aastal 

läbiviidud uuringuga. 

  

 

2.4. Eesti keskmise suurusega ettevõtete hinnang põllumajandustoetuste 
taotlemisel kaasnevale administratiivsele kulule 
 

Käesolevas alapeatükis on vaatluse all Eesti keskmise suurusega põllumajandusettevõtted 

ning nende poolt taotletavad toetused. Antakse ülevaade sellest, kas ja millised 

raamatupidamisnõuded kaasnesid ettevõtetel 2014. aastal põllumajandustoetuste 

taotlemisel. Lisaks tutvustatakse lühidalt toetuste taotlemise kohta kehtestatud määruses 

kirjeldatud nõuded. Raamatupidamiskohustustest ülevaate andmisel tuginetakse läbiviidud 

küsitlusele. 

Küsitlusuuringule vastanud 38 ettevõtte seas oli 29 ettevõtet, kes 2014. aastal taotlesid 

vähemalt ühte põllumajandustoetust. Taotletud põllumajandustoetused olid: 1) ühtne 

pindalatoetus, 2) keskkonnasõbraliku majandamise toetus, 3) loomade karjatamise toetus; 

4) seakasvatuse eritoetus, 5) nõuandeteenuse toetamine, 6) praktikatoetus, 7) koolitus- ja 

teavitustegevuse toetamine, 8) piimasektori eritoetus, 9) Natura 2000 toetus 

põllumajandusmaale, 10) Natura 2000 toetus erametsamaale, 11) muu 

(investeeringutoetus, jäätmekäitluse toetus, metsamajandamiskava koostamise toetus, 

veise- ja piimalehmakasvatamise toetus, ebasoodsamate piirkondade toetus loomade 

heaolu toetus). 
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Joonis 3. 2014. aastal taotletud põllumajandustoetused koos taotletavate ettevõtete arvuga. 

Kõige enam oli keskmise suurusega ettevõtete seas ühtse pindalatoetuse taotlejaid ning 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejaid (joonis 3). Ühtset pindalatoetust on 

valimis olnud ettevõtted kõige rohkem taotlenud, samas ei saa seda pidada elementaarseks 

taotletavaks toetuseks. Üldkogumisse arvestati keskmise suurusega ettevõtted, kes on 

taotlenud PRIA kaudu toetust 2014. aastal. Seega pole toetuste esindatusele eelnevalt 

eeldusi seatud. Uuringu läbiviimisel lähtutakse küsitluse tulemustest. Kui valimisse on 

arvestatud ettevõtted, kes on taotlenud 2014. aastal toetusi, siis küsitluse tulemusena pole 

kümme ettevõtet sel perioodil ühtegi toetust taotlenud. Küsitluse vastamisel 

kommenteerisid ning andsid hinnanguid põllumajandustoetuste taotlemisest ettevõtte 

raamatupidajad. 

Tabel 5. 2014. aastal taotletud muud toetused koos taotlenud ettevõtete arvuga 

Muu toetus Ettevõtted 

Maaelu arengukava meede 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele 
metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" 1 
Ebasoodsama piirkonna toetus 2 

Loomade heaolu toetus 1 
Tarkvara seaded 1 
Investeeringutoetus 1 

Veise-piimalehmakasvatamise toetus 1 
 

0 5 10 15 20 25

Koolitus- ja teavitustegevuse …

Natura 2000 toetus erametsamaale

Natura 2000 toetus …

Kindlustustoetus

Seakasvatuse eritoetus

Nõuandeteenuse toetamine

Piimasektori eritoetus

Muu

Ei ole taotlenud ühtegi toetust …

Loomade karjatamise toetus

Keskkonnasõbraliku majandamise …

Ühtne pindalatoetus

Ettevõtete arv
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PRIAle on taotlust võimalik esitada mitmel moel: maakondlikus teenindusbüroos, läbi e-

PRIA portaali, saata posti teel PRIA postiaadressile või digitaalselt allkirjastatuna PRIA e-

posti aadressile (PRIA: 2). Taotledes toetust e-PRIA portaali kaudu, on võimalik kiiremini 

reageerida vigadele, võrreldes taotluse esitamisega nii posti kui ka e-posti teel. Vastavalt 

„Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

kord“ määrusele on toetuse taotlemisel kaasnevad nõuded kehtestatud taotletava 

põllumajandusmaa kohta, mitte ei ole raamatupidamislikud. Lisaks on ühtse pindalatoetuse 

esitamisel oluline edastadaa PRIA-le andmeid põllumaa kohta, mitte raamatupidamislikke 

aruandeid. (Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded.. § 3) Määrusega pole kehtestatud 

raamatupidamisnõudeid, mis oleksid raamatupidamises kohustuslikud täitmiseks. 

Küsitlusuuringust selgus, et 23 ettevõtet oli taotlenud ühtset pindalatoetust. Kõigi vastanute 

seisukohast ei kaasnenud raamatupidamises eelnevalt nimetatud toetuste taotlemisel 

lisakohustusi. Samuti ei kaasnenud põllumajandustoetuse taotluse esitamisel kohustusi, 

sest ühtse pindalatoetusega tegeleb ettevõtetes agronoom, kellel on toetuse taotlemiseks 

vajaminevad andmed olemas. 

