Palgainfo ja tööturu olukord, tegevusalade statistika ning maksude info (20.01.2017)
Konjunktuuriinstituudi 2016.a IV kvartali kokkuvõte
 Eesti majandusolukord oli parem kui eelmisel aastal, aga siiski vaid rahuldav ning
paranemine on väga vaevaline.
 Eestis oli 2016.a Balti riikide väikseim majanduskasv ja prognoositakse väikseimat
majanduskasvu ka 2017.aastaks.
 Investeeringute olukord oli jätkuvalt ebarahuldav.
 Eratarbimine ja tarbijate kindlustunne olid head, kuid kiirenev inflatsioon võib neid
vähendada.
 Jaehinnad pöördusid tõusule.
 Kõige enam probleeme tekitasid majanduses:
 rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (7,1 punkti skaalal 1-9);
 ebapiisav nõudlus (6,7);
 oskustööjõu puudus (6,1).
Loe lisaks EKI lehelt.
Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringu tulemused näitavad, et töötajate majanduslik
toimetulek oma palgaga on paranenud. Kui aasta tagasi tuli oma töötasuga keskmiselt, hästi või
väga hästi toime 67% töötajatest, siis 2016.a sügisel oli neid 72%. Töötajad, kes hindasid oma
majanduslikku toimetulekut palgaga keskmiseks või heaks teenisid 861 eurot või rohkem kätte.
Uuring viidi läbi novembris 2016 ja selles osales 11255 töötajat ja tööotsijat ning 404
organisatsiooni.
Ka oma palgaga rahulolevate töötajate osatähtsus on mõnevõrra kasvanud – novembris 2016
läbiviidud uuringus osalejatest oli oma põhipalgaga rahul 36%, rahulolematuid oli 40%. Aasta
tagasi oli töötasuga rahulolematuid 46%, kaks aastat tagasi 57%. Suurem on rahulolematus
lisatasude teenimisvõimaluse ja tööandja pakutud soodustustega – lisatasudega ei olnud rahul
47% ja soodustustega 42% 2016.a sügiseses uuringus osalenud töötajatest.
Töötajate palgaootus on tavapäraselt 30% suurem kui saadav töötasu ja iseloomustab palka,
mille pakkumisel enamus töötajaid on valmis töökohta vahetama. Palgaootus on kasvanud
rohkem seadme- ja masinaoperaatorite ning müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas.
Põhipalk oli 2016.a muutunud üle pooltel (53%) töötajatest. Riikliku alampalga tõus oli
mõjutanud oluliselt pea veerandi (23%) töötajate töötasu muutust.
Uuri lähemalt Palgainfo Agentuuri kodulehelt.
Tegevusalade statistika
Maksu- ja Tolliamet avaldab ettevõtlusega seotud statistikat alates 2013.a veebruarist.
Andmeid uuendatakse regulaarselt kord kvartalis. Statistika avaldamine annab võimaluse
võrrelda palkasid, käivet, töötajate arvu jne sama tegevusala ettevõtetes nii maakonniti
kui ka Eestis tervikuna. Statistika aluseks on Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmed.
Statistika valimis on kaksteist tegevusala valdkonda, vt täpsemalt siit.
NB! Selleks, et näeksid konkreetse maakonna andmeid, mine kursoriga vastava maakonna
nimetusele.

2017.a maksudest
 Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja
avaldus).
 Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus
(rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev
kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu
minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
Loe lähemalt siit.
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