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Kogumispensioni	II	samba	sissemaksete	ajutise	katkestamise	
kontroll	Standard	Booksis	

 

Kontrolli kasutamise eelduseks on aktiveeritud Kogumispensioni päring. Seda on võimalik aktiveerida 
moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused vahelehel > Pensioni 
liitumispäring. Päringut on võimalik teostada ühe kaupa Töötaja kaardilt või hooldusega kõikidele 
töötajatele.  

Töötaja	kaardilt	päringu	tegemine	
Käsitsi päringu teostamiseks ava moodulis Palk > Registrid > Töötajad > Töötaja kaart. Töötaja 
kaardile peab olema märgitud isikukood. Töötaja kaardil Op.menüü valik > Kogumispensioni 
liitumispäring > valikuga saadetakse isikukood põhjal Kogumispensioni infosüsteem päring. 

Kui töötaja on liitunud Kogumispensioniga, siis päringu edastamisel Töötaja kaardil > Maksud 
vahelehel > Maksukood, mis on seotud tüübiga "Kogumispension" lisatakse Maksude reana. Alates 
kp täidetakse kuupäev, millest alates töötaja liitus Kogusmispensioni maksetega. 
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Kui töötaja on ajutiselt Kogumispensioni maksed peatanud siis Töötaja kaardil > Maksud vahelehel 

- Maksukood nt KP, mis on seotud tüübiga "Kogumispension" lisatakse Maksude reana.  

- Alates kp täidetakse kuupäev, millest alates liitus. 

- Kuni kp täidetakse kuupäev 30.11.2020 

- uuele reale lisatakse Maksukood, mis on seotud tüübiga "Kogumispension" nt KP Alates kp 
01.09.2021 

 
Kui töötaja ei ole ajutiselt Kogumispensioni maksed peatanud, siis tema kaardil ei muutu midagi. 
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Uus	hooldus	„Kogumispensioni	liitumispäring“	
Kogumispensioni II samba päringut on võimalik teha ka kõikidele töötajatele korraga. Selleks on 
lisatud hooldus „Kogumispensioni liitumispäring“ moodulisse Palk.  

Hoolduse käivitamisel toimub järgnev:  

- päring saadetakse ainult nende Töötajate kohta, kelle kaardil ei ole täidetud linnuke "Suletud" 

- kui suletud linnukest ei ole Töötaja kaardil täidetud toimub lisa kontroll, millega päringusse 
kaasatakse ainult Töölepingud, millel Aktiivne staatus 

- kogumispensioni süsteemi saadetakse päring isikukoodidega, mis on määratud Töötaja kaardil väljal 
Isikukood 

 

Nende töötajate, kes on ajutiselt Kogumispensioni maksed peatanud, Töötaja kaardil > Maksud 
vahelehel juhtub järgmine:  

- Maksukood nt KP, mis on seotud tüübiga "Kogumispension" lisatakse Maksude reana.  

- Alates kp täidetakse kuupäev, millest alates liitus. 

- Kuni kp täidetakse kuupäev 30.11.2020 

- uuele reale lisatakse Maksukood, mis on seotud tüübiga "Kogumispension" nt KP Alates kp 
01.09.2021 

 
 


