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1. Üldist 
Teie arvutis olevas tarkvaras RAPID Plus PALK võivad mõned tegevused käesolevas juhendis 
kirjeldatutest erineda või üldse puududa, sest nende olemasolu sõltub teie poolt kasutatava 
RAPID Plus PALK versioonist ja litsentsi liigist. 

1.1. Tarkvara käivitamine 
Teie arvuti ekraanil on raamatupidamistarkvara RAPID Plus PALK ikoon. Käivitage tarkvara 
tavapärase topeltklikiga ikoonil. 
Valige kasutajaks teie nimi ja sisestage oma parool. 
Kui käivitate RAPID Plus-i demoversiooni, siis valige kasutajaks ’kasutaja’ ja sisestage 
parooliks sõna kasutaja. 
 
Seejärel avaneb ekraanile palgaarvestuse tegevuste menüü. 
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1.2. Hiire, käsunuppude ja klaviatuuri kasutamisest 
Sinised väljade nimetused näitavad, et väärtuse sisestamine on kohustuslik. 

Alljoonitud sõnad ekraanipildis tabeli tulpade kohal näitavad, et nende parameetrite järgi on 
võimalik ridu tabelis hiire topeltklikiga järjestada.  

Allajoonitud sõnad mujal ekraanipildis näitavad, et hiire topeltklikiga on võimalik avada vastav 
dokument või avaneb järgnev ekraanipilt. 

 

Käsunuppudel (funktsiooniga nuppudel) kasutatavad ikoonid: 

 
 - prindi dokument või dokumentide nimekiri 

 
 - ekraanil oleva tabeli andmete eksport Exceli faili 

 
 - lisa uus dokument või kirje tabelisse 

 
 - otsi etteantud parameetrite järgi dokumente 

 
 - välju tabelist või dokumendilt; kui väljute dokumendilt, siis muutusi ei salvestata 

 
- salvesta dokument ja välju 

 
- salvesta dokument ja ava järgmine  

 
- salvesta dokument ja ava eelmine 

 
- arvestused püsiandmetelt – uute töökäskude loomine ja automaatne täitmine 
arvestustega püsiandmete alusel 

 

Alljärgnev vajalik operaatorile, kes soovib ekraanil vähem liikuda hiirega ja rohkem 
klaviatuurinuppude abil: 

Tab  väljalt väljale liikumine 

F4  kiirvalikuakna avamine 

Alt + �  kiirvalikuakna avamine  

Ctrl + Tab  võimaldab alamtabelist lahkuda, näiteks arve ridadelt 

Ctrl + Enter avab lisaakna väljal, mille väärtuseks ekraanil … (kolm punkti)  

Alt + F4  akna või vormi sulgemine 

1.3. Seaded 
Programmi seadistamiseks Teie ettevõtte palgaarvestuse jaoks sobivasse versiooni lugege RP 
PALK juhendist ’Töö alustamine’. 
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2. ISIKUTE ANDMED 
Valides selle tegevuse on võimalik lisada, muuta ja eemaldada isikute andmeid, mis 
sisaldavad püsivalt palgaarvestuse jaoks vajaminevat informatsiooni. 
Sisestada töötajate ja ka elatisraha saajate andmed. 

 
 
Vormi päises olevad käsunupud:  
Prindi – koostab aruande isikute või töölepingute nimekirjaga. Esmalt ekraanil vaatamiseks. 
Võimalik printerile saata.  
Eksport – ekspordib isikute või töölepingute nimekirja MS Exceli faili.  
Lisa uus  - Avab uue tühja isikukaardi, kuhu saate sisestada andmed isiku ja töölepingu 
kohta. 
Otsi – Isikute/töölepingute nimekirjast vajalike otsimine (filtreerimine).  
Välju - Sulgeb nimekirjavormi, pöördub tagasi peamenüüsse.  
 
Eelnevalt juba sisestatud isikute andmeid näete ja saate täiendada, kui teete topeltkliki isiku 
nimel.  
 
Kitsamalt võttes on see ekraanivorm töölepingute nimekiri.  
Kui ühel inimesel on antud firmaga mitu töölepingut, siis on see inimene sellel vormil mitmel 
real. Samas tema isiklikud andmed (näiteks nimi, isikukood, haridus, dokumendid jne) on 
seotud tema isikuga ja nende muutmine ühe töölepingu juurest muudab neid ka teiste 
töölepingute juures.  
Tavaliselt ei sõlmita ühe töötajaga mitut töölepingut. Kui üks inimene täidab tööandja 
erinevaid ülesandeid, siis tehakse mitu „töölepet“ (siin „lepe“ – nagu „kokkulepe“).  
Erinevate töölepingute vormistamine võib vajalik olla siis, kui inimesel on erinevate 
tööülesannetega seoses õigus erineva pikkusega puhkusele. Kuna puhkus määratakse 
töölepingu, mitte tööleppe tasandil, siis ei saa ühe töölepingu erinevatele töölepetele erinevat 
puhkust määrata. 
Isikuga seotud andmed on töölehtedel ’Isiklikud andmed’, ’Panga andmed’, ’Dokument’, 
’Haridus’, ’Tunnustused’, ’Perekond’ ja ’Pensionid’. 
Töölepinguga seotud andmed on töölehtedel ’Tööleping’, ’Töölepped’, ’Maksud’, 
’Kinnipidamised’ ja ’Puhkused’. 
 
NB! Kui te vajutate peamenüü nuppu „Isikute andmed“, siis pole siin lõpetatud lepinguid 
näha. Nende nähtavale toomiseks tuleb ekraanivormi päises märkida täpike valiku „Kõik“ ette.  
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2.1. Isikute püsiandmete ekraanivorm  

 
 
Püsiandmete ekraanivorm koosneb paljudest töölehtedest.  
Töölehtedest kõrgemal (seega alati nähtaval) on töötaja nimi, isikukood ja 
tabelinumber.   
Palgaarvestuse jaoks vajalikud andmed on töölehtedel Tööleping, Töölepped, Maksud, Panga 
andmed ja Kinnipidamised.  
Palgaarvestuse jaoks saab kasutada andmeid ka töölehtedelt Puhkused ja Haridus-Koolitus.  
Ülejäänud töölehed on vajalikud personaliarvestuse informatsiooni salvestamiseks, 
palgaarvestus nendest andmetest ei sõltu.  
 
