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1 Mõisted 

Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Portaal on Linna Töötaja Portaali majanduskulude mooduli keskkond. 

Ametiasutuse haldur on ametiasutuse töötaja, kes täidab ametiasutuse (ja tema hallatavate asutuste) 
osas halduri rolli. Halduri roll sisaldab ametiasutuse (ja tema hallatavate  asutuste) andmete haldamist 
ning vajadusel ka töötajate abistamist. 

Andmete haldamine sisaldab järelevalve teostamist kuludokumentide menetluskäigu üle (et 
dokumendid ei viibiks), dokumendiliikide ja kululiikide loomiseks ettepanekute tegemist linna 
haldurile, dokumendiliikide ja kululiikide aktiveerimist, kooskõlastusringide loomist ning limiitide 
loomist ning muutmist. 

Töötajate abistamine sisaldab vajadusel teise isiku eest kuludokumentide koostamist, esitamist ja 
kooskõlastusringile saatmist (või koostamise, esitamise ning kooskõlastusringide muutmise 
abistamist). 

Linna haldur on linna finantsteenistuse töötaja, kes täidab üle-linnalisi halduri ülesandeid.  

Üle-linnalise halduri ülesanded sisaldavad dokumendivormide loomist, dokumendiliikide loomist ja 
dokumendiliikidele kululiikide seadistamist ametiasutuse halduri ettepanekul ning vajadusel 
ametiasutuse (ja tema hallatava asutuse) halduri asendamist. 

SAP süsteem on Tallinna linnas kasutatav majandustarkvara. 

Dokumendivorm on dokumendiliigi ülemtase. Portaalis on kasutusel neli dokumendivormi – 
majanduskulude aruanded, taotlused kulutuste tegemiseks, maksekorraldused ja avansiavaldused. 

Iga dokumendivorm koondab enda alla kindlat liiki tehinguid (nt taotluste vormi all koostatakse 
erinevaid taotlusi, mis tähendab eelnõusoleku küsimist hiljem tehtavatele kulutusetele).  

Üks dokumendivorm võib sisaldada ühte või mitut dokumendiliiki.  

Dokumendiliik on dokumendivormi alamtase. Ühe dokumendivormi alla võib olenevalt asutuse 
vajadustest olla loodud üks või mitu dokumendiliiki. 

Dokumendiliigid on koostatud vastavalt põhilistele ostutehingutele, mis selle vormi all tekkida võivad 
(nt majanduskulude vormi alla on loodud prillihüvitise dokumendiliik). 

Iga dokumendiliik on seotud ühe või enama kululiigiga. 

Kululiik on dokumendiliigi alamtase. Töötajale kuvatakse portaalis kululiigid, mis on ametiasutuse 
halduri poolt dokumendiliigile aktiveeritud. Iga kululiik on seotud kulukontoga SAP kontoplaanis. 

Finantsdimensioon on majandusinfotunnuste kogum, mis sisaldab endas kulukeskust, tellimust, 
tegevusala koodi, allika koodi, funktsiooniala koodi ja koolituse ID-d. 

Kooskõlastusring on menetlusring, kuhu kuuluvad lisaks dokumendi esitajale dokumendi 
kooskõlastajad (peab olema vähemalt üks, aga võib olla mitu), dokumendi kinnitaja (üks) ja 
raamatupidaja (üks). Ametiasutuse finantstöötaja olemasolul on finantstöötaja üks kooskõlastajatest.  

Kooskõlastaja ülesanne on kontrollida dokumendis esitatud informatsiooni. 

Kinnitaja ülesanne on kinnitada dokumendi kooskõlastajate poolt kontrollitud dokument. 
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2 Portaali sisenemine ja kasutajatugi 

Linna Töötaja Portaali (LTP) sisse logimine käib ID kaardiga või Mobiili ID-ga vastava nupu alt siseveebis. 

Samuti on võimalik keskkonda siseneda aadressil https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login. 

 

Majanduskulusid on mugavam alustada ja menetleda arvutis, kuna puudub nutiseadmes kasutamise 
vaade. 

