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EESSÕNA
2017. aasta on raamatupidajatele küllaltki pööranguline. Tänu uuele EL raamatupidamisdirektiivile tuli oluliselt muuta ka seni Eestis
kehtinud raamatupidamise seadust. See omakorda tingis ka paljude
Raamatupidamise toimkonna juhendite muutmise. Osa muudatusi
jõustus 2016. aasta alguses, osa 1. jaanuaril 2017. Kõik muudatused
mõjutavad olulisel määral juba 2016. aasta majandusaasta aruande
koostamist ning puudutavad kõiki, nii väikeseid ühemeheettevõtteid
kui suuri kontserne. Sealjuures on muudatused suures osas sisulised.
Käesoleva kogumiku eesmärgiks ongi anda võrdlustabelite abil võimalikult selge ülevaade kõikidest jõustunud muudatustest.
Lisaks on kogumikuga kaasas ligipääs elektroonilisele keskkonnale
kas veebilehe või CD-plaadi näol. Kõige olulisem seal leiduv materjal on pooleteisetunnine videokoolitus, kus vandeaudiitor ja Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika spetsialist Maire Otsus-Carpenter
käsitleb 2016. aasta majandusaasta aruande koostamist ning seletab
lahti ka jõustunud muudatused. Lisaks leiduvad elektroonilises osas
ka muutunud õigusaktide täistekstid.
Loodame, et käesolev kogumik aitab kõiki kasutajaid muudatustega kaasaminekul ning hõlbustab seeläbi ka majandusaasta aruande
koostamist.
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1. MUUDATUSED RAAMATUPIDAMISE
SEADUSES
01.01.2016 jõustunud muudatused

23.03.2014

01.01.2016

§ 2. Raamatupidamiskohustuslane

§ 2. Raamatupidamiskohustuslane
(6) Kui äriühing lakkab täitmast
käesoleva seaduse § 3 punktides 14–
20 nimetatud teatavale äriühingurühmale seatud kriteeriume, lõpeb
käesolevas seaduses selle äriühingu
majandusaasta aruande koostamist
käsitlevate erisätete kohaldamine
üksnes juhul, kui äriühing ei täida
nimetatud kriteeriume kahel järjestikusel bilansipäeval.

§ 3. Seaduses kasutatavad mõisted
Käesolevas seaduses kasutatakse
mõisteid järgmises tähenduses:
1) vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav
asi või õigus;

§ 3. Seaduses kasutatavad mõisted
Käesolevas seaduses kasutatakse
mõisteid järgmises tähenduses:
1) vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis
eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu;
2) kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus,
mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult
kasulikke ressursse;
3) omakapital – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades
pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist;

2) kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg;

3) omakapital (netovara) – raamatupidamiskohustuslase varade ja
kohustuste vahe;
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23.03.2014

01.01.2016

4) tulu – aruandeperioodi sissetu- 4) tulu – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara
lekud, millega kaasneb varade
lisandumise või suurenemisena
suurenemine või kohustuste vävõi kohustiste vähenemisena,
henemine ja mis suurendavad
mille tulemusel omakapital suuraamatupidamiskohustuslase
reneb, välja arvatud omanike sisomakapitali, välja arvatud omasemaksed omakapitali;
nike tehtud sissemaksed omakapitali;
5) kulu – aruandeperioodi välja- 5) kulu – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara
minekud, millega kaasneb varavähenemise, ammendumise või
de vähenemine või kohustuste
amortisatsioonina või kohustiste
suurenemine ja mis vähendavad
tekkimisena, mille tulemusena
raamatupidamiskohustuslase
omakapital väheneb, välja arvaomakapitali, välja arvatud omatud omakapitali arvel omanikele
nikele tehtud väljamaksed omatehtud väljamaksed;
kapitalist;
14) mikroettevõtja – osaühing, kelle
näitajad vastavad aruandeaasta
bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku
kuni 175 000 eurot, kohustised
ei ole suuremad kui omakapital,
üks osanik, kes on ka juhatuse
liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot;
15) väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib
aruandeaasta bilansipäeval vaid
üks ületada järgmisi tingimusi:
varad kokku 4 000 000 eurot,
müügitulu 8 000 000 eurot ja
keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest;
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23.03.2014

01.01.2016
16) keskmise suurusega ettevõtja
– Eestis registreeritud äriühing,
kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest
võib aruandeaasta bilansipäeval
vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000
eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest;
17) suurettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest
aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000
eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest;
18) väike konsolideerimisgrupp –
konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui
üks ei ületa käesoleva paragrahvi
punktis 15 nimetatud tingimusi;
19) keskmise suurusega konsolideerimisgrupp – konsolideerimisgrupp, kes ei ole väike konsolideerimisgrupp ja kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui
üks ei ületa käesoleva paragrahvi
punktis 16 nimetatud tingimusi;
20) suur konsolideerimisgrupp – konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest vähemalt kaks
ületavad käesoleva paragrahvi
punktis 17 toodud tingimusi.
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