Tabelinumber on töötaja töölepingu tunnus RP personali- ja palgaarvestussüsteemis. 
Kusjuures – see on just töölepingule, mitte töötajale omistatud tunnus, see tähendab – kui 
sama inimesega sõlmitakse teine tööleping, siis ta saab ka uue tabelinumbri.  
Tabelinumber võib koosneda nii numbritest kui ka tähtedest. Programmi töö seisukohast ei 
oma mingit tähtsust, millised tabelinumbrid omistab programmi kasutaja töötajatele 
(töölepingutele). Arvestada tuleks ainult sellega, et hiljem lisandub tabelinumbrile veel üks või 
kaks märki tööleppe tunnuse näol (vt. selgitusi töölepete lehekülje kohta). Seega – kui 
kehtestate tabelinumbriteks numbrikombinatsioonid, siis oleks mõistlik töölepete tunnustena 
kasutada tähti ja vastupidi.  
Kui hakkate tabelinumbritena kasutama numbrikombinatsioone, siis on parem variant näiteks 
001, 002, 003. Ebasobiv oleks 1, 2, 3, sest hiljem, kui numbrid kasvavad üle 10, läheb 
järjestus sassi: 1, 10, 11, 12, 2, 20, 21 jne. 
 
Isikukood – tingimata täita. Kui tegemist on inimesega, kellel ei ole isikukoodi (näiteks 
välismaalane), siis tuleb täita isikukoodi esimesed seitse märki vastavalt inimese soole ja 
sünniajale. 

2.2. Tööleht Isiklikud andmed 
Sellel leheküljel olevaid lahtreid Sugu, Sünniaeg ja Vanus ei saa kasutaja muuta. Programm 
täidab need ise isikukoodi alusel. Sellest tulenevalt tuleb isikukoodi lahter tingimata täita.  
Pildi import – võimalik importida isiku pilt andmebaasi bmp-formaadis pildifailist.  
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2.3.  Tööleht Panga andmed 

 
 
Palk panka - kui see on täidetud, siis kantakse inimesele arvestatud palk pangaarvele.  
 
Summa panka - Sellesse lahtrisse sisestatud summa tähendus sõltub linnukesest „Palk 
panka“:  

a. Kui on märgitud linnukene „Palk panka“ ja summa on tühi, siis kantakse 
pangaarvele kogu summa, mis inimesele peale maksude mahaarvestamist 
väljamaksmiseks jääb.  

b. Kui on märgitud linnukene „Palk panka“ ja summa on suurem nullist, siis 
kantakse inimesele pangaarvele see summa ja ülejäänud osa vormistatakse 
väljamaksmiseks kassast.  

c. Kui ei ole märgitud linnukest „Palk panka“, siis vormistatakse kõik kassast 
väljamaksmiseks. (Summa lahtriga ei arvestata.) 

 
Viide kliendile – kui teil on eelnevalt lisatud töötajad RP klientide kataloogi, siis saate siit 
viidata sellele kirjele. Peale viitamist täidab programm arveldusarve ja panga väljad vastavate 
andmetega töötaja kirjelt klientide tabelist. 
 
Arveldusarve, pank - Nende lahtrite täitmine on vajalik ainult siis, kui inimene soovib oma 
töötasu pangaarvele kanda.  
 
Saaja nimi - Kui inimene soovib oma töötasu kanda mitte enda arveldusarvele, vaid oma 
abikaasa või vanema vmt. pangaarvele, siis tuleb siia sisestada selle inimese nimi, kellele 
kuulub lahtris „arveldusarve“ olev pangaarve.  
 
Alimendisaaja - Kui mõnelt töötajalt peetakse kinni alimente, siis tuleb ka alimendisaaja 
sisestada töötajate nimekirja, et programm saaks talle „arvestada“ alimente. Kui soovite, et 
alimendisaajatele makstavad summad ei läheks töötasude massmakse sisse, vaid eraldi 
makseks, märkige alimendisaaja pangaandmete leheküljel linnukene „Alimendisaaja“.  
 
Isikliku sõiduauto reg.nr. – kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot töökohustuste 
täitmiseks ja tööandja maksab talle selle eest seaduses lubatud maksuvaba hüvitist, siis 
sisestage siia selle sõiduauto registreerimisnumber. 
Kui sisestate töökäsule vastava arvestusliigi, siis salvestab programm töötaja sõiduauto 
reg.nr.-i töökäsu reale info väljale.  
Selliselt täidetud töökäskude põhjal on võimalik koostada maksuametile aruannet ISIKLIKU 
SÕIDUAUTO HÜVITISE DEKLARATSIOON. 
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2.4.  Tööleht Tööleping (Töölepeteta PALGA versioon) 

 
 
Lepingu kuupäev -  Töölepingu sõlmimise kuupäev.  
 
Tööettevõtuleping - eraldab ära „töölepingud“ ja „tööettevõtulepingud“. 
 
Üldine tööstaaž lepingu sõlmimise ajal - Vajalik ainult aruannetes, mis väljastab 
töötajate kogustaaži – töötaja käesoleva töölepingu kestusele liidetakse siin lahtris olev 
aastate arv.  
 
Lepingu lõpu tähtaeg ja Tähtajaline leping.  
Kuupäev täidetakse tähtajalise lepingu sõlmimisel, kui lõpu tähtaeg on teada. Kuna aga 
tähtaeg ei pruugi olla kindel (näiteks kui inimene on võetud tööle kellegi asendamiseks 
pikaajalise haiguse korral), siis on siin kõrval eraldi linnukene „Tähtajaline leping“. Selle 
linnukese alusel eraldabki programm tähtajalised ja tähtajatud lepingud, kuupäevalahter on 
lihtsalt informatsiooniks.  
 
Leping lõppes  Millal tegelikult lõpetati tööleping, sõltumata sellest, kas tegemist oli 
tähtajalise või tähtajatu lepinguga.  
Lõpetamise alus – Võimaldab ära näidata töölepingu lõppemise aluseks oleva dokumendi 
või seadusepunkti. 
 
