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Töötasu hüvitis koroona epideemia eriolukorra ajal  
Majandustarkvara RAPID PALK juhend 

 

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on koroona epideemia eriolukorrast 
tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised 
raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Töötasu hüvitist saab 
tööandja taotleda Töötukassalt perioodi märts, aprill ja mai 2020 eest. 
  

 
Hüvitist makstakse kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele 
kolmest: 
• tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud 
vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; 
• tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; 
• tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või 
alampalgani. 
 

 
 
Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise 
maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab ise maksma töötajale töötasu vähemalt 150 
eurot (bruto). 
Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu 
hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma. 
  
Lisaks vabastati tööandjad eriolukorra ajaks kohustusest tasuda sotsiaalmaksu 
vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel. Minimaalset 
sotsiaalmaksu kohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk 
nende kuude eest esitatud TSD-l. 
  
Tööandja peab arvestama puhkusetasu või haigusraha arvutamisel keskmise tasu hulka ka 
töötukassa poolt hüvitatud summa, sest see on töötaja töötasu osa. Seetõttu peab töötajatele 
töötukassa poolt väljamakstud hüvitised sisestama ka tarkvarasse RAPID. 

Põhjalikumalt töötasu hüvitisest lugege Töötukassa kodulehel siin 

Maksuameti kodulehel on info maksudest eriolukorra ajal siin 

Tööinspektsiooni info on siin 

NB! Kuna mitmed seadusemuudatused on seisuga 08.04.20 Riigikogus vastu võtmata, siis võib 
tulla muudatusi. 
 
NB! Järgnev juhend on vajalik ainult sellele ettevõttele, kes saab Töötukassalt töötasu 
hüvitist! 
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Töötasu hüvitise arvestamine moodulis RAPID PALK 
 

SEADISTAMINE 
 
Käivitage RAPID PALK.  
Valige Arvestusliigid. Lisage uus arvestusliik. 

 

Nimetus = Töötukassa makstud hüvitis 

TSD väljamakseliik = 10 ӏ palgatulu 

Hinna asukoht = jätke tühjaks 

Algoritm = Maht*Hind 

Kulukonto = valige töötasu kulukonto 

6-kuu keskmisesse = 0 - !!! see väga oluline, sest töötaja kuue kuu keskmise tasu arvestust ei tohi 

saadud hüvitis muuta 

Arvestusliigi maksustamine = märkige kõikidele maksudele linnuke; juhul kui arvestate ka 

Puhkusereservi, siis see linnuke jätke lisamata; 

Salvestage. 

  

TÖÖTASU ARVESTAMINE 
 
Tööandja maksab töötajatele avansina 150eurot ja esitab Töötukassale taotluse töötajatele 
hüvitise maksmiseks. Peale Töötukassa hüvitise väljamakset arvestab tööandja töötajale 
tegelikult väljatöötatud töötasu ja vajadusel teeb lisaväljamakse. 

1. Tehke kõigile töötajatele, kellele taotlete töötasu hüvitist, avansi arvestus 150eurot ja avansi 

väljamakse. 

 Käivitage RAPID PALK ja logige sisse. 

 Klikkige nuppu Töökäsud ja lisage uus dokument. Arvestuskuu on märts. 

 Valige töökäsu päisesse arvestusliik "Arvestatud avanss". Töökäsu reale sisestage kõik 

töötajad, kellele taotlete töötasu hüvitist. Salvestage. 

 Vormistage töökäsk tavapäraselt avansi väljamakseks: 

väljamakse kuupäev sisestage; näiteks 03.aprill (või mõni päev varem või hiljem),   

mailto:rapid@tttarkvara.ee


Majandustarkvara RAPID PALK juhend „Töötasu hüvitis eriolukorra ajal“                                                                  Leht 3  
 

 Info ja klienditugi:   Skype-telefon rapid.plus   E-post rapid@tttarkvara.ee   Telefon 433 0077, 635 6660, 5365 0700   TT Tarkvara OÜ 

 

märkige linnuke „Avanss“, 

klikkige nuppu Väljamakstavate summade arvutamine . 

Programm arvutab väljamakstavad netosummad.  

Teostage ülekanded töötajatele samal päeval. 

 

Teavitage töötajaid avansilisest maksest, töötukassa töötasu hüvitisest ja töötasu 

väljamakse võimalikust hilinemisest. 

 

2. Esitage Töötukassale taotlus töötasu hüvitise maksmiseks neile töötajatele, kes vastavad 

tingimustele. 

 

3. Teostage tavapärane töötajate töötasude arvestus: sisestage puudumised, arvestage puhkusetasud, 

haigushüvitised ja töötasud, kas vähendatud või vähendamata määras. Arvestuskuu märts. 

Väljamakseid ärge veel tehke! 

 

4. Töötukassalt tuleb otsus hüvitiste väljamaksmiseks.  

 

5. Lisage Töötukassa poolt väljamakstud hüvitiste brutosummad töökäsule negatiivselt, sest selle 

summa võrra maksab tööandja töötajale vähem. 

Käivitage moodul RAPID PALK. Klikkige nuppu Töökäsud ja lisage uus dokument. 

 Töökäsu päisesse valige: 

 Arvestuskuu märts 2020 

 arvestusliik "Töötukassa makstud hüvitis" 

 tagasiarvestuse põhjus = MUU 

 Kassakuu, mille väljamakset tagasi arvestate = palgapäeva kuu; praegu 

aprill 2020 

 Töökäsu reale sisestage kõik töötajad, kellele Töötukassa hüvitist maksis ja makstud 

brutosumma negatiivselt. 

 

6. Vormistage tavapäraselt töötasu väljamakse 

Arvestuskuu märts 2020 

Väljamakse kuupäev – päev, millal lõpliku väljamakse teete töötajatele, kas 9.aprill või mõned 

päevad hiljem. 

Valige töökäsud „Töötukassa makstud hüvitis“ ja teised töökäsud, millega tavapäraselt 
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palgapäevaks väljamaksed arvutate. 

Programm koostab automaatselt väljamakstud avansi tagasiarvestuse töökäsu. 

 

7. Kontrollige töötajatele tehtud arvestused üle arvestuskaartidelt.  

Töötasu hüvitist saanud töötajatel on arvestuskaardil arvestuspooles lisaks avansile ja 

tavapärasele kuupalgale (vmt):  

 Arvestatud avansi tagasiarvestus 

 Töötukassa hüvitis negatiivses summas, sest selle osa töötasust on välja 

maksnud Töötukassa. 
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8. Kui mõnel töötajal tekib töötasu hüvitise tõttu negatiivne väljamakse, siis üldjuhul peab töötajale nii 

palju tasu juurde arvestama, et väljamakstav summa jääks nulli!  

 
9. Klikkige nuppu Kanded päevaraamatusse ja edasi Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu. 

Programm pakub ette töötajate nimistu, kellele oleks tavapärasel juhul sotsiaalmaksu 
vaja juurde arvestada miinimumkohustuse täitmiseks. 
Praegu jätke kõigile töölepinguga töötajatele sotsiaalmaksu juurdearvestuse linnuke 
ära. Alus: Info Maksuameti kodulehelt 

 
NB! Kuna mitmed seadusemuudatused on seisuga 08.04.20 Riigikogus vastu võtmata, siis võib tulla 
muudatusi. 
 
--- 
Juhend koostatud 2020 08.aprill 
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