
RTJ koos viitega Teema Kuni 31.12.2012 kehtivad RTJ-d Alates 01.01.2013 kehtivad RTJ -d

RTJ 1 „Aastaaruande
koostamise üldpõhimõtted“

RTJ 1.52

Arvestuspõhimõtete muutus
või vigade korrigeerimine
tagasiulatuvalt

Võrdlusperioodi algbilanss (nn. kolmas
bilanss) on nõutud

Võrdlusperioodi algbilanss (nn. kolmas
bilanss) ei ole nõutud

RTJ 3
„Finantsinstrumendid“

Tehingute kajastamine Tehingu või väärtuspäeval Mõiste kadunud, tekkepõhine
raamatupidamise üldprintsiip

RTJ 3.11 Finantsvarade kajastamine Võimalik kõiki finantsvarasid
kajastada õiglases väärtuses

Korrigeeritud soetusmaksumuses tuleb
kajastada:
a) nõuded ostjate vastu,
b) viitlaekumised,
c) muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh
laenunõuded)

RTJ 3.16 Õiglases väärtuses
kajastatud instrumentide
ümberhindlused

Valikuvõimalus:
a) läbi kasumiaruande
b) läbi koondkasumiaruande/
omakapitali ümberhindluse reservi

Ainult läbi kasumiaruande

RTJ 3.27 Soetusmaksumuses
kajastatud finantsvarad
(õiglast väärtust pole
võimalik leida)

Allahindlusi ei tühistata Allahindlusi saab tühistada

RTJ 4 „Varud“

RTJ 4.9

Esmane arvele võtmine Laenukasutuse kulusid võib teatud
juhtudel arvestada soetusmaksumusse

Laenukasutuse kulusid ei tohi arvestada
soetusmaksumusse

RTJ 4.14 Soetusmaksumuse
mõõtmine

Varude soetusmaksumuse mõiste:
Ostu-, tootmis- ja muud kulutused, mis
on vajalikud varude viimiseks nende
olemasolevasse asukohta ja seisundisse

Soetusmaksumuse mõõtmisel võib kasutada
ka standardhinna meetodit, jaehinna meeto-
dit või viimast ostuhinda, kui selle meetodi
tulemusena saadud soetusmaksumus on
ligilähedane tegelikule soetusmaksumusele

RTJ 5 „Materiaalne ja
immateriaalne põhivara“

Ümberhindlused Kuni 1995. aastani soetatud põhivara
tohtis ümber hinnata kuni 31.12.2005

Ümberhindluste peatükk on välja võetud

RTJ 5.16 Esmane arvele võtmine Põhivarade soetusmaksumusse võib
kapitaliseerida laenukasutuse
kulutused

Laenukasutuse kulusid ei kapitaliseerita
põhivarade soetusmaksumusse.
Lisaks on toodud näited kulude kohta, mida
samuti ei kapitaliseerita:
(a) uue ehitise avamiskulutused;
(b) uue toote või teenuse tutvustamise
kulutused (sh reklaamikulud);
(c) kulutused äritegevuse arendamiseks uues
asukohas või uuele kliendisegmendile (sh
töötajate koolituskulud);
(d) haldus- ja muud üldkulud.

RTJ 5.51, 5.71 Väärtuse testi läbiviimise
vajadus

Väärtuse test kohustuslik:
a) varade suhtes, mille osas esineb
väärtuse võimaliku languse märke
b) firmaväärtuse ja muude määramata
kasuliku elueaga immateriaalse vara
objektide suhtes
c) kord alla hinnatud varade jaoks (v.a
firmaväärtus), kui on tõenäoline
kaetava väärtuse vahepealne tõus

Väärtuse test kohustuslik:
a) nende varade suhtes, mille osas esineb
väärtuse võimaliku languse märke
b) kord alla hinnatud varade jaoks (v.a
firmaväärtus), kui on tõenäoline kaetava
väärtuse vahepealne tõus

RTJ 5.76-78 Materiaalse ja
immateriaalse põhivara
eemaldamine bilansist

Tõenäoliselt müüdav põhivara
klassifitseeritakse ümber müügiootel
põhivaraks, kajastatakse bilansis
käibevarana bilansilises jääkmaksumu-
ses või õiglases väärtuses, sõltuvalt
sellest, kumb on madalam. Amortisat-
sioonikulu arvestus peatatakse.