Tööle asumine – töötaja tööleasumise kuupäev, alates millisest päevast võttis töötaja 
kohustuse ja tööandja andis õiguse seda tööd teha. Võib erineda Töölepingu sõlmimise 
kuupäevast. 
 
Amet – kohustuslik täita 
 
Osakond – Määrab osakonna, mille kuludesse kantakse antud töötaja tasud ja maksud.  
ISCO – vaja täita vastava koodiga statistika aruande koostamiseks. 
 
Kontoalgus - Programm võimaldab lausendite jaoks vajalikku kulukontot häälestada kahte 
moodi.  
a) Üks võimalus on programmis kasutatavate arvestusliikide (tasuliikide) kirjeldamisel 
määrata konkreetne konto, millele vastavad summad kantakse. Sellisel juhul pole vaja siin 
töölepingu lehel konto-osa määrata.  
b) Kui arvestusliikide juures jäetakse konto määramata ja täidetakse konto-osa, siis tuleb ka 
siin tööleppe juures täita konto-osa. Programm paneb kulukonto kokku kahest osast – konto 
algus töölepingu juurest ja konto lõpp arvestusliikide tabelist. Sellist süsteemi saab kasutada, 
kui palgakulude analüüs kontoplaani tasandil on keeruline, nagu riigiasutustel – seal määrab 
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konto algus töötaja ametist ja haridustasemest sõltuva kontogrupi ja konto lõpp määrab 
töötasu liigi (põhitasu, lisatasu, puhkusetasu jne.) 
 
Tööaja norm päevas – tööaja normtunnid päevas sellel ametikohal, tavaliselt 8. Alaealistel 
ja mõnedel ametitel (õpetajad, kirurgid, jt) võib olla väiksem. Kohustuslik parameeter. 
Koormus - määrab, kas töötaja töötab antud ametikohal täiskoormusega või osalise 
koormusega. Selle lahtri väärtus ei tohi olla üle 1 – see oleks seadusega vastuolus. Programm 
kasutab selle lahtri väärtust eelkõige normtundide arvutamisel. 
Töötaja normtunnid kuus arvutab programm nii:  
„tööpäevade arv antud kuus“ * koormus * norm.  
 
Kuupalk, Tunnitasu - Töötaja tasumäärad, mis on töötajaga kokku lepitud töölepingus.  
Programm kasutab nende lahtrite sisu vastavalt arvestusliikide juures kirjeldatud algoritmile. 
Ühe nendest kahest lahtrist võib jätta täitmata, kuid siis tuleb seda arvestada ka kasutatavate 
arvestusliikide valikul, sest kui näiteks arvestusliik on häälestatud arvutama tunnitasu alusel, 
aga töötajal pole tunnitasu lahter täidetud, siis on ka arvestatud summa null.  
Kui töötaja ei tööta täiskoormusega, siis siia vaja sisestada töötajaga kokku lepitud summa. 
 
Lisa uus leping – saate isikule lisada veel ühe töölepingu.  
Reeglina ei sõlmita ühe töötajaga mitut töölepingut. Kui üks inimene täidab tööandja 
erinevaid ülesandeid, siis tehakse mitu „töölepet“ (tööleht ’Töölepped’). 
Erinevate töölepingute vormistamine võib vajalik olla siis, kui inimesel on erinevate 
tööülesannetega seoses õigus erineva pikkusega puhkusele. Kuna puhkus määratakse 
töölepingu, mitte tööleppe tasandil, siis ei saa ühes töölepingus erinevatele töölepetele 
erinevat puhkust määrata.  
 Nuppu „Lisa uus leping“ läheb vaja ka siis, kui inimene lahkus töölt, aga mõne aja möödudes 
tuli samasse firmasse tööle tagasi. Selliselt juhul tuleb avada inimese vana töölepingu kirje ja 
lisada siit uus leping. 
NB! Kui te vajutate peamenüü nuppu „Isikute andmed“, siis pole siin lõpetatud lepinguid 
näha. Nende nähtavale toomiseks tuleb ekraanivormi päises märkida täpike valiku „Kõik“ ette.  

2.5. Alamtabel Püsitasud töölehel Tööleping 
Püsitasude tabelit kasutab programm siis, kui kasutaja käivitab töökäskude nimekirja vormilt 
kuupalkade arvutamise protseduuri – arvestused püsiandmetelt. Siis loetakse töökäskudele 
kõik siin tabelis näidatud tasud.  
 
Uue püsitasu lisamiseks klõpsake hiirega nuppu  - lisa uus. 
 
Alates - Näitab programmile, millisest kuupäevast alates on töötajal õigus seda tasu saada. 
 
Arvestusliik - Arvestusliik, millega antud püsitasu salvestatakse töökäsule ja palgalehele 
ning mille juures häälestatud algoritmist lähtuvalt arvutatakse antud kuu tegelik summa.  
 
Summa/koefitsient - Näitab, kui suur on töötajale määratud püsitasu. Kõige tüüpilisemal 
juhul kuupalk.   
Kui siin lahtris on ühest suurem arv, siis eeldab programm, et tegemist on summaga. Sellisel 
juhul kuupalkade arvutamisel töökäsule, paigutatakse see summa hinna lahtrisse ja edasine 
protsess sõltub vastava arvestusliigi juurde häälestatud arvestusalgoritmist. Arvestusliigi 
„hinna asukoht“ peab sellisel juhul olema „Püsitasu/kuupalk“. 
Kui siin lahtris on ühest väiksem arv, siis eeldab programm, et tegemist on koefitsiendiga. 
Sellisel juhul kuupalkade arvestamisel töökäsule paigutatakse see koefitsient mahu lahtrisse 
ja edasine protsess sõltub vastava arvestusliigi juurde häälestatud arvestusalgoritmist ja 
„hinna asukohast“. Tüüpilisel juhul kasutatakse koefitsienti koos hinna asukohaga 
„Põhitasude summa“.  
 
Kuni. Näitab programmile, millal lõpeb töötajal õigus seda tasu saada.  
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2.6. Tööleht Tööleping (Töölepetega PALGA versioon) 

 
Selgitused eelmises peatükis. 