Määrus „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 

taotluse menetlemise täpsem kord“ kehtestab nõudeid keskkonnasõbraliku majandamise 

toetuse taotlemisele, kuid kehtestatud normid (sh vastav dokumentatsioon) on seatud 

põllumajandusmaa kohta (Keskkonnasõbraliku majandamise.. 2010, § 4). Ebasoodsamate 

piirkondade toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus koos põllumajandusmaade kohta käiva 

informatsiooniga (Ebasoodsamate.. 2010, § 4), seega dokumentatsioon, mis lisatakse 

taotlusega kaasa, ei pärine raamatupidamisest. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa 

kohta esitatava toetuse taotlemisel on lisaks taotluse esitamisele nõuded, mis on samuti 

seotud põllumajandusmaaga (Natura 2000.. 2010, § 5). Ka Natura 2000 alal asuva 

erametsamaa kohta antavs toetuse puhul kaasnevadd lisaks taotluse esitamisele nõuded 

seoses metsaalaga (Natura 2000.. 2010, § 4). Küsitluse tulemusena selgus, et 

põllumajandustoetused, mille dokumentatsioon on seotud põllumajandusmaaga, ei tekita 

raamatupidamises lisaaruandlust ning taotluse esitamisega tegeleb omaala spetsialist 

ettevõttes (agronoom) või ettevõtte juht. 

Seakasvatuse eritoetuse taotlemiseks kehtestatud nõuded on seotud sigade elutingimustega 

ning toetuse taotluse esitamisega kaasnevad kohustused ei ole raamatupidamislikud 

(Seakasvatuse eritoetuse... 2014, § 3, § 4,§ 9). Samuti vastavalt määruse „Loomade 
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karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 

kord“ § 5 ja § 6 kohaselt  kaasnevad nõuded loomade karjatamisest ning esitatavad 

dokumendid on seotud põllumajandusmaaga (Loomade karjatamise… 2010, § 5,§ 6). 

Piimasektori eritoetuse taotlemisel esitatakse taotlus ning sõltuvalt olukorrast määruse 

„Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

kord” lisas 2 esitatud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik (Piimasektori... 2014, § 

4). 

Ettevõttes olevate loomadega seotud toetusi taotlenud 14 ettevõtet nimetasid toetustega 

tegelemist zooloogi või loomakasvatuse järelevalve spetsialisti ülesandeks. Sarnaselt 

põllumajandusmaaga seotud toetustega, tegeles loomadega seotud ka ettevõtte juht. Seega 

raamatupidamises ei kaasnenud nimetatud põllumajandustoetuste taotlemisel lisakohustusi. 

Nõuandetoetuse taotlemisel on abikõlblikeks kuludeks nõuandeteenuse maksumus. 

Nõuandetoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus koos lisadokumentidega (ärakiri arvest, 

ärakiri dokumendist, mis tõestab taotleja maatulundusmaa kasutamist). (Nõuandetoetuse 

ja... 2010, § 9) Praktikatoetusega hüvitatakse osaliselt tekkinud kulud. Ettevõte, kes taotleb 

praktikatoetust, peab vastama teatud nõuetele. Praktikatoetuse taotlemiseks peab esitama 

lisaks taotlusele informatsioon praktika juhendaja haridusest ning eelnevast töökogemusest 

ettevõttes (Praktikatoetuse... 2009, §3, § 4 lg 1). Koolitus- ja teavitustegevuse toetusega 

hüvitatakse kuni 100% abikõlblikest kuludest. Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse 

taotlemisel peab muuhulgas toetatav tegevus eristuma selgelt ettevõtte muust tegevusest – 

toetuse saaja peab eristama oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ja 

oluline on eristada toetuse kasutamisega seotud kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- 

ja maksedokumentidest. (Koolitus- ja... 2010 § 7 lg 1, § 24 lg 2) Lisaks on kohustus esitada 

kuludokumentide nimekiri (Ibid. § 25 lg 1). 

Erinevalt praktikatoetusest kaasneb koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlemisel 

raamatupidamist puudutavad ülesanded. Valimis olnud ettevõtetest on üks ettevõte 

nimetatud toetust taotlenud. Raamatupidaja on toonud välja toetuse taotlemisega kaasneva 

aruandena kuluaruande (mis on seadusest tulenev), mille koostamiseks kulunud aega on 

hinnatud kolmele tunnile. Praktikatoetuse taotlemisel pole määruses sätestatud 

raamatupidamisalaseid kohustusi, kuid kõik taotlenud ettevõtete raamatupidajad on 

selgitanud, et põllumajandustoetuse taotlemisega kaasnenud administratiivne tegevus oli 

nende ülesanne ning sellele kulus aega keskmiselt kaheksa tundi. 
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Enamus küsitlusele vastanud raamatupidajatest tõi välja, et põllumajanduslike toetuste 

taotlemisel ei kaasne raamatupidaja töös lisanõudeid. Põllumajandustoetuste taotlemisega 

tegelemine ja sellega kaasnev dokumentatsioon on ettevõttes määratud agronoomi, 

zooloogi, loomakasvatuse järelevalve spetsialisti ülesandeks ja toetuste taotlemise ja 

sellega kaasnevaga tegeleb ka ettevõtte juht. Toetuste taotlemisega tegelemine oli kolmel 

ettevõttel ka teenusena sisse ostetud, kuid pole teada teenuse maksumus. Võib järeldada, et 

põllumajanduslike toetuste taotlemine on ettevõtetes hajutatud. Kuigi mõned ettevõtete 

raamatupidajad panevad kokku toetuse taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni  

(tegelevad taotlemisel administratiivse osaga), pole eelnev nõuete täitmine (dokumentide 

koostamine) nende ülesandeks.  