Põhivara kajastatakse ilma muutusteta
põhivarana kuni bilansist eemaldamiseni.
Amortisatsioonikulu arvestus jätkub.

RTJ 5.46-47 Immateriaalse põhivara
eluiga

Teatud juhtudel võimalik määramata
kasulik eluiga (firmaväärtused,
kaubamärgid)

Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse
olevat eluiga. Juhul kui eluiga ei ole võimalik
usaldusväärselt määrata, siis amortiseeri-
takse see vara kuni 10 aasta jooksul.

RTJ 5.39 Arendusväljaminekute
mõiste

Lisatud täpsustus, et arendusväljaminek ei
ole selline väljaminek, mille tulemusel
luuakse uus iseseisev varaobjekt

RTJ 5.40 Arendusväljaminekute
kajastamine

Arendusväljaminekud tuleb
kapitaliseerida

Arvestuspõhimõtte valik: kapitaliseerimine
või kulusse kandmine

RTJ 6
„Kinnisvarainvesteeringud”

RTJ 6.15-16

Kinnisvarainvesteeringute
kajastamise
arvestuspõhimõte

Valikuvabadus, kas soetusmaksumuse
või õiglase väärtuse meetod

Juhul kui õiglane väärtus on usaldusväärselt
ning mõistliku kulu ja pingutusega
määratav, siis alati õiglase väärtuse meetod.
Kui ei, siis soetusmaksumuse meetod

RTJ 6.33 Ümberklassifitseerimine
põhivarast
kinnisvarainvesteeringuks

Allahindlus läbi kasumiaruande,
üleshindlus läbi jaotamata kasumi

Nii üles- kui allahindlused läbi
kasumiaruande

RTJ 7 „Bioloogilised varad“

RTJ 7.13

Bioloogilise vara
kajastamine

Õiglases väärtuses (miinus
müügikulutused), kui usaldusväärselt
hinnatav, muidu soetusmaksumuse
meetodil

Õiglases väärtuses (miinus müügikulutused),
kui mõistliku kulu ja pingutusega
usaldusväärselt hinnatav, muidu
soetusmaksumuse meetodil

RTJ 7.20 Õiglase väärtuse mõõtmine
kui turuinfol põhinevat
hinda ei ole olemas

Kohustuslik kasutada diskonteeritud
rahavoogude meetodit

Ettevõte peab kaaluma, kas diskonteeritud
rahavoogude meetod võimaldab
usaldusväärselt õiglast väärtust mõõta



RTJ 7.13 Bioloogilise vara
klassifitseerimine

Müügiootel põhivaraks klassifitseeri-
mine vastavate tingimuste täitmisel

Müügiootel põhivara mõiste on välja võetud

RTJ 11 „Äriühendused ning
tütar- ja sidusettevõtete
kajastamine“

RTJ 11.9

Ühisettevõtete
defineerimine

Ei reguleeritud. Arvestusmeetodi
määramisel võis lähtuda IFRS-st, mille
järgi võis valida kas proportsionaalse
konsolideerimise või kapitaliosaluse
meetodi

Käsitletud kui sidusettevõte

RTJ 11.10 Kontrolli või olulise mõju
kindlakstegemine

Osaluse määr ning muud kontrollile
viitavad lisatingimused (esindatus
kontrollorganites, jne)

Võetakse arvesse ka optsioone või muid
konverteeritavaid instrumente, kui neid saab
koheselt aktsiateks vahetada ilma
täiendavate tingimusteta

RTJ 11.30 Osaluse suurendamine
kontrolli saavutamisega

Kasumit varasema osaluse „müügilt“ ei
kajastata

Varasema osaluse bilansilise ja õiglase
väärtuse vahe kajastatakse kasumiaruandes

RTJ 11.47, 11.94 Firmaväärtus Ei amortiseerita, väärtuse test igal
bilansipäeval

Amortiseeritakse lineaarselt (ka
kapitaliosaluse meetodi puhul), lõppväärtus
on null. Väärtuse testid väärtuse languse
indikatsioonide korral

RTJ 11.55 Korrigeeritud ostumeetodi
rakendamisel omakapitali
vähenemine või
suurenemine

Reeglid omakapitali muutuse
kajastamiseks kas ülekursi või eelmiste
perioodide jaotamata kasumi real