2.7. Tööleht Töölepped  
Tabel Töölepped sisaldab töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkuleppeid selle kohta, millist 
tööd ja millistel tingimustel peaks töötaja tegema. 

 
 
Siin on näha nii need lepped, mis kehtivad kui ka praeguseks kehtivuse kaotanud (lahter 
„lõpp“ on täidetud kuupäevaga, mis on minevikus).  
Samaaegselt võib kehtida mitu töölepet – näiteks töötab inimene nii direktori kui ka 
koristajana.  
Tööleppeid võib samaaegselt kehtida ükskõik kui palju.  
Alumine tabeli ’Tööleppe püsitasud’ sisu muutub vastavalt sellele, milline kirje on aktiivne 
ülemises, töölepete tabelis. See tähendab – alumine tabel näitab informatsiooni ülemises 
tabelis aktiivse rea tööleppe kohta.  
Uue tööleppe lisamiseks klõpsake hiirega nuppu  - lisa uus. 
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2.7.1. Ühe tööleppe ekraanivorm 
Topeltklõps hiirega mingi tööleppe kirjel avab selle tööleppe vaatamiseks või muutmiseks.  

 
 
Leppe tähis - Ühe- või kahemärgiline tunnus ühe töötaja erinevate töölepete tähistamiseks. 
Tunnuseks võib kasutada nii numbreid kui ka tähti. Soovitav oleks selline skeem, et kui 
töölepingute tabelinumbritena kasutatakse numbreid, siis töölepete tunnustena kasutatakse 
tähti. Ja vastupidi – kui tabelinumbriteks tähekombinatsioonid, siis töölepped numbritega. 
 
Algus - Alates millisest kuupäevast võttis töötaja kohustuse ja andis tööandja õiguse seda 
tööd teha. Kui tegemist on esimese tööleppe reaga, siis ühtlasi tähistab see töötaja 
tööleasumise kuupäeva (võrdluseks - töölepingu leheküljel on „töölepingu sõlmimise 
kuupäev“, mis enamasti ei lange kokku tööleasumise kuupäevaga). 
 
Amet – Kui teil on soetatud RapidPlus’i personalimoodul, siis on ametikoha täitmine 
kohustuslik peamise töölepe puhul (vaata Tüüpi). Kui soovite koosseisude täituvuse 
aruandest saada adekvaatset informatsiooni, siis tuleks amet täita ka põhilepete juures. 
Lisaleppeid ei loe programm koosseisude täituvuse aruandesse (see ongi lisalepete ja 
põhilepete erinevus), seega pole lisalepete juures ameti täitmine vajalik. Aga loomulikult 
võite korrektsuse huvides täita, programmi see ei sega.  
 
Osakond – Määrab osakonna, mille kuludesse kantakse antud tööleppe kaudu arvestatud 
tasud ja maksud.  
 
Tüüp –  

Põhilepe – alaline töölepe; selle täidetud koormus arvestatakse koosseisude 
aruandes. 

Lisalepe – ajutised lepped; seda tüüpi lepped ei tule koosseisude aruandesse. 
Näiteks kui töötaja asendab ajutiselt puuduvat töötajat. 

Peamine - Üks põhilepetest tuleb tähistada, kui „peamine“. Programm kasutab seda 
tunnust siis, kui trükitakse töötajate nimekirja koos ametikohtadega – kui töötajal on mitu 
töölepet erinevate ametitega, siis tekib küsimus, milline ametinimetus trükkida aruandesse 
töötaja nime järele. Samuti juhul, kui soovitakse saada töötajate nimekirja osakonniti, 
määrab peamine lepe osakonna, mille nimekirja inimene väljastatakse. Veel kasutab 
programm „peamine“ rida siis, kui arvestab püsikinnipidamisi (alimendid, täitelehed, 
ametiühingumaks jne.) 
 
Alusdok – Suurtes ettevõtetes vormistatakse töökokkulepped kirjalikult – kas käskkirjadena 
või lisalepingutena vmt. Sellised dokumendid on reeglina nummerdatud ja siia lahtrisse saab 
selle numbri fikseerida. 
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Lõpp – Millal lõppes (või lõpeb) selle tööleppe kehtivus. Selle kuupäeva võib sisestada ka 
„ette“ – näiteks kohe tööleppe kirje avamisel, kui on teada, et tegemist on ajutise leppega – 
näiteks puhkava kaastöötaja asendamisega. 
 
ISCO – statistikaaruannete koostamisel vajalik.  
Teine ISCO – meditsiinitöötajate statistikaaruandes on mõned inimesed vaja kajastada 
„kahtepidi“.  
Kontoalgus – Programm võimaldab lausendite jaoks vajalikku kulukontot häälestada kahte 
moodi. Üks võimalus on programmis kasutatavate arvestusliikide (tasuliikide) kirjeldamisel 
määrata konkreetne konto, millele vastavad summad kantakse. Sellisel juhul pole vaja siin 
tööleppe lehel konto-osa määrata. Kui arvestusliikide juures jäetakse konto määramata ja 
täidetakse konto-osa, siis tuleb ka siin tööleppe juures täita konto-osa. Programm paneb 
kulukonto kokku kahest osast – konto algus tööleppe (töölepingu) juurest ja konto lõpp 
arvestusliikide tabelist. Sellist süsteemi saab kasutada, kui palgakulude analüüs kontoplaani 
tasandil on keeruline, nagu riigiasutustel – seal määrab konto algus töötaja ametist ja 
haridustasemest sõltuva kontogrupi ja konto lõpp määrab töötasu liigi (põhitasu, lisatasu, 
puhkusetasu jne.) 
 

2.7.2. Tabel Tööleppe muutumine 
Ühe tööleppe all kehtib korraga ainult üks tingimus (üks rida tingimuste tabelis)  - viimane 
rida. Eelmise rea kehtivuse lõpetab järgmine, suurema alguskuupäevaga rida. Ühe leppe 
juures ei saa olla kahte sama alguskuupäeva tööleppe tingimust.  
Täpsemalt seletades – igal ajahetkel ei pruugi kehtida viimane tingimuse rida. Kui olete juba 
ennetavalt sisestanud uue tingimuse, mille alguskuupäev on tulevikus - näiteks lepiti kokku, 
et see töötaja hakkab ülejärgmisel kuul kõrgemat palka saama - siis selle uue leppetingimuse 
kuupäeva saabumiseni kehtib eelmine lepe.  
  Tegelikult ei vaata programm mitte leppetingimuse alguskuupäeva, vaid ainult kuud. Ehk 
siis – pole mõtet sisestada leppetingimuse alguskuupäevaks näiteks 12.04.2006 – programm 
ei oska arvutada esimese 11 päeva eest ühesugust palka ja ülejäänud aja eest teistsugust.    
 