Toetuse laekumisel selle kajastamine raamatupidamises (sealhulgas kasumiaruandes) ning 

raha edasikandmine pole raamatupidaja töös lisakohustusena väljatoomiseks määrava 

tähtsusega. Võib järeldada, et raamatupidajad puutuvad oma töös kokku toetuste 

taotlemisega, kuid  põllumajandustoetustega kaasnev ei avalda mõju nende igapäevasele 

tööle. Toetuse taotlemisega kaasnevate lisakohustustele kuluva aja või taotluses vajalike 

lisadokumentide kokkupanemisele kulunud aja nimetas 12 ettevõtte raamatupidajat. 

Üheksa ettevõtte raamatupidajat on kirjeldanud toetuste taotluste kokkupanekule kulunud 

aega, mis keskmiselt ühe 2014. aastal taotletud põllumajandustoetuse kohta oli 95 minutit. 

Kuigi põllumajandustoetusi oli taotlenud 29 ettevõtet, kehtib 95 minutit ainult üheksale 

ettevõtte. Mida rohkem on ettevõte toetusi taotlenud, seda suurem on raamatupidamises 

lisakoormus (administratiivne tegevus). Põllumajandustoetusi ei taotleta iga kuu, seega 

hinnatakse nendega kaasnevat koormust ühe aasta kohta (1 toetus 95 minutit aasta kohta, 2 

toetust 190 minutit aasta kohta jne).  

Läbiviidud uurimuse tulemusena võib järeldada, et kuigi 31%-l toetust taotlenud ettevõtte 

raamatupidajal kaasnes ühe toetuse kokkupanekul keskmiselt ajakulu 95 minutit, pole 

tegemist olulise lisakoormusega, mis aasta lõikes märgatavalt raamatupidaja töökoormust 

mõjutaks. Raamatupidajad, kes määrasid toetuste taotlemisega kaasnevatele 

lisaaruannetele kulunud aja, võtsid eelkõige arvesse praktikatoetuse aruandlusele kulunud 

aega. Kuigi praktikatoetuse menetlemise korra kohaselt ei tundu toetuse taotlemisel 

kaasnevate lisanõuete maht suur olevat. 

Kuigi suures osas ei avalda raamatupidajate tööle mõju põllumajandustoetuste taotlemine 

ning sellega kaasnev, arvestasid ettevõtete raamatupidajad toetuste taotlemisega 
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kaasnevate kohustuste hindamisel üldist ettevõttel lasuvat koormust. Keskmine seisukoht 

põllumajandustaotlustega kaasnevatele kohustustele on „Kaasnevate kohustuste maht on 

väike“. Vaatamata raamatupidajate minimaalsele lisakoormusele, ei välistanud 

raamatupidajad põllumajandustoetuste taotlemisega kaasnevate kohustuste suurt koormust 

ettevõttele. 

Läbiviidud uuringu tulemusena selgus, et keskmise suurusega ettevõtete raamatupidamisel 

ei kaasne toetuste taotlemisel lisakohustusi. Arvestades, et väikestes ettevõtetes on 

töötajatel rohkem kohustusi, on tulevikus oluline uurida, kas ja millised on väikeste 

ettevõtete raamatupidajatel põllumajandustoetuste taotlemisel lisakohustused. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja tuua põllumajandusettevõtete raamatupidamise 

teostamise hind (koormus) ja hinnata arvestusala halduskoormuse mõju ettevõttele. 

Halduskoormuseks peetakse ettevõttel tekkivat kulu, mis on tekkinud riigi kehtestatud 

seaduslike ülesannete ja kohustuste täitmisel – informatsiooni kogumise, töötlemise ja 

edastamisega. Kõige levinum ja laialdasemalt kasutatav ettevõtte halduskoormuse 

mõõtmise mudel on SKM. SKM kasutamisel leitakse töötajate arv, kes on hõivatud riigi 

määratletud regulatsiooni puudutava tegevusega, selle kohustuse täitmise sagedus aastas, 

administratiivsele tegevusele kuluv aja hulk ning palgakulu. SKM-ga mõõdetakse üldiselt 

ühe seaduse regulatsiooniga tekkivat halduskoormust. 

Magistritöö teoreetilises osas on antud ülevaade ettevõtte halduskoormuse ning halduskulu 

olemusest, selle mõõtmisest, ning erinevate autorite seisukohtadest. Seejärel on seostatud 

halduskoormust arvestusalas raamatupidamise teostamisega. Arvestusvaldkonna 

halduskoormus on tihedalt seotud valitsuse regulatsioonidest tekkinud ettevõtte 

halduskoormusega, kuna regulatsioonidest tulevate kohustuste täitmine on üks osa 

raamatupidajate tööst. Seetõttu saab üldkasutatavat ettevõtte halduskulu(-koormust) pidada 

üheks osaks kogu arvestusvaldkonna halduskoormusest. Arvestusvaldkonnas 

halduskoormuse mõõtmisel on ajaks raamatupidaja tööaeg ning rahakuluks kõik 

raamatupidaja töökohaga seotud kulud ettevõttes. Seega on arvestusvaldkonna 

halduskoormus lai mõiste, hõlmates endast üldist ettevõtte halduskulu. 

Teoreetilise materjali analüüsist selgus, et varasemalt on vähe uuritud arvestusvaldkonna 

halduskoormust sellest seisukohast, milliste jõupingutustega saavutatakse tulem ettevõtte 

finantssektoris. Vaatluse all on olnud see, kuidas vähendada finantssektoris 

raamatupidajate töökoormust. Töö empiirilises osas viidi läbi telefoni teel küsitlus Eesti 

keskmise suurusega põllumajandusettevõtete seas raamatupidamise teostamise maksumuse 

selgitamiseks. Saadud vastuste analüüsimisel kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. 