Majanduskulude moodulisse sisenemiseks vali vastav nupp. 

 

 
 
Majanduskulude mooduli kasutamise osas tekkivate küsimuste korral pöördu abi saamiseks oma 
asutuse majanduskulude mooduli halduri poole. 
 
Juhul, kui asutuse majanduskulude haldur vajab mooduli kasutamise või seadistamise osas 
juhendamist, siis võib julgelt ühendust võtta mooduli linna halduriga: 
 
Juno Raba 
Osturaamatupidamise ja varade arvestuse sektori juht 
Raamatupidamiskeskus 
Tallinna linna finantsteenistus 
juno.raba@tallinnlv.ee 
Tel +372 640 4674 
  

https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login
mailto:juno.raba@tallinnlv.ee
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3 Taotlus isikliku sõiduauto kulude hüvitamiseks 

Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise vormistamist reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus „Teenistus-, 
töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise 
maksmise kord“, mille kohaselt tuleb hüvitise kohta vormistada tööandja, asutuse juhi või tema 
volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus.  

Kuni LTP majanduskulude mooduli kasutusele võtmiseni koostati linnas isikliku sõiduauto kulude 
hüvitamiseks juhi otsus. 

NB! Alates perioodist, mil asutuses võetakse kasutusele LTP majanduskulude moodul, asendab 
varasemat juhi otsust vastava taotluse kinnitamine portaalis. 

Taotlus on vajadusel portaalis PDF-na kuvatav. Peale taotluse juhi poolset kinnitamist portaalis 
seadistab ametiasutuse haldur töötajale määratud hüvitamise limiidi, mille tulemusel  kuvatakse 
töötajale määratud limiiti hiljem ka töötaja poolt esitatavas isikliku sõiduauto kulude hüvitamise 
aruandes.  

NB! Portaalis on vajalik taotlus esitada ainult sellisel juhu, kui puudub kehtiv juhi otsus isikliku 
sõiduauto kulude hüvitamise kohta. 

NB! Juhul, kui asutuse haldur koostab ja esitab isikliku sõuduauto kulude hüvitamise taotluse teise isiku 
eest, on vajalik see teine isik lisada kooskõlastajana kooskõlastusringi. 

3.1 Põhiandmed 

Taotluse koostamist saad alustada “Minu majanduskulud” vaatest, vahelehelt “Taotlused kulutuste 
tegemiseks”. 

“Uus dokument” nupu alt vali dokumendiliik „Taotlus isikliku sõiduauto kulude hüvitamiseks“. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011
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Avaneb taotluse vorm: 

 

“Lisa rida” [1] nupust saad määrata isikliku sõiduauto kulude hüvitamiseks taotletava limiidi. Nupp 
avab vaheakna, kus tuleb sisestada hüvitatava kulu limiit [2]. Valuuta [3] on vaikimisi EUR, selle 
muutmine pole vajalik. Vali makseviisiks [4]  „Maksin ise“ ja arvestuse sagedus [5]. Saad lisada ka 
selgituse [6], nt hüvitise limiidi alguskuupäev või lõppkuupäev. 

NB! Hüvitise määramise alguskuupäevaks on kulude taotluse kinnitamise (st juhi otsuse tegemise) 
kuupäev. Juhul, kui hüvitise määramise alguskuupäev on otsuse kinnitamise kuupäevast erinev, tuleb 
alguskuupäev fikseerida taotluse selgituses [6]. 
 
NB! Hüvitise määramise otsus on tähtajatu (st kehtib seni, kuni töötajal on aktiivne töösuhe ja 
töösõitude vajadus), kui otsuse lõppkuupäeva ei fikseerita taotluse selgituses [6]. 
 

 

Vali nupp „Salvesta“. 
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Nüüd on taotletava limiidi põhiandmed salvestatud: 

 

3.2 Lisadokumendid 

„Lisa manus“ nupu abil lae üles isikliku sõiduauto tehniline pass. Risti nupu abil saad manust 
eemaldada. 