Alates. - Ka ühe töö(kokku)leppe tingimused võivad ajas muutuda, kui osapooled jõuavad 
kokkuleppele – näiteks tõstetakse tasumäära. Tööleppe tingimuste tabeli esimene lahter 
näitabki kuupäeva, millest alates kehtivad järgnevates lahtrites määratletud tingimused. 
Tingimuste muutumisel avatakse uus kirje – ka siis, kui muutub ainult üks tingimus (ühe 
lahtri sisu).  
Koormus - Määrab, kas töötaja töötab antud ametikohal täiskoormusega või osalise 
koormusega. Selle lahtri väärtus ei tohi olla üle 1 – see oleks seadusega vastuolus. 
Programm kasutab selle lahtri väärtust eelkõige normtundide arvutamisel.  
norm - Töötaja normtundide arv päevas. Reeglina 8, alaealistel ja mõnede elukutsete 
töötajatel ka väiksem.  
Töötaja normtunnid kuus arvutab programm nii: „tööpäevade arv antud kuus“ * koormus * 
norm.  
Kuupalk, tunnitasu - Töötaja tasumäärad, mida programm kasutab vastavalt 
arvestusliikide juures kirjeldatud algoritmidele. Ühe nendest kahest lahtrist võib jätta 
täitmata, kuid siis tuleb seda arvestada ka kasutatavate arvestusliikide valikul, sest kui 
näiteks arvestusliik on häälestatud arvutama tunnitasu alusel, aga töötajal pole tunnitasu 
lahter täidetud, siis on ka arvestatud summa null.  
öötöö koef. - Kui töötajaga on kokku lepitud üldisest (seadusega kehtestatud) määrast 
erinev öösel töötamise lisatasu koefitsient, siis tuleb see siia märkida (näiteks 0,3). Kui siin 
lahtris on mingi number, siis arvestab programm seda. Kui siin ei ole midagi, siis võtab 
üldhäälestuses oleva koefitsiendi.  
alusdokument - Võimaldab ära näidata leppetingimuste muutmise aluseks oleva 
dokumendi ja selle numbri.  
asendatav - Võimaldab ajutise tööleppe puhul ära näidata, millise kollegi puudumise tõttu 
see töölepe sõlmiti. 



RAPID Plus PALK juhend - Igapäevane töö- leht 13 

Info ja kliendiabi: E-post rapid@tttarkvara.ee,  telefon 433 0077 

 

2.7.3. Tabel Tööleppe püsitasud 
Selgitused eelnevas peatükis. 

2.8.  Tööleht Maksud  

 
Tulumaksuvaba miinimumi arvestamine - Kui see „linnuke“ maha võtta, siis sellele 
inimesele maksude arvestamisel ei arvesta programm tulumaksuvaba miinimumi, see 
tähendab, tulumaks arvutatakse alates esimesest kroonist.  
Sots. maksu miinimumi kohustus - See „linnuke“ tuleb maha võtta näiteks pensionäril, 
sest pensionäri puhul ei ole tööandjal kohustust maksta sotsiaalmaksu vähemalt 2700-lt 
kroonilt. (Kui see piir muutub, saab seda programmis häälestada.)  
Maks - Maksuliik, millega selle töötaja tasusid maksustatakse.  
Alates - Reeglina on siin töötaja töölepingu sõlmimise kuupäev. Näiteks pensionikindlustus-
maksu puhul saab siia sisestada selle kuupäeva, millest alates hakkab kehtima tema 
pensionikindlustusleping.  
Kuni - Reeglina on see lahter tühi. Selle võib täita näiteks töötuskindlustuse ja 
pensionikindlustuse ridadel, kui on teada, millal töötaja pensioni-ikka jõuab – siis lõpetab 
programm nende maksude arvestamise alates sellest kuust.  
Käibel - märkimine näitab programmile, et selle töötaja tasusid tuleb selle maksuga 
maksustada.  

2.9. Tööleht Kinnipidamised  
Töötajale võib määrata püsikinnipidamised kas summaga või protsendiga.  
Näiteks kui töötaja soovib, et tema palgast peetakse kinni ametiühingumaksu 1%, siis see 
tuleks siia sisestada. Koefitsiendi lahtrisse sisestada protsendimäär - kui maks 1% palgast, 
siis sisestada 0.01 . 

 
Siia sisestada ka elatised või täitelehe alusel püsivad kinnipidamised. 
Programm teostab siia tabelisse sisestatud kinnipidamised isiku töötasust palga väljamaksete 
arvutamise ajal.  
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2.10. Tööleht Puhkused  

 
 
Õigus puhkust saada – sisestada alamtabelisse korralised puhkused, mida töötajal on õigus 
saada. Kõigil töötajatel on õigus vähemalt 28-päevasele põhipuhkusele. Tabeli täitmine vajalik  
puhkuste inventuuri õigeks toimimiseks. Siin tabelis lahter „Alates“ on tavajuhul töötaja 
tööleasumise kuupäev. Selle kuupäeva võtab programm aluseks töötaja tööaasta 
(puhkusearvestusperioodi) määramisel. Kui töötaja on tööl olnud juba väga kaua ja te ei soovi 
tema vanu puhkuseid tagantjärele sisse kanda, siis võib siia panna mingi hilisema kuupäeva, 
mis langeb kokku tema puhkusearvestusperioodi (tööaasta) algusega.  
 
