
Kasvav trend – 
palgaarvestuse 
sisseostmine
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Palgaarvestus on ettevõtte jaoks kulukas valdkond, sest see 
nõuab palju tööaega ning investeeringuid tehnoloogiasse. 
Samuti eeldab palgaarvestus üsna tihti muutuvate  
seaduste ja regulatsioonide tundmist. Seetõttu eelistavad  
ettevõtted aina enam palgaarvestuse teenust sisse osta.

Miks palgaarvestus 
sisse osta?

 100% konfidentsiaalne
• Palgaarvestuse tarkvaras on tagatud rollide lahususe printsiip 

ning paroolidega kaitstud infovahetus. See garanteerib 100% 
konfidentsiaalse palgainfo.

• Väljastame Teie töötajatele krüpteeritud palgalipikud.

 Ekspertide kaasatus
• Hoiame Teid alati kursis seadusemuudatustega ning tagame uute nõuete 

rakendamise Teie ettevõtte palgaarvestuses.

• Kui vajate oma meeskonnale koolitust või soovite kaasajastada 
töölepinguid – meie eksperdid saavad pakkuda just Teile sobilikke lahendusi. 

 Parimad tehnilised lahendused
• Erinevad tehnoloogilised lahendused aitavad meil üles ehitada just Teie 

vajadustele sobiva palgaarvestusprotsessi ja aruandluse.

• Saate olla kindel, et palgaarvestuseks valitud tarkvara on alati kooskõlas 
seadustega ning Teile ei kaasne sellega täiendavat aja- ega rahakulu.



3

 Turvalisus
• Palgaarvestus hõlmab suures ulatuses isikuandmete töötlemist. 

Suudame tagada, et isikuandmete töötlemine, salvestamine, säilitamine, 
edastamine ja avalikustamine või hävitamine on kooskõlas kehtivate 
nõuetega.

• Kasutame tipptasemel tehnoloogiad andmete säilitamiseks ja 
varundamiseks.

 Ressursi kokkuhoid
• Keskmiselt kulub ühel raamatupidajal 100 töötaja töötasude arvestamiseks 

igas kuus 22–30 tundi. Jättes palgaarvestuse meie hooleks, saavad Teie 
ettevõtte töötajad keskenduda oma põhitegevustele.

 Teenuse järjepidevus
• Teenusepakkuja ei puhka – Teie ettevõtte palgaarvestusega tegeleb 

meie juures mitu raamatupidajat. Nii tagame, et palgaarvestus on alati 
õigeaegne ja korrektne.
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Meie kliendid hindavad meid väga, sest Grant Thornton 
Balticu teenindus on sõbralik, töö saab õigel ajal valmis  
ning meie eksperdid oskavad nõu anda ka väga  
spetsiifilistel teemadel. Kasutame oma töös kaasaegseid 
tehnoloogilisi lahendusi ja see aitab märkimisväärselt aega 
kokku hoida.

Te ei pea kulutama aega meie õpetamisele. Meil on 
pikaajaline kogemus raamatupidamisteenuste pakkumisel 
väga erineva profiiliga ettevõtetele. Tagame Teie ettevõtte 
raamatupidamise ja muude vajalike protseduuride kiire 
ülevõtmise ja anname Teile kindlustunde, et olete usaldanud 
ettevõtte ühe vastutusrikkaima valdkonna kindlatesse 
kätesse.

Meie meeskonnas töötab Baltikumi 
kuues kontoris 250 raamatupidamis-, 
auditi- ja nõustamisteenuseid 
pakkuvat professionaali.

Me teenindame enam kui 2600 ette-
võtet Eestis, Lätis ja Leedus. Neist 
rohkem kui 800 on raamatu- 
pidamise ja palgaarvestuse kliendid.

Meie klientidest soovitaks meid 
teistele.

250

800

86%

Miks just Grant 
Thornton Baltic?
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Meie teenused
 Raamatupidamisteenused

Meie raamatupidamisteenus käib ajaga kaasas. Kohandame end nii 
maailma arengusuundadega kui ka meie klientide vajaduste ja ootustega. 
Raamatupidamine on keerulisem kui esmapilgul tunduda võib. Lisaks 
igapäevastele lihtsamatele toimingutele tähendab see igakuist aruandlust, 
palgaarvestust, deklaratsioonide esitamist, väga head seaduste tundmist 
ning ka tehnoloogiat, mis suudab ajaga kaasas käia. Kõike seda suudame 
Teile pakkuda. 
 

 Maksunõustamine
Meie maksukonsultandid pakuvad selgeid ja konstruktiivseid lahendusi nii 
maksude planeerimisel kui ka maksustrateegiate kujundamisel. Vajadusel 
nõustame klienti koostöös oma rahvusvahelise võrgustikuga, kuhu kuulub 
enam kui 4500 professionaalset maksunõustajat. 
 

