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

Puhkusereservi arvestamine  
Majandustarkvara RAPID PALK juhend 

 
 
 

Puhkusereservist ehk puhkusetasueraldisest räägitakse raamatus FINANTSARVESTUS (autorid 
L.Alver,J.Alver,L.Reinberg) nii: 

„Puhkusetasueraldise arvutamine ja kajastamine aasta lõpul on õige ainult siis kui firma on väike ja/või tööjõuga 
seotud kulud ei ole (teiste kuludega võrreldes) suured – see tuleneb olulisuspõhimõttest. Vastasel juhul tuleb 

puhkusetasuga seotud kulusid ja –eraldisi arvestada igas kuus. Puhkusetasueraldise arvutamisel võetakse aluseks 

eelmise aasta andmed ja kasutatakse arvestuskoefitsienti. […] Seega arvestatakse puhkusetasukulu tekkepõhiselt – 
perioodil, mil see on välja teenitud.“  

 
Näide – kuidas arvestada puhkusetasureservi koefitsienti: 

Aastal 2010 oli firma kulud töötasudeks 3 000 000 krooni ja puhkusetasude üldsumma 300 000 krooni.  

Puhkusetasueraldis arvutatakse: 300 000 / 3 000 000 = 10%. 
Puhkusetasueraldise kulu koos sotsiaalmaksudega: 10% * 1,344 (1 + sots.maks 33% + TA töötuskindlustus 1,4%) = 

13,44% 
Seega aastal 2011 kajastatakse selles firmas kuluna ja puhkusetasureservina iga kuu lõpul 13,44% kuu töötasust. 

 
Teie firma jaoks vajalikud summad koefitsiendi arvestuseks leiate RAPID moodulis PALK Palgaaruanded, Tasude ja 

maksude koond, koostades selle aruande terve eelmise aasta kohta kokku.  

 
SEADISTAMINE  
 

1. Käivitage RAPID PALK. Edasi Kataloogid ja Maksud.  

Lisage siia tabelisse viimasele reale 
Puhkusereserv. 

 
Kes maksab?  
TM väheneb  
Maksutähis  
Kohustuslik  
Klient  
Konto  
Dok.tüüp  
Seeria  
 
 
 
Alates  
Protsent  
Ümardus  
 

valige Tööandja maks 
võtke see linnuke ära, sest puhkusereserv tulumaksu ei vähenda 
PR 
ei ole kohustuslik maks, võtke see linnuke ära  
valige oma firma 
millele kogutakse puhkusereservi, „Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusetasueraldis)“, näiteks 21612. 
PLK 
valige sobiv 
 
Maksuliikide tabeli all maksumäärade tabelisse sisestage puhkusereservi määrad: 
 
sisestage soovitav kuupäev 
sisestage sobiv vastavalt teie firmale arvestustele (vt näidet);  
2, st 2 kohta peale koma. 
 
Väljuge salvestamisega. 
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2. Järgmisena valige Kataloogid ja 
Kontoseosed. 
 

Lisage rida puhkusereservi kontoga 
21612, teistesse tulpadesse lisage 
seesama konto 21612. 
 

3. Sisestage kulukontode ridadel tulpa 
„Puhkusereserv“ kulukonto 
„Puhkusetasukulu koos 
sotsiaalmaksudega“, näiteks 41313. 
 

Väljuge salvestamisega. 
 

 

4. Valige peamenüüst Arvestuste liigid.  
Lisage arvestustele, 
mille pealt 
arvestatakse 
töötajale 
puhkusetasu, 
maksu 
’Puhkusereserv’ 
linnuke. 

 
 

5. Arvestusliigi 
„Põhipuhkus“ 
kulukontoks 
seadistage 
puhkusereservi 
konto. Siin näites 
21612. 
Väljuge 
salvestamisega. 
 
 
 
 

 
 

6. Kui teil on rohkem 
puhkusetasude 
arvestusliike, siis 
seadistage ka 
teistel kulukontoks 
21612. 

 

 
 

ARVESTAMINE  IGA  KUU 
Puhkusetasukulu arvestatakse moodulis RAPID PALK automaatselt ja tekkepõhiselt – perioodil, mil see on välja teenitud. 
Peale palkade arvestamist ja väljamaksmist klikkige nuppu Kanded päevaraamatusse. Automaatne protseduur koostab 
päevaraamatusse dokumendi arvestuskuu palga raamatupidamiskannetega, mille hulgas on ka puhkusereservi lausend:  

D  Puhkusetasukulu koos sotsiaalmaksudega (41313) 

K  Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv) (21612) 

  
Kui töötajale arvestati puhkusetasu, siis ka lausendid: 
1. Puhkusetasu 

D  Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv) (21612)  

K  Töötasu /arvestatud summa/   (2131) 

2. Sotsiaalmaks puhkusetasult 
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D  Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv) (21612)  

K  Sotsiaalmaks  (2142) 

3. Töötuskindlustusmaks puhkusetasult 

D  Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv) (21612) 

K  Töötuskindlustusmaks  (2144) 

 
 
MAJANDUSAASTA LÕPETAMINE 
Majandusaasta lõpul teostatakse bilansipäeva seisuga puhkuste inventuur ja arvutatakse, kui suur peaks puhkusereserv tegelikult 
olema. Erinevuste summas tehakse paranduskanne Päevaraamatusse moodulis RAPID FINANTS.  
Puhkuste inventuur tehke nii: käivitage RAPID PALK. Edasi Puhkused ja Inventuur. Kuupäevaks märkige majandusaasta lõpu 
kuupäev. 
Saadud aruande summade alusel tehke paranduskanne nii, et puhkusereservi konto 21612 saldo vastaks aruande summale. 
 
Näide  
Majandusaasta lõpul peale viimast palgapäeva: 

1. Käivitage RAPID PALK. Edasi Puhkused, Inventuur. 
Aruandesse arvutatakse töötaja saamata puhkusetasu aruandekuule eelneva kuue kuu töötasude alusel. Seega kui 

koostate inventuuri seisuga 31.12.11, arvestatakse isikute puhkusetasu 06 kuni 11 kuu tasu alusel. Inventuuris seisuga 
01.01.12 arvestatakse isikute puhkusetasu 07 kuni 12 kuu tasude alusel. 
Valige Teile sobiv kuupäev. 
 

2. Puhkuste inventuuri 
väljatrükk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puhkusekohustuse summa 
kokku sotsiaalmaksudega: 
171,42+56,56+2,39 = 
= 230,37. 

 
 
 

 

3. Käivitage RAPID FINANTS, Käibeandmik. 
Valige perioodiks Eelmine aasta. Konto 21612 saldo on näiteks 200,- 
 

4. Päevaraamat, Lisa uus dokument 
              
Selgitus Puhkusereservi arvestus puhkuste inventuuri alusel 

summas 230,37  
Storneerida arvestuslik puhkusereservi saldo 200,00 

  

 Konto Deebet Kreedit 

1 41313 Puhkusetasukulu koos sotsiaalmaksudega  -200,00  
1 21612 Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv)   -200,00 
2 41313 Puhkusetasukulu koos sotsiaalmaksudega  230,37  
2 21612 Puhkusekohustus sotsiaalmaksudega (puhkusereserv)   230,37 

 Kokku summa 30,37 30,37 
 
--- 
Juhend koostatud: september 2007 
Täiendatud: august 2015 
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