Saadud puhkused – tabelis saab vaadata, sorteerida ja vajadusel muuta töötaja puhkusi.  
Uue puhkuse lisamiseks klõpsa hiirega nupul  (lisa uus). Sisestage iga kalendriaasta algul 
töötajale puhkusegraafikuga määratud puhkus. 
Kui alles alustate töötajate puhkuste arvestamist RAPID Plus-ga, siis sisestage siia tabelisse 
ka kõik varem saadud puhkused. 
  Sellesse tabelisse tuleks sisestada ka palgata puhkused ja lapsehoolduspuhkused. Vastavalt 
puhkuseseadusele need puhkuseliigid muudavad töötaja puhkusearvestusperioodi ja 
palgaprogramm oskab sellega arvestada, kui küsite programmi käest puhkuste inventuuri.  
 
Kokkuvõte – aruanne töötaja puhkustest kalendriaastate lõikes. 
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Inventuur – aruandes võrdlus töötaja puhkuseõigusest ja saadud puhkustest tööaastate 
lõikes. 

  
Saadaolevate puhkusepäevade arvu arvestamine toimub vastavalt EV Valitsuse määrusele nr.278 23.08.2001.a. 
§ 4 Lõige 2 - Kasutamata puhkuse kindlakstegemisel võetakse iga töötatud kuu kohta 1/12 aasta puhkuse kestusest. 
Töötatud kuude arvutamisel jäetakse vähem kui 15 päeva võrra täiskuude arvu ületavad päevad välja, 15 ja enam 
päeva ümardatakse terveks kuuks.  
 

3. Arvestuskuu määramine 
Kui alustate töötajatele palgaarvestust, tuleb meeles pidada, et esmalt määraksite õige 
arvestuskuu.  
Arvestuskuu valik toimub peamenüüst topeltklõpsuga kuu nimetuse peal. Seejuures on 
oluline, milline kuupäev on määratud seadest - valida saab ainult jooksvat ja eelmist kuud, kui 
selle kuu palgaarvestuse lausendid pole veel päevaraamatusse kantud.  

 
 
Kui teil vaja sisestada varasemate kuude palgaandmeid, siis muutke seadetest ära jooksev 
kuupäev ja valige vajalik arvestuskuu.  
 

4. Palgaarvestus 
RAPID Plus-i PALGAS on palgaarvestuse iga kuu korduv tööskeem järgmine: 
 
VAHEVÄLJAMAKSED 

1. Avansside arvestamine ja väljamakseks dokumentide koostamine: 
o Uue töökäsu loomine ja sellele väljamakstavate avansside brutosumma 

sisestamine; 
o Väljamakse koostamine; 



RAPID Plus PALK juhend - Igapäevane töö- leht 16 

Info ja kliendiabi: E-post rapid@tttarkvara.ee,  telefon 433 0077 

 

o Maksekorralduste või kassa väljamaksudokumentide trükkimine. 
2. Puhkusetasude sisestamine koos kuupäevadega või arvestamine püsiandmetelt ning 

väljamakseks vormistamine. 
3. Lõpparvete sisestamine ja väljamakseks vormistamine.  

 
PALGAPÄEV 

1. Töölt puudutud päevade (haigusleht, koolitus, tööluus, lapsehoolduspuhkus, jmt) 
sisestamine (koos kuupäevadega). 

2. Kui on makstud avansse, siis käivitada makstud avansside tagasiarvestus (töökäsud 
– arvestused püsiandmetelt - makstud avansside tagasiarvestus). 

3. Kuupalkade ja muude püsitasude arvestamine (töökäsud – arvestused püsiandmetelt 
- tasud püsiandmetelt). 

a. Kui töötaja püsiandmetes on täidetud töölepingu lõpetamise kuupäev, siis 
sellele töötajale ei arvestata püsitasu.  

4. Ühekordsete või muutuvate tasude (lisatasud, tükitöötasud, preemiad, lähetuste 
hüvitised, jmt) ja ühekordsete kinnipidamiste sisestamine töökäskudele. 

5. Töökäskude sidumine üheks väljamakseks, püsikinnipidamiste lisamine töökäsule, 
tasude maksustamine ja väljamakstavate summade arvutamine. 

6. Maksedokumentide (massmaksekorraldus või kassa väljamineku dokument) 
koostamine ja trükk. 

7. Palga aruannete väljatrükk. 
8. Dokumentide koostamine päevaraamatusse moodulis RP Finants.  
 

5. TÖÖKÄSUD 
Töökäsk on palgaarvestuse dokument, millele sisestatakse iga kuu töötajatele määratud 
tasud, kinnipidamised, puhkused ja ka töökatkestused (haigused, tööluus, jmt).  
Puudumised (haigus, puhkus jne), ühekordsed tasud, ühekordsed kinnipidamised, avansid jne 
tuleb sisestada igas kuus käsitsi.  
Programm arvestab töötajate andmete põhjal iga kuu palgad, muud püsitasud ja püsivad 
kinnipidamised ning tulemus salvestub ka töökäsule. 
 

 
Selles tabelis on näha varem sisestatud töökäskude nimekiri. Topeltklõps mingi töökäsu kirjel 
avab selle töökäsu vaatamiseks või muutmiseks.  
Vaikimisi on tabelis näha antud arvestuskuu dokumendid. Võimalik vaadata ka kõiki 
varasemaid.  
 
Vormi päises olevad käsunupud:  
Prindi – trükib töökäskude nimekirja.  
 
Eksport – ekspordib töökäskude nimekirja MS Exceli vormingusse  
 
Arvestused püsiandmetelt – Uue töökäsu loomine ja täimine arvestustega isikute 
püsiandmete alusel. Põhjalikumalt järgnevas peatükis. 
 

 Lisa uus töökäsk - Avab tühja töökäsu, kuhu saate käsitsi sisestada andmed töötajatele 
arvestatud tasude ja puudumiste ning kinnipidamiste kohta.  
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Otsi - Töökäskude nimekirjast vajaliku töökäsu (töökäskude) otsimine (filtreerimine) 
mitmesuguste parameetrite alusel.  
 
Välju - Sulgeb nimekirjavormi, pöördub tagasi peamenüüsse.  
 
Tabeli tulp Väljamakse – näitab millal (laiemalt – millises kuus) maksti välja töökäskudele 
sisestatud tasud. Esialgu, peale töökäskude sisestamist või loomist on väljamakse tulp tühi. 
Seega töökäsk ei ole veel seotud ühegi väljamaksega ja töökäsule sisestatud tasud on 
töötajatele välja maksmata.  
Väljamaksega seotud töökäskusid enam muuta ei saa, töökäsud on „Lukus“. 
 
