Palgamoodulis puhkusetasu ja puhkukusereservi (-eraldise)
kajastamine alates 07/2022
Tegime palgamoodulis puhkusetasu ja puhkukusereservi (-eraldise) kajastamise selgemaks,
võttes
puhkusereservi
kajastamiseks
kasutusele
eraldi
kontod:
2468
Puhkusereserv (töötajad)
24680 Puhkusereserv (tegevjuhtkond)
24681 Puhkusereserv (juhatuse liikmed)
24682 Puhkusereserv (nõukogu liikmed)
24683 Sotsiaalmaks puhkusereservilt
24684 Töötuskindlustusmakse puhkusereservilt
Need kontod on kasutatavad ainult puhkusereservi (potentsiaalse puhkusetasu kohustise)
arvestamisel. Otseselt väljamakseid nendel kontodel ei toimu ja TSD aruandes nende
liikumised ei kajastu.
Sellega seoses muutsime peamist puhkusereservi konteeringut (vaikimisi kasutavat) nii, et
see oleks uues süsteemis, kus puhkusereserv on eraldi väljamaksmiseks arvutatud ja
väljamakstavast puhkusetasust või puhkusehüvitisest.
Perioodil väljamaksmiseks arvestatud puhkusetasu näidatakse endiselt kontodel (246...24608)
ja nendelt toimuvad ka väljamaksed, mis kajastuvad TSD-le.

Palgamoodulis puhkusetasu eraldiste konteeringu tehinguliigid:
•
•
•

PTE.1 Puhkusetasueraldis – uusi kontosid kasutav ja alates 07/2022 vaikimisi
kasutatav konteeringuskeem.
PTE.2 Puhkusetasueraldis (üleminek) – seda konteeringuskeemi peab kasutama ühe
korra ehk ühe kuu puhkusetasueraldiste konteerimisel vanalt süsteemilt uuele
üleminekuks.
PTE.3 Puhkusetasueraldis (vana konteeringuskeem) – kasutamiseks, kui on soov
jätkata vana konteeringuskeemi kasutamist või kui on vajadus muuta ja üle konteerida
üleminekule eelnenud perioode.
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Kasutaja tegevused:
Olemasolevad kasutajad peavad valima, kas nad kasutavad uut süsteemi (vaikimisi) või vana.
Vana korra kasutamiseks peavad nad palgamoodulis valima puhkusereservi (puhkusetasu
eraldiste) tehinguliigiks “PTE.3”.
Olemasolevad kasutajad, kes soovivad uuele korrale üle minna, peavad ühekordselt valitud
üleminekukuu juures valima puhkusereservi tehinguliigiks “PTE.2”, konteerima
üleminekukuu (üle) ja seejärel valima tagasi “PTE.1”. Üleminekukuu on kasutaja jaoks
vabalt valitav.
Kui on vaja mingil põhjusel üle konteerida üleminekule eelnevaid kuid, siis nende jaoks peab
kasutama tehinguliiki “PTE.3”.
Uued palgamooduli kasutajad ei pea midagi muutma.
Puhkusetasu eraldiste konteeringu tehinguliiki saab valida / muuta menüüvalikust „Süsteem”,
„Seaded” , see eeldab, et kasutajal on vastav õiguste tase:

Palgaperioodi (kuu) puhkusetasu eraldiste (üle-)konteerimse protsess toimub endiselt:
„Tööprotsess”, „Puhkusetasu eraldised”, valida filtriga soovitud periood ja seejärel
„Konteeri”. Varem konteeritu ülekonteerimisel vastata küsimusele “Konteerime juba
konteeritud read uuesti“ jaatavalt.
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