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Vorm on: 

Korrigeeritud asutuste poolt tehtud ettepanekute 
alusel 

Korrigeeritud Eesti tervishoiu kogukulude uuendatud 
vormi alusel  

Rohkem ühildatud Statistikaameti majandustegevuse 
aruandega 



Kui asutus ei osuta tervishoiuteenust põhitegevusena ja 
ei oska täpselt eristada oma tulude ja kulude jaotumist 
tervishoiuteenuse ja muu teenuse vahel, siis tuleb 
hinnata tervishoiuteenuse osakaalu protsentuaalselt ja 
täita kõik lahtrid vastavalt osakaalule 

 

Majandustehinguid kajastatakse siis, kui need on 
toimunud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või 
tasutud  

 

Summad märgitakse kroonides 

 

“Märkused” lahtrisse palume kindlasti lisada 
omapoolsed kommentaarid, eriti vajalik “muud 
tasud/kulud” puhul 



Esileht 

Majandusaasta algus ja lõpp  

 

Majandustegevuse alustamise täpne kuupäev 

 

Majandustegevuse lõpetamise kuupäev 

 

Kui aruandeaastal majandustegevus puudus, siis 

tuleb täita vastav lahter, märkides 1 



2.1. Tulud 

 

Rida 00 - Eelmise aasta tulem (võib olla negatiivne) 

 

Rida 02 - Riigieelarve sihtfinantseerimisest 
saadud tulud: 

ravikindlustuseta isikute eest saadud tulu 

ennetustegevuseks saadud tulu  

 

Rida 16 - Kohalikust omavalitsusest saadud 
toetused:  

ravikindlustuseta isikute eest saadud tulu 



2.1. Tulud 

Rida 21 - Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt 
isikutelt: 

 

  toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
  sh annetused (rahalised annetused, kingitused, dotatsioon 

mittepõhitegevusele, sponsorsummad) 

 

  juriidilised isikud 
  sh annetused 

  füüsilised isikud 
  sh annetused 



2.1. Tulud 

Rida 37- Põhitegevusega mitteseotud teenustes: 
rentitulu 

 

Rida 40 - Aruandeperioodil selgunud eelmiste 

perioodide tulu: 
tagastatud käibemaks 

tagastatud tulumaks 

 

Rida 43 - Finantstulud:  
tulu dividendidelt 



2.2. Kulud 

Rida 70 - Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le): 
sh meditsiiniseadmed 

(mida täitavad ainult FIE-d, kellel on vähem kui 20 töötajat) 

 

Rida 72 - Majanduskulud: 
Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 

Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 
(ei ole enam vaja tuua välja kütte, kanalisatsiooni, elektri jne kulusid) 

 

Rida 75 - Muu inventari kasutusrent (sh põhivara 
(v.a. sõidukite rent)): 

sh med. seadmete rent 



2.2. Kulud 

Rida 77 - Infotehnoloogia (inventar ja teenused): 
  sh riistvara 

  sh tarkvara 

  sh andmesideteenused, arendustöö, muud 
infotehnoloogilised kulud 

  sh infotehnoloogiaga seotud remont ja hoolduskulu 

 

Rida 96 - Esinduskulud: 
  annetused ja sponsorlus, koos tulumaksuga  

 

Rida 97 - Mitmesugused kulud: (Bürookulud ja muud 
lühiajalised nõuded) 

  sh tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd  



2.2. Kulud 

Rida 111 - Tööjõukulud: 

  Rida 112 - Töötasu 

  Rida 113 - Sotsiaalmaks (33% realt 112) 

  Rida 114 - Töötuskindlustusmaks (0,5% realt 

112) 

  Rida 115 - Puhkusekohustus koos maksudega 

(33,5%; võib olla negatiivne) 

  Rida 116 - Erisoodustused koos maksudega 

(33,5%) 

 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

FIE-d, kellel on vähem kui 20 töötajat ei pea seda tabelit täitma  

 