Dokumentide kirjed – võimalik vaadata ja filtreerida töökäskudele sisestatud tasusid, 
kinnipidamisi või puudumisi. 
 

5.1. Arvestused püsiandmetelt 

 
 
Puhkusetasud. Aluseks on isikute andmetes puhkuste tabel. Arvestamise eelduseks on, et 
personalitöötaja on fikseerinud, millised töötajad lähitulevikus puhkusegraafiku alusel 
puhkusele lähevad.  
Tasud püsiandmetelt. Loetakse sisse töötajate püsiandmetes näidatud püsitasud. Kui 
vastava arvestusliigi algoritmis on kasutatud muutujaid NP (normpäevad) või NT 
(normtunnid), siis otsib programm varemsisestatud töökäskude pealt (ka varasemates kuudes 
sisestatud töökäskudelt) üles selle töötaja puudumised ja kirjutab lahtrisse maht tegelike 
tööpäevade (-tundide) arvu.  
Makstud avansside tagasiarvestus. Kui töötajatele on käesoleva või ka varasemate 
kuude jooksul makstud avansse, siis see käsk teeb neile „tagasiarvestuse“, st kannab need 
avansid töökäsule negatiivse summaga.  
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5.2. Töökäsu sisestamine või muutmine  

 
Palgadokumendi nimetus „töökäsk“ on veidi tinglik, sest sama ekraanivormi kaudu 
sisestatakse ka näiteks muutuvad kinnipidamised, haigused, puhkused jne. 
 
Prindi – dokumendi saatmine printerile. 
Prindi eelvaade – dokumendi vaatamine ekraanil, seejärel võimalus saata printerile.  
Import – töökäsule ridade import Exceli tabelist või vanast palgaarvestusprogrammist RAPID 
PALK. 
Eelmine dokument – programm salvestab käesoleva dokumendi ja laotab ekraanile 
eelmise. 
Järgmine dokument – programm salvestab käesoleva dokumendi ja laotab ekraanile 
järgmise. 
Salvesta ja sulge – programm salvestab ja sulgeb käesoleva dokumendi ja liigub tagasi 
töökäskude nimekirja. 
Välju– programm sulgeb käesoleva dokumendi, muutused jäävad salvestamata ja liigub 
tagasi töökäskude nimekirja. 
 
Selgitus – selgitav tekst dokumendile dokumendi numbri taga. Näiteks Haigused, Lisatasud, 
Jõulupreemia, jmt. Ei ole kohustuslik, aga on programmi kasutajale endale hiljem abiks 
vajaliku dokumendi leidmisel.  
Osakond – Kui päises määratakse osakond, siis annab programm töökäsu ridadel isikute 
valikusse ainult selle osakonna isikute (töölepete) nimekirja. Osakonna sisestamine ei ole 
kohustuslik. 
Objekt - Objekti sisestamine ei ole kohustuslik. Kui päises määratakse objekt, siis 
kopeeritakse see objekt töökäsu kõikidele ridadele ja ridade peal seda muuta ei saa. Sobib 
näiteks ehitusettevõttele, kui meister sisestab ühel objektil tehtud tööde loetelu.  
Kui päises objekti ei määrata, siis saab töökäsu ridadele valida suvalist objekti.  
 
Arvestusliik 
Töökäsu real, kui kasutaja valib (sisestab) arvestusliigi koodi ja lahkub koodi lahtrist, siis 
käivitub protsess:  

a. Programm vaatab valitud arvestusliigi juurest lahtreid „hinna asukoht“ ja 
„algoritm“.  

b. Vastavalt hinna asukoha häälestusele otsib infot töötaja püsiandmete kaardilt või 
tema kohta varem töökäskudele sisestatud informatsiooni hulgast või 
varasematest kuudest (näiteks puhkusetasu arvestamisel) ja pakub saadud arvu 
lahtrisse HIND. Kasutaja saab pakutud arvu muuta.   

c. Lahtrisse MAHT saab kasutaja sisestada mingi arvu, mis iseloomustab töötaja 
tehtud tööd – kas tundide või päevade arvu või tükitöö puhul ka mingi 
teistsuguse arvestusaluse.  

d. Kui kursor lahkub lahtrist MAHT, siis vastavalt arvestusliigi juures häälestatud 
algoritmile arvutab programm hinna ja mahu alusel summa.  
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e. Kui jätta lahter MAHT täitmata, siis algoritm ei käivitu – kasutaja peab ise 
summa sisestama.  

f. Kui jätta lahter MAHT täitmata ja täita alguse ja lõpu kuupäeva lahtrid, siis peale 
lõpu kuupäeva lahtrist väljumist arvutab programm kuupäevade vahemikust 
lähtudes lahtrisse MAHT päevade arvu ja algoritm käivitub alles nüüd.  

 
Info – operaatoril võimalus sisestada vaba tekstina lisainfot. Näiteks vajalik mitmesuguste 
paranduskannete kommenteerimiseks. Sama info trükitakse ka isiku aasta arvestuskaardile.  
 
Hiire paremklikk arvestusliigi või hinna väljal avab rippmenüü järgmiste tegevustega: 
Kustuta rida – kustutab aktiivse rea töökäsult. 
Arvestused –aktiivse rea isiku varem töökäskudega sisestatud arvestuste vaatamine. 
Puhkusetasu alus – kui aktiivsel real puhkusetasu, siis laotatakse ekraanile puhkusetasu 
päevaraha arvestamise eelneva kuue kuu alused.  
6 kuu tööpäeva keskmise hinna alus– kui aktiivsel real tööpäeva keskmise tasu 
säilitamine, siis laotatakse ekraanile selle päevaraha arvestamise eelneva kuue kuu alused. 
Puhkuste inventuur – kui kasutate moodulit PUHKUSED, siis näitab programm ekraanile 
aktiivse rea isiku saadud ja saamata puhkused. 

 
 
Brutosumma kalkuleerimine –  võimalik arvestada brutosummat, kui väljamakstav 
netosumma on teada. Operaator peab otsustama, kas planeeritaval väljamakse kuupäeval 
saab isikule rakendada tulumaksuvaba miinimumi (praegu 2000.- kuus) või mitte. 

