Austatud lugeja
2007. aastal kinnitas meie Raamatupidamise Toimkond, et kuni 2009. aastani
raamatupidamisvaldkonnas olulisi muudatusi ette näha ei ole. Selline kinnitus tugines
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) 2006. aastal antud lubadusele,
et kuni aastani 2009 ei jõustata rahvusvahelistes finantsaruandlus standardites ühtegi olulist
muudatust. Täna võib öelda, et nii ongi läinud. Kuni 31.12.2008 ei ole tehtud põhimõttelisi
muudatusi Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ) ega nende aluseks olevates
rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites (IFRS). Ka raamatupidamise seaduse
redakatsiooni ei ole märkimisväärselt korrigeeritud. Alates 2005. aasta sügisest, mil ilmus
meie eelmine raamat „277 majandustehingut raamatupidamises. Praktilised näited”, kuni
2008. aasta lõpuni on olnud Eesti raamatupidamiskeskkond suhteliselt stabiilne ning
finantsjuhtidel ja raamatupidajatel on olnud hea võimalus harjuda nende suuremate
muudatustega, mida hakati rakendama ligi viis aastat tagasi 01.01.2005.
Senine rahulik ja stabiilne periood raamatupidamisarvestuse reglementeerimisel hakkab aga
lõppema. Juba alates 2009. aasta algusest jõustati mitmed muutatused rahvusvahelistes
finantsaruandlus standradites (uus standard IFRS 8 ”Ärisegmendid”, uuendused standardites
IAS 1 ”Finantsaruannete esitamine”, JAS 23 ”Laenukohustuste kajastamine”, IAS 40
”Kinnisvarainvesteeringud”). Samuti tehti muudatusi üheteistkümnes ehk enamikus
Raamatupidamise Toimkonna juhendis ning võeti vastu üks uus juhend RTJ 17 „Teenuste
kontsessioonikokkulepped”, mida hakati rakendama alates 01.01.2009.
Eeltoodud põhjustel on muutunud aktuaalseks anda välja uus täiendatud praktiliste näidete
kogumik „303 majandustehingut raamatupidamises. Praktilised näited”. Võrreldes 2005.
aastal ilmunud analoogse raamatuga „277 majandustehingut raamatupidamises. Praktilised
näited” on sellel aastal ilmuv raamat näidete poolest mahukam. Uusi majandustehingute
kajastamise näiteid on lisatud mitmete teemade puhul. Varem esitatud praktilisi näiteid on
vajadusel korrigeeritud ja viidud vastavusse muudetud alates 2009. aasta algusest kehtivate
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Muudetud juhendite rakendamisega on kaasnenud
suuremad muudatused - täiendused eelkõige põhivaraga ja vähemusosalusega seotud
tehingute ja tulude kajastamisel, samuti aruandluse koostamisel. Lisatud on näiteid uute
varem kajastamata arvestusvaldkondade kohta nagu näiteks avaliku sektori ja erasektori
üksuste vahel sõlmitud teenuste kontsessioonikokkulepete kajastamine nii erasektori kui ka
avaliku sektori üksuste aruannetes, tehingud vähemusosalusega jt.
Uue raamatu eesmärk on:
• tutvustada olulisemaid muudatusi raamatupidamises, mida muudetud raamatupidamise
seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid endaga kaasa toovad;
• illustreerida valitud praktiliste näidete abil erinevate majandustehingute kirjendamist
raamatupidamises, lähtudes alates 2009. aasta algusest kehtivatest raamatupidamise
seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite redaktsioonidest.

Raamat on koostatud suunitlusega juhtidele, raamatupidajatele, üliõpilastele,
finantspraktikutele ja teistele huvigruppidele, kellel on vajadus tundma õppida ja rakendada
Eesti head raamatupidamistava.
Tänan oma kolleege Audiitorbüroost ELSS AS Ana Kivesti’t, Kaja Filatenko’t ja Kerle
Lalin’at ning Sander Karu firmast Rafiko, samuti kõiki teisi, kes aitasid kaasa antud raamatu
koostamisele ning jõudmisel lugejani. Oleme ette tänulikud kõikidele lugejatele ettepanekute
ja märkuste eest, mis võimaldaksid antud temaatikat veel paremini lugejale kasulikumalt
käsitleda.
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