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Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 sätestab küsimused, mille otsustamine on
volikogu ainupädevuses. Sama paragrahvi lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused
omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või
linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele,
asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
1. Delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele raamatupidamise seaduse § 2 lõikes 2 ja § 11 sätestatud
kohaliku omavalitsuse üksuse kui raamatupidamiskohuslase raamatupidamise sise-eeskirja
kehtestamine.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri vallavolikogu otsuse „Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine“ eelnõule
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 „Volikogu pädevus“ lõige 1 sätestab
tegevused ja küsimused, mis kuuluvad volikogu ainupädevusse. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab
omavalitsusüksuse nimel volikogu.
KOKS § 22 lõike 2 kohaselt võib volikogu lõikes 1 nimetamata ülesannete ja küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule juhul, kui vastav õigusakt ei sätesta ise
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ainupädevust ülesande lahendamisel.
Raamatupidamise seaduse § 2 lõige 2 sätestab, et raamatupidamiskohuslaseks on kohaliku
omavalitsuse üksus. Sama seaduse § 11 kohaselt on raamatupidamiskohustuslane, välja arvatud
mikroettevõtja, kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos
kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja
kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja
kulude
kajastamist
kasumiaruande
kirjetel,
varade
ja
kohustiste
inventeerimist,
raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete
koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega
ja
sellega
kaasnevate
sisekontrolli
meetmete
rakendamisega
seotud
asjaolusid.
Riigiraamatupidamiskohustuslane koostab raamatupidamise sise-eeskirja, arvestades avaliku sektori
finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi nõudeid.
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