Ei ole reguleeritud

RTJ 11.88, 11.91 Soetusmaksumuse
määramine, kui tütar- või
sidusettevõte soetatakse
ühise kontrolli all toimunud
tehingus ning kajastatakse
edaspidi soetusmaksumuse
või kapitaliosaluse meetodil

Soetusmaksumuseks on omandatud
netovara bilansiline väärtus

Võimalik valida kahe arvestuspõhimõtte
vahel: soetusmaksumuseks on kas
omandatud netovara bilansiline väärtus või
tehinguhind (makstav tasu ja omandamisega
otseselt seotud väljaminekud)

RTJ 11.63 Sidusettevõtete kajastamine
konsolideeritud aruannetes
ning aruannetes, kus
puuduvad tütarettevõtted

Kapitaliosaluse meetod Soetusmaksumuse, kapitaliosaluse või
õiglase väärtuse meetod

RTJ 11.90 Dividenditulu kajastamine
soetusmaksumuse meetodil
kajastatavatelt tütar- või
sidusettevõtetelt

Tuluna kajastada vaid peale
omandamist teenitud kasumitelt
väljamakstud dividend

Tuluna kajastada kõik dividendid, sõltumata
kasumi teenimise perioodist

RTJ 11.61 Müügiootel tütarettevõtted Eraldi real Konsolideeritud kuni müügini

RTJ 11.77 Kahjumite jagamine
vähemusosalusele

Kuni nullini Võib kajastada negatiivset vähemusosalust

RTJ 11.78 Tehingud
vähemusosalusega

Võimalik valida kas emaettevõtte
kontseptsioon (vähemusosaluse
bilansilise väärtuse ja tehinguhinna
vahe kajastamine firmaväärtusena või
kasumiaruandes) või äriettevõtte
kontseptsioon (vahe kajastatakse
omakapitalis)

Erinevused soetatud/müüdud
vähemusosaluse bilansilise väärtuse ja
tehinguhinna vahel kajastatakse omakapitalis

RTJ 11.86 Realiseerimata kursivahede
kajastamine tütarettevõtte
müügil

Kasumiaruandesse Ei kanta kasumiaruandesse, võib kanda
jaotamata kasumisse

RTJ 11.106 Kontrolli või olulise mõju
kaotamine läbi osaluse
vähenemise

Allesjäävat osa ei hinnata õiglasesse
väärtusesse

Allesjääv osa hinnatakse õiglasesse
väärtusesse, erinevus saadud raha ja
varasema investeeringu bilansilise väärtuse
vahel kajastatakse kasumiaruandes

RTJ 11.59 Õdeettevõtete ühinemine Ei ole reguleeritud Kajastamine korrigeeritud ostumeetodil

RTJ 11.60 Ettevõtete jagunemised Ei ole reguleeritud Tekkinud ettevõtted kajastavad varasid ja
kohustusi nende jagunemiseelsetes
bilansilistes väärtustes

RTJ 12 „Valitsusepoolne
abi“
RTJ 12.7

Sihtfinantseerimise liigid a) varade
b) tegevuskulude
c) põllumajandusliku tootmise

a) tegevuse
b) varade

RTJ 12.10 Tegevuse
sihtfinantseerimise
kajastamine tuluna

Nendes perioodides, mil leiavad aset
kulud, mille kompenseerimiseks
sihtfinantseerimine on mõeldud

Siis kui muutub sissenõutavaks ning
sihtfinantseerimisega seotud tingimused on
täidetud

RTJ 12.12 Varade sihtfinantseerimise
kajastamine

Netomeetodil või brutomeetodil Netomeetodil või analoogselt tegevuse
sihtfinantseerimisega (st. varad võetakse
arvele soetusmaksumuses ja tulu
sihtfinantseerimisest kajastatakse vastavalt
RTJ 12.10-le)

RTJ 14
„Mittetulundusühingud ja
sihtasustused“

RTJ 14.12

Saadud sihtotstarbeliste
tasude, annetuste ja toetuste
kajastamise põhimõtted

Lähtutakse RTJ12 põhimõtetest. Lähtutakse muudetud RTJ12 põhimõtetest,
kajastatakse tuluna siis kui:
a) tasu on sissenõutav, ja
b) tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on
lubatud valikuks ka netomeetod.