 

3.3 Lisainfo 

Siin saad sisestada isikliku sõiduauto registrinumbri. 
 

 

Kui hüvitise limiit on sisestatud, tehniline pass ning sõiduauto registrinumber lisatud, siis vajuta nuppu 
„Salvesta“ ning „Valmis esitamiseks“. 

NB! Ametiasutuse haldur peab olema taotluse kooskõlastusringis, sest tema teeb juhi kinnitatud 
taotluse alusel portaalis vastava limiidiseadistuse. 
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Esita taotlus kooskõlastamiseks „Esitan dokumendi“ nupust. 
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4 Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruande esitamine 

Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruanne tuleb esitada raamatupidajale kalendrikuu lõikes 
hiljemalt töösõitudele järgneva kuu 3. kuupäevaks. Erandjuhul, kui oled unustanud aruande 
õigeaegselt esitada ning tööandja on nõus aktsepteerima viivitusega esitatud kulude aruande, siis 
portaal võimaldab aruannet ka hilisemalt esitada. Olenemata sellest, et aruanne esitatakse viivitusega, 
tuleb aruande koostajal valida aruande perioodiks kalendrikuu, kus ametisõidud toimusid. Juhul, kui 
antud periood on SAP süsteemis juba suletud, on raamatupidaja ülesandeks enne aruande portaalis 
kinnitamist valida kande perioodiks esimene SAP süsteemis avatud periood. 

NB! Juhul, kui töötajale on määratud igakuine autohüvitis ning töötaja kasutab isiklikku sõiduautot 
lähetuse ajal, siis makstakse töötajale hüvitist üksnes kilomeetri arvestuse alusel ning lähetuses tehtud 
sõidud kajastatakse igakuises isikliku sõiduauto kulude aruandes. 

NB! Juhul, kui asutuse haldur koostab ja esitab isikliku sõuduauto kulude hüvitamise aruande teise 
isiku eest, on vajalik see teine isik lisada kooskõlastajana kooskõlastusringi. 
 
Isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude kulude hüvitamiseks tuleb vormistada aruanne “Minu 
majanduskulud” vaatest, vahelehelt „Majanduskulude aruanded“ 

“Uus dokument” nupu alt vali dokumendiliik “Isikliku sõiduauto kulu”. 
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Pärast dokumendiliigi valikut satud aruande vormile: 

 

Vaikimisi kuvatakse aruande perioodiks [1] käesolevat kuud. Saad kuud avanevast rippmenüüst 
vahetada. 

Sõiduki registrinumber [2] on eeltäidetud juhul, kui oled varem juba aruannet esitanud või kui sinu 
sõiduki andmed on olemas SAP süsteemis. Kui sõitsid aruande perioodil teise sõidukiga, saad 
registrinumbrit muuta “Vahetan” [3] nupu abil. Kui sõiduki registrinumbri lahter on tühi, saad sinna 
sisestada oma auto numbri. 

NB! Tööandjal on kohustus kord aastas esitada Maksu- ja Tolliametile autohüvitiste kohta vastav 
aruanne, kus kajastuvad ka töösõitude tegemiseks kasutatud sõidukite registrinumbrid. Seetõttu 
tuleb aruande esitajal veenduda, et kuluaruandel kuvatav sõiduki registrinumber on õige, st sõiduki 
number vastab sellele, millist sõidukit töösõitudeks kasutati. Ühel kuluaruandel saab kajastada vaid 
ühe sõidukiga tehtud töösõite. Juhul, kui kasutasid ühes perioodis (kalendrikuus) rohkem kui ühte 
sõidukit, siis on vajalik esitada iga sõiduki kohta eraldi aruanne.  
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Juhul, kui oled eelnevalt vormistanud portaalis ka taotluse isikliku sõiduauto kulude hüvitamiseks, siis 
vali viide sellele. 

 

NB! Juhul, kui esitad isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruannet esmakordselt ning sul on hüvitise 
maksmiseks kehtiv juhi otsus, ei ole sul võimalik antud viidet lisada, kuna sul ei olnud põhjust vastavat 
taotlust portaalis esitada. Sellisel juhul lisa kehtiv juhi otsus aruandele manusena (vt punkt 4.2). 