Empiirilises uuringus osalesid 62-st ettevõttest 38 ettevõtte raamatupidajad. Kui ettevõttes 

on tööl raamatupidaja, peab arvestusala maksumuse määramisel arvestama kõiki 

raamatupidaja töökohaga seotud kulusid. Raamatupidaja töökohaga kaasnevad ettevõttel 
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kulud, mida ettevõte otseselt ei tunneta ning ei pruugi seostada raamatupidamise tööga 

kaasnevaks kuluks. 

Palgakulu, telefoniarved ning kommunaal- ja rendikulud proportsionaalselt raamatupidaja 

töökohaga on kulud, mida saab arvestada iga kuu kohta. Koolituskulud, erisoodustused, 

arvuti hooldus- ja halduskulud, majandustarkvara arendamise kulud on arvestatud terve 

2014. aasta kohta (nimetatud kulusid ei tee ettevõte igakuiselt), seejärel saab need leida 

ühe kuu kohta. Raamatpidaja töös kasutatav riistvara on pikema perioodi kohta tehtav kulu, 

mis esialgu tehakse raamatupidaja tööle võtmisel ning edaspidi hinnanguliselt 4-5 

perioodise vahemikuga. Kuna pikemas perioodis tehtavatest kuludest ei saa täpselt hinnata 

kulude perioodi pikkust, ei saa neid kulusid arvestada ühe kuu kohta. Kõik eelnevalt 

nimetatud kulud omavad arvestusala maksumuse määramisel (halduskoormuse mõõtmisel) 

tähtsust, sest ettevõte teeb neid ainult seoses raamatupidaja töökohaga. 

Läbiviidud küsimustiku tulemusena selgus, et valimis olevate põllumajandusettevõtete 

keskmine raamatupidaja brutopalk oli ühes kuus 968 eurot (tööandja tööjõukuluks oli 1297 

eurot). Keskmine 2014. aastal tehtud erisoodustuse kulude maksumus ühe ettevõtte kohta 

koos lisanduvate maksudega oli 220 eurot ning ühe raamatupidaja kohta 98 eurot. 

Koolituskulud ühes ettevõttes olid 194 eurot aastas ning ühe raamatupidaja kohta 90 eurot.  

Igakuised raamatupidaja töökohaga kaasnevad kulud on rendi- ning kommunaalmaksed, 

mida ettevõte ei pruugi iga kuu raamatupidaja töökohaga kaasneva lisakuluna tunnetada, 

sest kontorites on rohkem töötajaid. Keskmine rendisumma ettevõttes ühes kuus oli 115 

eurot ning ühe raamatupidaja kohta 67 eurot. Kommunaalkulud ühes kuus jagunesid 

vastavalt 121 eurot ning 65 eurot. Kõige suuremad 2014. aastal tehtud lisakulud seoses 

raamatupidaja töökohaga olid kulud majandustarkvarale. Keskmine majandustarkvarale 

tehtud kulu valimis olnud ettevõtte kohta oli 3406 eurot aastas ning ühe raamatupidaja 

kohta  oli keskmine kulu 1647 eurot. Arvutite hooldus- ja halduskulud olid ettevõttes 623 

eurot ja ühe raamatupidaja kohta 290 eurot 2014. aastal. 

Võttes arvesse 2014. aasta igas kuus raamatupidaja töökohaga tehtud kulutusi ning samal 

aastal harvema intervalliga tehtud kulutusi, oli keskmiseks raamatupidaja tööga kaasnevaks 

kulu kogusummaks 1626 eurot ühes kuus. Järelikult ühe raamatupidaja töötasule arvestab 

ettevõte iga kuu juurde keskmiselt 68% lisakuludeks (tööjõukuludest on lisakulude suurus 

25%). Enamusel valimis olnud ettevõtetel oli rohkem kui üks raamatupidaja ning 
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keskmiselt ühe valimis olnud ettevõtte raamatupidamise maksumus ühes kuus oli 3351 

eurot. Raamatupidaja töökohaga kaasnevad kulud on ettevõttes hajutatud, mistõttu ettevõte 

ei tunneta igakuiselt keskmist raamatupidamise kogukulu summat. Ettevõttel on võimalik 

mõjutada ramatupidaja töökohaga kaasnevaid kulusid, kuid arvestama peab 

raamatupidamise olulisust ja vajalikkust ettevõttes. Kuigi uurimustöös on analüüsitud 

põllumajandusettevõtteid, kehtivad analüüsitud raamatupidamise kulukomponendid kõigi 

valdkondade ettevõtete ramatupidamises. 

Halduskoormuse leidmisel SKM-ga lisatakse sarnaselt Taanis kasutusel oleva meetmena 

palgakulule juurde sotsiaalmaks ning lisaks veel 25% töökohaga seotud fikseeritud kulude 

katteks. Eestis 2005. aastal läbiviidud halduskoormuse leidmisel on sarnaselt Taanile 

lisakulude katteks arvestatud 25%. Kõnesoleva empiirilise uuringu tulemus näitab, et Eesti 

raamatupidajate töökohaga kaasnevate lisakulude suurus on samas suuruses. Lisakulude 

protsent suureneb, kui arvestada raamatupidaja töökoha maksumusele juurde pikemas 

perioodis tehtavad kulud (riistvara).  