Veerg 1 – Aasta alguses soetusmaksumuses 

 

Sissetulek: 

Veerg 2 – Uus  

Veerg 3 – Muud 

 

Väljaminek: 

Veerg 4  - Müük (soetusmaksumuses) 

Veerg 5 – Mahakantud (soetusmaksumuses) 

Veerg 6 – Muud 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Veerg 7 – Aasta lõpul soetusmaksumuses  

                (= 2. + 3. - 4. - 5. - 6) 

 

Veerg 8 – Soetusmaksumus aasta lõpul 
miinus akumuleeritud kulum  

                   (= v7 – tabel 2.2 rida 103 – 109) 

 

Veerg 9 – Müük  

               (müügihinnas ilma käibemaksuta) 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Rida 01 - Immateriaalne põhivara 

 

Rida 02 - Materiaalne põhivara  
(read 03+04+05+08+09+10+13+14+15) 

 
Rida 03 - Hooned ja rajatised:  

   

Rida 04 – Maa  
(soetusmaksumus aasta lõpul peab võrduma jääkmaksumusega 

veerg 7 = veerg 8) 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Rida 05 – Kinnisvarainvesteering: 

(on kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), 
mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu teenimise, 
väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil) 

 
   Rida 06 - sh. hooned ja rajatised 

   Rida 07 - sh. maa 

 

Rida 08 - Transpordivahendid 

Rida 09 – Arvutid ja arvutisüsteemid (ristvara, 
tarkvara) 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Rida 10 - Masinad, seadmed ja inventar: 

   Rida 11 – sellest meditsiiniseadmed  

   Rida 12 - sh. kapitalirendilepingutega omandatud 

meditsiiniseadmed 

 

Kapitalirent on rendileping, mille puhul kõik materiaalse 

vara omandiõigusega seotud riskid ja tulud kanduvad 

olulises osas üle rentnikule. Kapitalirendi puhul 

omandab rentnik rendimaksete eest õiguse materiaalse 

vara kasutamiseks lepinguga kindlaksmääratud aja 

jooksul.  



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Veerg 1 - Ei täida 

 

Sissetulek: 

Veerg 2  - Aruandeaastal kapitalirendilepingutega omandatud uute 
meditsiiniseadmete koguväärtus 

Veerg 3 - Aruandeaastal kapitalirendilepingutega omandatud, varem kusagil 
mujal kasutuses olnud meditsiiniseadmete (n.ö. kasutatud seadmete 
kapitalirent) koguväärtus 

 

Väljaminek: 

Veerg 4 - Aruandeaastal kapitalirendilepingutega omandatud ja samal 
aastal müüdud seadmed, arvestatuna soetusmaksumuses 

Veerg 5 - Aruandeaastal kapitalirendilepingutega omandatud 
meditsiiniseadmetest ja samal aastal mahakantud seadmed (näit. 
hävimise korral), arvestatuna soetusmaksumuses 

Veerg 6 - Aruandeaastal kapitalirendilepingutega omandatud 
meditsiiniseadmete allahindluste summa 



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara 
liikumine 

Veerg 7 = v2. + v3. - v4. - v5. - v6. 

Veerg 8 = v7. – tabel 2.2, rida 108. 

Veerg 9 - Veerus 4 näidatud müüdud meditsiiniseadmete 

müügihind ilma käibemaksuta 

 

Kap. rendiga omandatud med. seadmeid näidatakse vaid 

esimesel soetusaastal, mistõttu tuleb nende 

soetusmaksumus teise bilansiaasta alguses kanda 

juba reale 11 (med.seadmed) ka siis, kui nende eest 

kapitalirendi maksmine veel lõppenud pole.  



Vajalik info 

 

Vorm ja juhend “maj.tegevus 2004” 

(kooskõlastusringile saadetud eelnõu)  

Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel  

www.sm.ee -> Rahva tervis -> Statistika all 

 

A-veeb tehakse kättesaadavaks 

Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel hiljemalt 

15. märtsiks 