4.1 Sõiduread 

Sõiduridu saab sisestada portaali kahel moel: 

• “Lisa rida” [4] nupu abil; 

• kasutades Excelist importimist [5]. 

 

4.1.1 Sõiduridade sisestamine „Lisa rida“ nupu abil 

“Lisa rida” [4] nupp avab eraldi akna sõiduridade lisamiseks. 

Kalendrist tuleb valida sõidu kuupäev [7]. Kuupäevi saab valida üksnes aruande perioodiks valitud 
kalendrikuust. Tuleb lisada odomeetri algnäit [8] ja lõppnäit [9]. Süsteem arvutab läbitud kilomeetrid 
ise kokku [10]. Kohustuslik on lisada ka sõidu marsruut ja eesmärk [11]. 
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Nupp “Salvesta” [12] lisab sõiduridade tabelisse ühe sõidurea. Nupp “Salvesta ja lisa veel …” [13] lisab 
tabelisse ühe sõidurea ja tühjendab sõiduridade akna järgmise rea sisestamiseks. 

 

NB! Sõiduridu võid lisada ka jooksvalt terve perioodi vältel, st aruannet on võimalik täiendada pidevalt 
kuni selle esitamiseni. 

4.1.2 Sõiduridade lisamine Excelist importimisel 

NB! Excelist sõiduridade importimiseks tuleb kindlasti kasutada portaali poolt pakutavat Exceli malli, 
mida saab oma arvutisse salvestada nupust „Exceli impordi mall“ [6]. 

Malli kasutamisel tuleb arvestada, et Exceli faili on loodud järgmised piirangud: 

• Kuupäev (veerg A) peab olema formaadis dd.mm.yyyy ja sisestada saab viimast 360 kuupäeva; 

• Odomeetri näidud (veerud B ja C) peavad olema positiivsed täisarvud (0 kuni 999999); 

• Odomeetri lõppnäit ei tohi olla väiksem kui sama rea algnäit; 

• Odomeetri algnäit (alates 6. reast) ei tohi olla väiksem kui eelmise rea lõppnäit. 

Piirangud aitavad Exceli vormi õigesti täita, et hiljem importimise vigu vältida.  

NB! Piirangud ei tööta, kui välju täita kopeerides või lõppnäit sisestada enne algnäitu! 

 

Kui oled kõik oma ühe kuu töösõidud tabelisse ära märkinud, siis Excelist sõiduridade importimiseks 
vajuta nuppu „Import Excel´i failist“ [5] ning seejärel avanevas aknas “Lisa manus” [14] nuppu. Otsi 
arvutist õige fail ning lae see üles. Süsteem kontrollib faili korrektsust ning vastavust mallile. Kui kõik 
on korrektne, annab süsteem sulle tagasisidet imporditud ridade arvu kohta [15]. Näed ka üles laetud 
faili nime [16]. Kinnita import nupust “Kinnitan”. 
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Kui imporditavas failis on vigu, teavitab süsteem sind sellest [17] andes teada, millisel real ja millises 
lahtris viga esineb [18]. Sul on ka võimalik alla laadida Exceli fail [19], kus vigased väljad on markeeritud 
punasega. Saad sõiduridade importimisest loobuda, Exceli faili parandada ja uuesti importida. 

 

Kui sõiduread on lisatud ja kinnitatud, siis lisab süsteem tabelisse imporditud sõiduread. Sul on 
võimalik tabelis sõiduridade andmeid muuta pliiatsi nupust [20] või sõiduridu kustutada risti nupust 
[21]. 
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NB! Kui otsustad Excelist sõiduridu uuesti importida, siis kõik senised sõiduread tabelist kustutatakse 
ja asendatakse uutega. 

4.2 Lisadokumendid ja lisainfo 

Saad aruandele lisada manuseid [22] ja kommentaare [23]. 