Ettevõttel tekib raamatupidaja omamisega arvestusala halduskoormus, mis sisaldab 

raamatupidaja töökohaga kaasnevaid kulusid. Arvestusala halduskoormuse alla kuuluvad 

ka juhtkonna poolt raamatupidajalt soovitud lisaaruanded, mida käsitletakse 

lisakohustustena. Enamus aruandeid on ettevõtetes erinevad, kuid uurimuse tulemusena 

kõige enam esitatavad aruanded on bilanss, kuluaruanne, kasumiaruanne, eelarve, 

müügiaruanne, käibearuanne. Aruannete varieeruvus ilmestab juhtkonna erinevat 

informatsiooni vajadust. Keskmine ajakulu põllumajandusettevõttes raamatupidajal 

juhtkonnapoolt nõutud aruannete koostamiseks oli seitse ja pool tundi (450 minutit). 

Uurimuse tulemusena  selgus, et SKM alusel väljaarvutatuna tekitas juhtkonnale 

lisaaruannete esitamine arvestusvaldkonnas halduskoormust 75 eurot kuus ning 905 eurot 

aastas. Erinevalt üldisest halduskoormusest (riigi seatud ülesannete täitmisega kaasnev) on 

arvestusalas juhtkonna tekitatud halduskoormus tekkinud ettevõtte enda huvi tõttu. 

Lisanduvate kohustustega kaasnevat halduskulu ei saa pidada suureks, kuid 

raamatupidajate seisukohast oleks selline lisakohustuse vältimine võimalik, kui juhtkond 

oskaks kasutada raamatupidamistarkvara, mistõttu saaksid nad ise näha olulist 

informatsiooni ning puuduks vajadus spetsiaalsete aruannete koostamiseks. 

Arvestusala halduskoormuse alla võib lisada ka raamatupidamises tekkivad lisakohustused 

seoses põllumajandustoetuste taotlemisega. Valimis olnud ettevõtted on taotlenud 15 
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erinevat põllumajandustoetust, millest levinumad olid ühtne pindalatoetus, 

keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja loomade karjatamise toetus. Kuigi osad 

ettevõtete raamatupidajad panevad kokku toetuse taotlemiseks vajamineva 

dokumentatsiooni (administratiivne tegevus), pole sellele eelnev nõuete täitmine 

(dokumentide koostamine) nende ülesandeks, mistõttu lisanõudeid toetuse taotlemisel 

raamatupidajatel ei kaasne. Selgus, et põllumajanduslike toetuste taotlemine on ettevõtetes 

hajutatud (sellega tegelevad agronoom, zooloog, loomakasvatuse järelevalve spetsialist ja 

ettevõtte juht). 

Küsitluse tulemusena selgus, et põllumajandustoetuste taotlemine ei mõjuta ettevõttes 

raamatupidamise teostamise igapäeva tööd, lähtudes 2014. aastal taotletavatest toetustest. 

Raamatupidaja tööülesanded, sealhulgas administratiivsed tegevused, mis kaasnevad 

toetuste taotlemisel, on minimaalsed. Seega ei ole põllumajandustoetuste taotlemisega 

kaasnev koormus nii suur, et seda oleks otstarbekas tuua välja mõjuna arvestusala 

halduskoormuses. Välja võib tuua praktikatoetuse, mis taotlenud ettevõtetele (kolm 

ettevõtet) tekitas keskmiselt ajakulu kaheks tundi. 

Magistritöös on uuritud arvestusala halduskoormust, mille tulemusena leiti kui koormav on 

ettevõttes raamatupidamise teostamine. Kuna läbiviidud uuringus suheldi vaid ettevõtete 

raamatupidajatega, on edaspidi tarvilik uurida, milline on ettevõtte juhtide hinnang 

arvestusala halduskoormusele ning kuidas ettevõte tunnetab raamatupidamise teostamist 

ettevõttes. Tähtis oleks võrrelda raamatupidamisteenust sisseostvaid ettevõtteid 

ettevõtetega, kus on enda raamatupidaja olemas. Saamaks ülevaate suurte ja väikeste 

ettevõtete arvestusala halduskoormuse erinevusest,  tuleks sarnane uuring viia läbi suurema 

hulga ettevõtete osas (kaasates nii väikese-, kui ka suure suurusega ettevõtted) ning leitud 

halduskulu tuleks panna vastavusse ettevõtte suurusega. Lisaks oleks edaspidi vajadus 

uurida, kuidas on muutunud Riigiasutustele (sealhulgas Statistikaametile) esitatavate 

aruannetega kaasnev halduskoormus. Antud vajadus tekkis seoses telefoniküsitluse 

läbiviimisega, kus raamatupidajate seisukohast oli Statistikaameti jaoks tehtavad aruanded 

ettevõtetele kõige vähem olulised ning aeganõudvad. 
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THE ADMINISTRATIVE BURDEN IN FINANCE 
DEPARTMENT AND ITS IMPACT ON AGRICULTURAL 
ENTERPRISES 

 

SUMMARY 

 

Government regulations establish different requirements for enterprises. For example, the 

enterprises are obliged to submit value-added tax return, declaration of income and social 

tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funden pension 

etc. Finance department is a part of the company's structure, which has certain 

assignments. Maintaining finance department involves costs. Due to interest of enterprises 

management, accountants have an obligation to provide a variety of reports to enterprises 

management. Even though accounting requirements are arising from the law, the company 

itself creates additional obligations for accountants. Business accounting is necessary for 

the company's management and for the Government. 

The administrative burden is a cost for the company, which arises from the legal  

responsibilities and obligations established by the State. Administrative cost arises due to 

the collecting, processing and transmission of information. To measure administrative 

burden in finance department the time is considered as accountants working time and the 

cost of money is considered as all costs that are related with having an accountant. The 

earlier surveys in Estonia about administrative burden hav been focusing on specific law or 

action. There’s not been study how burdensom it is to manage company's internal 

accounting in Estonia. 

