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Kohtutäituri poolt kinnipeetavate summade kinnipidamine Töötaja töötasust on võimalik 
automatiseerida, et palgaarvestaja ei peaks summat eraldi välja arvutama ja arvestuse kaardile 
käsitsi kinnipidamist lisama. Automaatne lahendus on mõeldud kasutamiseks sellisel juhul, 
kus töötajale peab kätte jääma iga kuu kindel netotasu summa ning kohtutäiturile peetakse 
palgast kinni netotasust üle jääv osa. 
 
Automaatse kohtutäituri kinnipidamise lahenduse kasutamiseks tuleb täita seadistus 
"Kohtutäiturite kinnipidamised".  
Iga Töölepingu kohta on võimalik sisestada üks "Kohtutäituri kinnipidamised" kaart (juhul, 
kui ühel töötajal on mitu kohtutäituri kinnipidamist, siis tuleb Kohtutäituri kinnipidamise 
kaardil iga kohtutäituri nõue määrata erineva tasuliigiga ja eraldi ridadel. Samad tasuliigid 
tuleb määrata töölepingule). 
 
Kaartide sisestamise järjekord: 

1) Koosta uus Tasuliik kohtutäituri kinnipidamiseks 
2) Lisa Tasuliik Konteerimisgruppi 
3) Lisa Tasuliik Töölepingule 
4) Täida seadistus “Kohtutäituri kinnipidamine”. 

 
1) Uue tasuliigi koostamine (moodul Palk > Seadistused > Tasuliigid): 

 

 
 
Määra tasuliigil väljad vastavalt: 

Kood – kinnipidamise kood (nt KT, KOHTUT vms) 
Nimetus – kinnipidamise nimetus 
TSD aruande reakood-  tühik (salvestamisel tekib automaatselt alakiips) 

o Tasuliigil on kohustuslik määrata TSD reakood, kuna aga antud tasuliik ei 
kajastu TSD aruandes, siis määra väljale “TSD reakood” nt 0 või mõni muu 
tähis (alakriips vms).  
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Tasuliigi tüüp - Kohtutäitur (kinnip. neto). 
Kuulub väljamaksmisele - Ei 
Arvestuse alus - Fikseeritud summa 
 

2) Tasuliigi lisamine konteerimisgruppi (moodul Palk > Seadistused > 
Konteerimisgrupid): 
Ava seadistus Konteerimisgrupid ja vali Töölepingule määratud Konteerimisgrupi 
kaart. Lisa uus rida tehes terve rea aktiivseks ja vajutades Enter klahvi. Lisa 
kohtutäituri tasuliik ning deebet ja kreedit kontod – Salvesta. 
 

 
 
 
NB! Kuna kohtutäituri summa tuleb Arvestuse kaardile miinusega, siis 
konteerimisgrupi seadistusse tuleks määrata kontod vastavalt: 
Deebet – Võlad kohtutäituritele 
Kreedit – Võlad töövõtjatele 
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3) Töölepingule kohtutäituri kinnipidamise Tasuliigi määramine (moodul Palk > 
Registrid > Töölepingud): 
Lisa töölepingu uuele reale amet, kohtutäituri tasuliik, alguse kuupäev ja koef =1. Kui 
kohtutäituri nõue on lõppenud, märgi samale reale lõpukuupäev. 

 

 
 

4) Kohtutäituri kinnipidamise kaardi täitmine (moodul Palk > Seadistused > 
Kohtutäituri kinnipidamine): 
 

 
 
 
 
Lepingu nr - vali Ctrl+Enteriga Töölepingu number 
Eesnimi - täidetakse automaatselt Töölepingu valimisel 
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Perenimi - täidetakse automaatselt Töölepingu valimisel 
KT tasuliik - kohtutäituri kinnipidamise tüüpi Tasuliik, millega Töötaja palgast töötasu kinni 
peetakse 
KT summa kokku - kohtutäituri poolt väljanõutav summa 
KT-le arvest. summa - uuendatakse automaatselt peale iga palgaarvestuse kaardi koostamist 
(ei saa käsitsi muuta) 
KT jääk - "KT summa" - "KT arvest.summa", uuendatakse automaatselt (ei saa käsitsi 
muuta) 
 
NB! Töötasu Arvestamise kaardi kinnitamisel/kinnituse eemaldamisel/kaardi tühistamisel 
korrigeeritakse Kohtutäituri kinnipidamise seadistuse kaardil välja "KT-le arvestatud summat" 
ja "KT jääki”. 
 

 
 
Alguskp - "Neto" summa kehtivuse alguskuupäev 
Lõppkp - "Neto" summa kehtivuse lõppkuupäev 
Neto - neto summa, kui palju on Töötajal õigus töötasu kätte saada ühes kuus määratud 
perioodil. 
 
NÄIDE: Töötaja brutotasu on 1000€ kuus (netotasu= 871,20€). Kohtutäituri poolt on esitatud 
nõue 1500€. Kokkulepitud netotasu, mis peab töötajale iga kuu kätte jääma on 584€. 
Programm koostab arvestuse kaardi, kus on brutotasu 1000€ (netotasu 871,20€) ja kohtutäituri 
kinnipidamine ühes kuus 287,20€ (antud kuus ei ole võimalik rohkem palgast kinni pidada). 
Töötajale makstav summa 584,00€.  
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Hooldusega “Koosta palgaarvestuse kaardid” koostatud Arvestuse kaart: 
 

 
 
Arvestuse kaardist tekkinud finantskanne: 
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Kohtutäituri summa peetakse kinni igalt tasult - nii Töötasu, Puhkusetasu, Haigusrahad ja 
muude puudumistega seotud Tasuliikide rahad, Avatud kanded (v.a kui Tasuliik ise on juba 
“Kinnipidamise” tüübiga). Kohtutäituri summat kinni pidades arvestatakse, et ühes kuus võib 
olla Töötajale koostatud mitu erinevat Arvestuse kaarti. Samas arvestab programm ka, et 
Töötajale jääks kätte (makstakse välja) nende kaartide pealt kokku minimaalne summa, mis 
on “Kohtutäituri seadistuses” määratud. 
 

 
 
 