NB! Juhul, kui isikliku sõiduauto kulude hüvitamise limiidi otsus pole tehtud portaalis, siis lisa kõige 
esimesele enda poolt esitatud aruandele juhi vastavasisuline otsus. 

 

4.3 Kuluread 

NB! Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise aruandes kuluridade plokis kuluridu ei lisata. 

Juhul, kui isikliku sõiduautoga tehtud töösõitudega kaasnesid ka muud autoga seotud kulud (nt 
parkimine, aknapesuvedeliku ost, pesula teenus), siis neid kulusid antud aruandesse ei märgita, sest 
vastavalt linnas kehtivale korrale taolisi kulusid täiendavalt ei hüvitata. 

  



14 
Juhend täiendatud 08.08.2022 

4.4 Kokkuvõte 

Süsteem arvutab kulud kokku. 
 

 
 
 

• Läbitud kilomeetrid kokku - sisestatud sõiduridade kilometraaž kokku; 

• Kilomeetri hind - asutuses kehtestatud isikliku sõiduauto kilomeetri hind. 

• Sõiduridade summa kokku - läbitud kilometraaž korrutatuna asutuses kehtestatud kilomeetri 
hinnaga; 

• Isikliku sõiduauto kuluhüvitis piirmäära ulatuses – süsteem arvutab lubatud alla piirmäära 
jääva summa; 

NB! Piirmäär on seadusega kehtestatud isikliku sõiduauto kulude hüvitamise maksuvaba 
summa, milleks hetkel on 335 eurot ühes kalendrikuus. Üle selle summa makstav autohüvitis 
kuulub maksustamisele erisoodustusmaksudega. 

• Summa kokku – süsteem arvutab piirmäära ulatuses tehtud kulud ja erisoodustuse alla 
minevad kulud kokku;  

• Väljamakstav summa kokku - töötajale kuvatav väljamakstav summa kokku; 

NB! Kooskõlastaja või kinnitaja peavad väljamakstavat summat muutma, kui see ületab juhi 
poolt kinnitatud limiiti. 

NB! Linnas isikliku sõiduauto kulude hüvitamiseks avanssi ei maksta ja seega ei toimu ka  
avansiga tasaarveldamist. 

• Väljamakse valuuta – valuuta on vaikimisi EUR, selle muutmine pole vajalik. 
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Esita aruanne kooskõlastamiseks „Esitan dokumendi“ nupust. 

 

 

4.5 Finantsdimensioonid 

Finantsdimensioonide määramise (või määramise tagamise) kohustus on asutuse finantstöötajal, 

seega ei puuduta see üldjuhul kuluaruande esitajat. 

Kokkuvõtte plokis “Fin.dim.” nupp avab vaheakna, kus on võimalik määrata kuludele 
finantsdimensioone. 
 
Käibemaksu kood on linna halduri poolt seadistatud ning kuvatakse vaikimisi. 
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Finantsdimensioonid võivad olla eeldefineeritud kas: 

a) SAP süsteemi personali moodulis töötaja personalikaardil (nö isikupõhised 
finantsdimensioonid, kui need on ametiasutuse halduri poolt määratud) või  

b) ametiasutuse halduri poolt portaalis asutuse kululiigi seadistustes.  

Juhul, kui töötajale on SAP süsteemi personali moodulis seadistatud isikupõhised finantsdimensioonid, 
kuid ametiasutuse halduri poolt asutuse kululiigile finantsdimensioone eelseadistatud pole, kaasnevad 
kulurea lisamisega automaatselt isikupõhised dimensioonid.  

 

NB! Vaikimisi kuvatavaid eeldefineeritud finantsdimensioone on võimalik enne aruande lõplikku 
kinnitamist muuta. 
 
Sisestatud finantsdimensioonide kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu „Salvesta“. Kui soovid tegevuse 
katkestada, vajuta nuppu „Loobu“. 

4.6 Finantseerimine 

Finantseerimise plokis valib asutuse finantstöötaja (tema puudumisel raamatupidaja) makse tähtaja 
[24] ja kande kuupäeva [25].  
 

 
 