Aim of the current thesis is to find out the burden (cost) of accountancy in agricultural 

enterprises and asess the impact of administrative burden of finance department on 

enterprise. 

To achieve the above objective the following research questions has been established: 

1) what are the components of the costs of the enterprises management that are related 

to the day to day work of the accountant? 
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2) how large are the additional costs of having an accountant in addition to the 

accountant's salary? 

3) What are the additional accounting obligations that are created by the enterprise for 

themselves due to management's interest? 

4) what additional accounting requirements accrue enterprises when applying for 

agricultural supports? 

5) how application of agricultural supports affects the enterprises accounting? 

The survey was conducted during the period 06.04.2015–17.04.2015 among 62 agricultural 

enterprises, who applied diffetent agricultural supports in 2014. The survey was answered 

by 38 accountants, which represents 60% of the total. First were found the average costs 

related to accountant workplace, then the total amount of average cost in relation to one 

enterprise and to one accountant.  

The cost of accounting in medium-size agricultural enterprise with one accountant was 

1626 euros. The average cost of a accounts/accounting for a company’s was 3236.5 euros. 

Overhead from cost of accounting are 25%, which are the same size as Denmarks overhead 

used in standard cost model. The company is able to influence all the costs of accountants, 

but therewith must consider the importance of the accounting for the enterprise.  

Additional assignments in accountancy made by  management of the company causestime 

expenditure 7,5 hours in a month, as a result the average cost is 75 euros per month. It is a 

burden that the company's management can influence themselves by getting to know the 

accounting software used by accountants. Enterprises that were in selection, didn’t 

accompany any requirements in accountants work with applied agricultural supports (based 

on the 2014 supports), which require additional work. Time spent on administrative 

activities for one agricultural suport application is not that important that it would be 

rational to bring it out as effect on administrative burden. 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

LISAD  



67 
 

Lisa 1. Ettevõtte arvestusala halduskoormuse küsimustik raamatupidajatele 

1. Millisel ametikohal ettevõttes töötate? 
1) Raamatupidaja 

           2)Tegevjuht 
           3) Raamatupidaja assistent 
           4)  muu (täpsustada) 

 
2. Sisestage ettevõtte asukoht: 

- Tallinn  
- Tartu  
-  Harju maakond  
- Hiiu maakond  
- Ida-Viru maakond  
- Jõgeva maakond 
- Järva maakond  
- Lääne maakond  
- Lääne-Viru maakond  
- Põlva maakond  
- Pärnu maakond  
- Rapla maakond  
- Saare maakond  
- Tartu maakond  
- Valga maakond  
- Viljandi maakond  
-  Võru maakond 

 
3. Nimetage ettevõtte põhitegevusala EMTAKi kood: 

(Vabateksti väli) 
 

4. Kui suur oli ettevõtte 2014 aastakäive? 
          (Vabateksti väli)  
 

5. Kui suur oli ettevõtte 2014 aastabilansi kogumaht? 
(Vabateksti väli) 
 

6. Kui palju oli ettevõttes töötajaid kokku 2014. aastal? 
(Vabateksti väli) 
 

7. Kuidas on ettevõttes raamatupidamine korraldatud?  
Vastuse variandid (valida saab mitu varianti):   

1) Raamatupidamist teeb tegevjuht 
2) Ettevõttes on 1 täiskohaga raamatupidaja 
3) Ettevõttes on 2 täiskohaga raamatupidajat 
4) Ettevõttes on 3 täiskohaga raamatupidajat 
5) Ettevõttes on 4 täiskohaga raamatupidajat 
6) Ettevõttes on 5 täiskohaga raamatupidajat 
7) Ettevõttes on raamatupidaja, kuid ta ei tööta täiskohaga 
8) Ettevõte ostab raamatupidamisteenust sisse 
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Lisa 1 järg 
 

9) Ettevõte ostab raamatupidamise teenust sisse, kuid ettevõttes on töötaja, kes 
teeb ka ise raamatupidaja tööd. 

10) Muu (kui vastasite muu, siis palun täpsustage vastust) 
 

8. Juhul kui vastasite, et „Ettevõttes on raamatupidaja, kuid ta ei tööta 
täiskohaga“, siis nimetage mis koormusega ta töötab. 
(Vabateksti väli) 
 

9. Kui isik, kes teeb raamatupidamist, teeb ettevõttes ka muid ülesandeid, 
nimetada kui suure osa moodustab tema tööst raamatupidamine (mitu %)? 

      (Vabateksti väli) 
 

10. Nimetage, milliseid raamatupidamistarkvarasid ettevõte kasutab (sh 
palgaprogramm, põhiprogramm jne)? 
(Vabateksti väli) 
 

11. Nimetage, millal tehti viimane versiooni uuendus ettevõtte 
raamatupidamistarkvaradele? 
(Vabateksti väli) 
 

12. Kui suured olid ettevõtte kulud majandustarkvarale ning majandustarkvara 
arendusele 2014. aastal? 
(Vabateksti väli) 
  

13. Kui ettevõttel kaasnes seoses raamatupidajate arvutitega 2014. aastal hooldus- 
ja halduskulusid, nimetada kui suures summas need olid. 
(Vabateksti väli) 

 
14. Kui suur on ettevõtte kontori pind ruutmeetrites, mida ettevõte rendib (või 

omab)? 
         (Selgitus - kui ettevõttel on mitu kontorit, nimetada selle kontori pinnasuurus, kus         
asub ka raamatupidaja töökoht) 

 (Vabateksti väli) 
 

15. Kui suur on raamatupidamist teostava isiku tööruum ruutmeetrites? 
(Selgitus - kui ettevõttel on mitu raamatupidajat, nimetada kogu raamatupidamist 
teostavate isikute tööruumi suurus kokku) 
(Vabateksti väli) 
 