 

5.3. Avansi arvestamine 
Sisestage töökäsule avansi brutosumma, so. summa enne maksustamist.  
Brutosumma arvestamiseks netosumma alusel võite kasutada programmi vastavat 
protseduuri hiire paremkliki alt.  
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Arvestatud avansi summad peab enne palgapäeva tagasi arvestama. Seda saab toimetada 
menüüpunktis Töökäsud  ja edasi Arvestused püsiandmetelt – Makstud avansside 
tagasiarvestus. 

5.4. Puhkusetasu arvestamine   
Kui ei kasutata moodulit PUHKUSED, sisestab operaator töökäsule isiku ja puhkusetasu koodi, 
programm arvestab päevatasu kuue eelneva kuu andmete alusel. 

 
Operaator sisestab algus- ja lõppkuupäeva, programm arvestab päevade arvu (maht) ja 
puhkuseraha. 
Erinevatesse arvestusekuudesse kuuluvad puhkused tuleks sisestada mitme reaga koos 
vastavate kuupäevavahemikega. Kui programm arvestab puhkusetasud isikute 
püsiandmetest, siis ta teebki nii mitu rida.  

5.5. Haigusleht või lapsehoolduspuhkus  
Haiguslehe võib sisestada ühe reaga ükskõik millisesse kuusse. Ka sellisel juhul, kui haigusleht 
algab ühes kuus ja lõpeb teises (kolmandas jne.) kuus. Programm leiab selle puudumise igal 
juhul üles – see tähendab, et järgmises kuus püsitasude põhjal palgaarvestamisel teab 
programm, et see inimene töölt puudus.  
Loomulikult ei tööta sama asi tagurpidi – kui sisestate haiguslehe hiljem, siis ei muuda 
programm automaatselt varasemaid palgaarvestusi, see lihtsalt poleks lubatav.  
 

6. VÄLJAMAKSED  
Väljamaksega seotakse mingi hulk töökäskusid üheks väljamakseks. Töökäskudele sisestatud 
summad maksustatakse, lisatakse seadistatud püsikinnipidamised ja arvutatakse 
väljamakstavad summad.  
Ühes kuus võib olla mitu väljamakset. Kõige tüüpilisemal juhul üks (või mitu väljamakset) 
puhkusetasude jaoks ja viimane, „palgapäeva-väljamakse“.  
Iga väljamakse peamiseks tunnuseks on raha väljamaksmise kuupäev, mis määrab 
maksustamise kuu. 
Väljamakse seob arvestuskuu palgaarvestuse ja väljamaksukuu (kassapõhise) 
maksuarvestuse.  
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 Lisa uus - Uue väljamakse lisamiseks vajutage väljamaksete tabeli päises olevat 
nuppu.  

 
 
Väljamaksekuupäev – millal on plaanis see väljamakse välja maksta.  
Selgitus - võib ka täitmata jätta, siis täidab programm selle ise väljamaksukuupäevaga. 
Parema arusaadavuse / jälgitavuse huvides võiks väljamaksele siiski anda mingi selgituse, 
näiteks: „Juuni palgapäev“ või „Septembri avansid“. 
Avansilahendus - Kui töötajatele makstakse avanssi, siis tuleb see kast linnukesega täita. 
See annab programmile teada, et antud väljamakse maksuarvestuse tegemisel ei arvestataks 
püsikinnipidamisi.  
 
Väljamakse käsunupud: 
Arvuta väljamaksed 
Maksuarvestuse võib teha nii uuele, äsjaloodud väljamaksele, kui ka olemasolevale 
väljamaksele, millele on juba varem maksuarvestus tehtud, kuid mille arvestusi on muudetud 
ja vaja on ka maksud ümber arvutada.  
Arvutamist ei saa käivitada lukustatud väljamaksele. Väljamakse lukustus tuleb kõigepealt 
tühistada, aga seda ei tohiks teha väljamaksega, mille väljamaksed on näiteks juba panka 
kantud – väljamakse muutmine muudab tõenäoliselt ka väljamaksusummasid.  
Lahendus lukustub automaatselt maksuarvestuse lõpus, välja arvatud juhul, kui 
maksuarvestuse lõpptulemuseks on negatiivsed väljamaksusummad.  

 

7. KANDED PÄEVARAAMATUSSE 
Siin saab vaadata ja koostada palgaarvestuse dokumente RAPID Plus FINANTS mooduli 
päevaraamatusse. 
Dokumentide tabeli juures olevad käsunupud: 
Koosta tekkekuu dokumendid ja sulge kuu - programm koostab arvestusuu 
palgaarvestuse dokumendid ja salvestab need RP FINANTS-i mooduli päevaraamatusse. Peale 
seda protseduuri, ei saa Palgaprogrammis selles arvestuskuus enam lisada ega muuta 
töökäske ja väljamakseid. Palgaprogrammis on see kuu suletud.  
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Suletud kuude dokumente saab vaadata, koostada ja trükkida kõiki aruandeid. 
Kuu sulgemise tühistamine – vajadusel on võimalik kuu sulgemine tühistada ja RP 
FINANTS-ist vastava kuu dokumendid kustutada. 

8. Palgaaruanded 

 

9. Personaliaruanded 
 

 

10. Muud 

10.1. Andmebaasist koopia tegemine 
Andmebaasist koopia tegemiseks vajutada moodul RP Admin-s nupule Andmebaasi koopia. 
Eelnevalt peab olema määratud koopia rada moodul RP Admin → Seaded → Koopiad. Samas 
on võimalik ka määrata, mitme päeva järel tehakse automaatne koopia.   
Programm teeb ühekorraga koopia nii RP Finantsi kui ka Palga andmetest. 
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10.2. Tarkvara uus versioon 

Raamatupidamistarkvara RAPID Plus PALK uue versiooni internetist allalaadimiseks vajutada 
nupule Seaded ja siis Uus versioon ning  järgida programmi poolt antavaid juhiseid.   
Uut versiooni saavad internetist alla laadida arenduslepingu sõlminud kliendid. 
 
--- 
Juhendit kirjutasid 
Rein Erm 
Terje Praks 
 

 