 Õigusnõustamine
Grant Thornton Baltic pakub ettevõtjatele igakülgset juriidilist tuge: 
meie põhivaldkonnad on äriõigus, maksuõigus, tööõigus, ühinemised 
ja omandamised, ümberstruktureerimised, tehingute nõustamine ning 
õigusauditid. Meie spetsialistidel on põhjalik kogemus keeruliste lepinguliste 
suhete reguleerimisel, riigihanke- 
ja konkurentsiõiguse küsimuste 
lahendamisel ning avaliku halduse 
õiguslike aspektide nõustamisel. Toetudes 
Grant Thorntoni rahvusvahelisele 
võrgustikule, teenindame nii kohalikul 
turul tegutsevaid äriühinguid kui ka neid 
ettevõtjaid, kelle ärihuvid on 
suunatud regionaalsetele või 
rahvusvahelistele turgudele.
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 Klient kiidab!
Grant Thornton Balticu palgaarvestuse teenus sai 2018. aastal rahvusvahelise 
tunnustuse. Meie koostööpartner, globaalne äriteenuste pakkuja ADP andis 
meile kvaliteediauhinna „Award for Performance Excellence”.

Selle auhinna vääriliseks tunnistatakse ADP partnerid, kes on aasta 
jooksul teinud väga kvaliteetset tööd ADP klientide palgaarvestuses. 
Olulisemad mõõdikud on õigeaegne ja vigadeta palgaarvestus, kasutatava 
palgatarkvara automatiseeritus ja turvalisus ning protseduuride läbipaistvus 
– igat palgaarvestuse protsessi osa peab olema võimalik tagantjärele 
tõendada ADP audiitoritele.

Grant Thornton Baltic sai auhinna 
silmapaistvate tulemuste eest kõigis 
kolmes Balti riigis.

• Wolt Eesti

• Germalo Reisid

• Transferwise

• Luisa Tõlkebüroo

• Advokaadibüroo COBALT

• British American Tobacco

• Henkel Balti

• Manpower

• Booking.com

• Citypark Eesti

Meil on hea meel, et oma ettevõtte raamatupidamise ja 
palgaarvestuse on Grant Thornton Balticule usaldanud 
järgmised ettevõtted: 

Meie kliendid
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 Planeerimine
• Kaardistame Teie ettevõtte peamised palgaarvestuse protsessid.
• Lepime kokku rollide ja kohustuste jaotuse Teie ettevõtte ja Grant 

Thornton Balticu meeskonna vahel.
• Lepime kokku suhtlemis- ja raporteerimisnõuded ning tähtajad.
• Kaardistame kasutuses olevad tehnilised lahendused ja 

programmid.
• Lepime kokku tasustamise põhimõtted.

 Sisseseadmine
• Võtame vastu Teie ettevõtte palgaarvestust puudutava 

informatsiooni.
• Vaatame üle või koostame raamatupidamise sisekorra eeskirjad, 

vajadusel täiendame olemasolevaid raamatupidamise sisekorra 
eeskirju.

• Alustame teenuse osutamist alates lepingu allkirjastamisest.

 Teenuse osutamine
• Vastutame meile usaldatud protseduuride õigsuse eest alates 

palgaarvestuse ülevõtmise kuupäevast kuni lepingu lõppemiseni.

Iga üleminek palgaarvestuse teenusele on eriline ja toob 
kaasa ainulaadseid lahendamist vajavaid küsimusi. 

Sujuvaks palgaarvestamise üleandmiseks korraldame koos 
Teie meeskonna võtmeisikutega koosoleku, et leppida kokku 
eesmärgid, teenuse ulatus ja ajakava. See on ülemineku-
protsessi väga oluline osa, et vahetada teavet ja arutada 
ideid koostöö varases etapis. Tark planeerimine, suhtlemine 
ja meeskonnatöö on kvaliteetse teenuse osutamise alusta-
lad.

Sujuv üleminek
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Tutvu meie ettevõtte teenuste ja 
meeskonnaga  
www.grantthornton.ee

© 2018 Grant Thornton Baltic OÜ. Kõik õigused kaitstud.

Iga koostöö saab alguse suhtlemisest. 

Võtke meiega ühendust! Saame lähemalt tuttavaks ja 
räägime täpsemalt Teie ettevõttest ning palgaarvestuse 
teenuse võimalustest. 

Ootame Teid külla nii meie Tallinna kui ka Tartu kontorisse.

Astuge esimene samm!

Anastasia Borovaja 
Partner, raamatupidamise 
valdkonna juht
+372 626 0500
anastasia.borovaja@ee.gt.com KVALITEETNE TEENUS 

Luisa Tõlkebüroo juhatuse liige 
Kristiina Püttsepp

Luisa Tõlkebüroo jaoks on oluline kvaliteet 
ja kompetentsus nii meie põhitegevusalal, 

tõlkimises kui ka tugiteenuste puhul. Koostöö 
Grant Thornton Balticuga on aidanud meil 

optimeerida oma sisemist tööd nii, et töö kvaliteet ja 
vajalikud finantsteadmised on alati tagatud.