16. Kui suur oli 2014. aastal ühes kuus ettevõtte kontori rendi maksumus, kus 
asus raamatupidaja(te) töökoht? (Selgitus - kui ettevõttel on mitu kontorit, 
nimetada selle kontori rendi maksumus, kus asub ka raamatupidaja(te) töökoht. 
Summa ilma käibemaksuta) 
(Vabateksti väli – summa eurodes) 

 
17. Kui suured oli keskmiselt 2014. aastas ühes kuus ettevõtte kontori 

kommunaalkulud? (Selgitus - kui ettevõttel on mitu kontorit, nimetada selle  
 



69 
 

Lisa 1 järg 
 

18. kontori kommunaalkulud, kus asub ka raamatupidaja(te) töökoht. 
Kommunaalkulud - vesi, elekter, prügi, koristusteenus, internetiühendus) 
(Vabateksti väli) 

 
19. Juhul, kui ettevõte hüvitas enda raamatupidajatele 2014. aastal erinevaid 

kulusid või tegi soodustusi, nimetada mis vahemikus oli tekkinud 
erisoodustusena käsitletavate kulude maksumus. 
 (Selgitus – näiteks tervisega seotud kulude hüvitamine, spordiga seotud kulude 
hüvitamine, sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada 
andmine) 
Vastuse variandid (valida saab ühe variandi):   

                      1) 0 
                      2) 1-500 eur                      2) 501-1000 eur 
                      3)1001-1500 eur               4) 1501-2000 eur 
                      5) 2001-2500 eur                6) 2501-3000 eur 
                      7) 3001-3500 eur              8) 3501-4000 eur 
                      9) 4001-4500 eur             10) 4501-5000 eur 
                      9) 5001-5500 eur             10) 5501-6000 eur 
                     10) 6001-6500 eur            11) 6501-7000 eur 
                     12) 7001-7500 eur            13) 7501-8000 eur 

         14) muu summa (kui vastasite muu, siis palun täpsustage vastust) 
 

20. Mis summa eest on ettevõte koolitanud 2014. aastal raamatupidamist tegevaid 
isikuid erinevatel koolitustel? 
Vastuse variandid (valida saab ühe varianti):   
          1) 1-200 eur                       2) 201-400 eur 

                      3) 401-600 eur                  4) 601-800 eur 
                      5) 801-1000 eur                 6) 1001-1200 eur 
                      7) 1201-1400 eur               8) 1401-1600 eur 

           9) 0                          10) muu summa (kui vastasite muu, siis palun 
täpsustage vastust) 

 
21. Kui suur oli keskmiselt 2014. aastal ettevõttes raamatupidamist tegeva isiku 

brutopalk koos lisatasude ja preemiatega? 
(Selgitus – kui raamatupidaja ei tööta täiskohaga, siis vastata „Muu“ ning lisada 
summa) 
Vastuse variandid (valida saab ühe variandi):   

                      1) 0-600 eur                     2) 601-800 eur 
                      3) 801-1000 eur                4) 1001-1200 eur 
                      5) 1201-1400 eur              6) 1401-1600 eur 
                      7) 1601-1800 eur              8) 1801-2000 eur 
                      9) 2001-2200 eur             10) 2201-2400 eur 
                     10) 2401-2600 eur            11) 2601-2800 eur 
                     12) 2801-3000 eur             13) 3000-3200 eur 
                     14) 3201-3400 eur            15) muu summa (kui vastasite muu, siis palun                 
                   täpsustage vastust 
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22. Juhul, kui ettevõte ostis 2014. aastal raamatupidamisteenust sisse, nimetada 
kui suur oli keskmiselt teenuse hind 2014. aasta ühes kuus. 

     (Vabateksti väli) 
 
23. Nimetage, milliseid aruandeid ettevõtte juhtkond soovib reaalselt 

raamatupidamisest saada?  
(Vabateksti väli) 

 
24. Nimetage, kui sagedasti edastatakse juhtkonnale punktis 22 nimetatud 

aruandeid? 
(Vabateksti väli) 
 

25. Kui palju aega kulub juhtkonnale esitatavate aruannete koostamiseks? 
(Selgitus – punktis 22 väljatoodud aruanded) 
(Vabateksti väli - tundides) 

 
26. Nimetage aruanded, mida ettevõttes koostatakse, kuid ei ole kohustust esitada 

ei ettevõtte juhtkonnale ega riigiametile. 
(Vabateksti väli) 
 

27. Kui palju aega kulub keskmiselt punktis 25 nimetatud aruannete koostamisele 
kokku? (Selgitus – aeg tundides) 
(Vabateksti väli) 

 
28. Nimetage, milliseid põllumajandustoetusi on ettevõte taotlenud 2014. aastal? 

(Selgitus – tuua välja kõik 2014. aastal taotletud põllumajandustoetused, mille 
puhul toimus ka väljamakse 2014 aastal) 

            Vastuse variandid (valida saab mitu varianti):   
 

1) Nõuandeteenuse toetamine 
2) Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 
3) Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus  
4) Leader - kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 

5) Põllumajandustootja asendamise toetus 

6) Muu (kui vastasite muu, siis palun täpsustage vastust) vabatekstiväli sisestamiseks 

7) Turuarendustoetus 

8) Põllumajandusloomade aretustoetus 

9) Piimasektori eritoetus 

10) Ühisinvesteeringud 

11) Natura 2000 toetus erametsamaale 

12) Ühtne pindalatoetus 

13) Seakasvatuse eritoetus 

14) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 

15) Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

16) Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 

17) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

18) Kohaliku sorti taime kasvatamise toetus 

19) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 
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20) Loomade karjatamise toetus 

21) Kindlustustoetus 

22) Praktikatoetus 

23) Leader - kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 

24) Vesiviljeluse investeeringutoetus 

25) Ei ole taotlenud ühtegi toetust 2014. aastal 
26) Muu (kui muu, siis täpsustage) 

 
29. Nimetada põllumajandustoetuste taotlemisega kaasnevad lisaaruanded 

ettevõttes, mida ettevõte ilma toetuste taotlemiseta ei teeks (nt kuluaruanne)? 
(Selgitus – punktis 27 nimetatud toetustega seoses) 
(Vabateksti väli) 

 
30. Kui palju on võtnud aega 2014. aastal (põllumajandus)toetusega kaasnevate 

lisaaruannete koostamine ettevõtte raamatupidamises? 
(Vabateksti väli - minutites) 

 
31. Kui palju on võtnud aega 2014. aastal põllumajandustoetuse taotluse 

esitamiseks raamatupidamise dokumentide kokkupanek?  
(Vabateksti väli - minutites) 

 
32. Hinnake 5 punkti skaalal põllumajandustoetuste taotlemisel kaasnevate 

raamatupidamislike kohustuste mahtu? (Selgitus - sealhulgas toetuse taotluse 
esitamine, lisaaruanded) 
Kaasnevate kohustuste maht on väga väike – kaasnevate kohustuste maht on väga 
suur (5 punkti skaala) 
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Ettevõtte juhtkonna poolt soovitud aruanded 

põllumajandusettevõttes 

Esitamise 

sagedus 

Aeg 

Lihatooraine kulu kalkulatsiooninormi järgi ja tegelik kulu, 
lihatooraine kulu grammises 1 kg toote kohta võrdlustabelina koos 
eelmise 12 kuu näitajatega; lihatooraine laoseisud kuu lõpks; 
toodete ja klientide müügikäibe edetabelid; osakondade detailne 
kasumiaruanded eelmise 11 kuu võrdlusega; põhiliste 
müügigruppide müügigraafikud tonnid, müügikäive, kasumlikkus. 
Võtmeklientide müügigraafikud tonnid, müügikäive, kasumlikkus. 

1 kord kuus 8 h 

Bilanss, kasumiaruanne, aruanded varade kohta, prognoos järgneva 
aasta kohta 

1 kord kuus 4 h 

Bilanss, kasumiaruanne, käive, kuluaruanded 1 kord kuus 5 h 

Piimatootmise analüüs, piima müügikäive, loomade söötmiskulude 
ülevaade 

1 kord kuus 8 h 

Bilanss, tootmise aruanded 1 kord kuus 3 h 

Ülevaade kohustustest, rahaseis, eelarve 1 kord kuus 4 h 

Bilanss, kasumiaruanne, kulude jaotus osakondade kaupa, palga 
jaotus osakondade kaupa, lao käibe liikumised 

1 kord kuus 20 h 

Kuu äriülevaade 1 kord kuus 5 h 

Kuu tulemused 1 kord kuus 2 h 

Kasumiaruanne, bilanss, eelarve 1 kord kuus 2 h 

Loomakasvatuse tootmiseomahinna aruanne, palga analüüs, 
realiseerimise aruanne, eelarve täitmise aruanne 

1 kord kuus 6 h 

Majandusnäitajate analüüs 
 

1 kord kuus 2 h 

Kasumiaruanne, väljavõtted programmist 
 

1 kord kuus 3 h 

Kasumiaruanne, kuluaruanne 1 kord kuus 8 h 

Bilanss, kasumiaruanne, jaekaubanduse aruanne kaupluste lõikes, 
klientide võlgnevuste aruanne 

1 kord kuus 8h 

Rahavoog, ostusöötade inventuurid, omatoodangu inventuur, piima 
omahinna aruanne 

1 kord kuus 16 h 

Üksikasjalik kasumiaruanne, eelarve 1 kord kuus 24 h 
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Prognoos 1 kord kuus 5 h 

Bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne, rahavoo aruanne 1 kord kuus 12 h 

Eelarve, müügiaruanne, bilanss 1 kord kuus 16 h 

Ülevaade masinate kaupa, ostusöötade inventuurid, omatoodangu 
inventuur (kõik aruanded jaotatakse koheselt noorkarja ja 
lüpsikarkale), rahavoog, kütte liikumine masinate ja päevade kaupa, 
piima omahinna aruanne 

1 kord kuus 24 h 

Kasumiaruanne, kuluaruanne, bilanss 1 kord kuus 2 h 

Lihatooraine laoseisud kuu lõpks, toodete ja klientide müügikäibe 
edetabelid, eelarve 

1 kord kuus 8 h 

Tootmise aruanded 1 kord kuus 2 h 

Kuluaruanded, kasumiaruanne, bilanss 1 kord kuus 3 h 

Müügiaruanne, bilanss 1 kord kuus 2 h 

Palga analüüs, loomakasvatuse tootmiseomahinna aruanne, 
realiseerimise aruanne 

1 kord kuus 8 h 

Palga analüüs, omatoodangu inventuur, kasmiaruanne   1 kord kuus 4h 

Ülevaade kohustustest, äriülevaade 1 kord kuus 6 h 

Müügiaruanne, kulude aruanne 1 kord kuus 5 h 

Kuluaruanne, müüginäitajate aruanne, tulemused, bilanss 1 kord kuus 6 h 
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Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 
Mina, _________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 

(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor   ______________________________  

 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


