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Palk ja tööjõud

Küsimustik on tekkepõhine ning hõlmab töötajaid, kelle tööjõukulud langesid vaatluskuusse. Küsimustik hõlmab vaid
töölepingu- ja avaliku teenistuse seaduse (ATS) alusel töötavaid või teenistuses olevaid füüsilisi isikuid, sh ATS §2 lg2 ja
ATS §2 lg3  loetletud isikuid. Andmeid EI PEA esitama võlaõigusliku lepingu alusel töötavate isikute kohta. Info „Aruandlus
3.0“ kohta: https://www.stat.ee/halduskoormuse-vahendamine.

Küsimustiku kood: 14622019 Esitatakse: 18. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Periood: Perioodilisus:  Kord kuus
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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Majandusüksus
Registrikood: E-post:
Majandusüksuse nimi: Telefon:

Postiaadress
Maakond: Tänav:
Linn/Vald: Maja:
Küla/Alev/Linnaosa: Korter:
Väikekoht: Sihtnumber:

Tegevusala valimis

Täitja
Isikukood: E-post:
Ees ja perekonnanimi: Telefon:

Täitmise kuupäev: Allkiri:

A. PALK JA TÖÖJÕUD

Palun kõik palgaliigid kirjeldada ühekordselt, s.t et ükski palgaliik ei sisaldu teises. Brutopalga saamiseks palgaliigid summeeritakse (read
5 kuni 11).

Kokku Täistööajaga
töötajad

Osalise
tööajaga
töötajad

1 2 3
1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID _
Töötajate arv aruandekuul, kes on tasu teeninud (puudumisel sisestage 0) 1
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv (kahe kümnendkohaga) 2
Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides kahe kümnendkohaga) 3
Vabade tasustatud ametikohtade arv aruandekuu lõpul, s.o vastloodud, vaba
või vabaks saav ametikoht, mille puhul kavatseb tööandja ametikoha täita
(puudumisel sisestage 0).

4 x

. __
2. TÖÖJÕUKULUD x
2.1 BRUTOPALK, euro x1
Põhitöötasu koos igakuise regulaarse lisatasu ja preemiaga 5
Tasu ületunnitöö eest 6
Lisatasu öötöö ja riigipühal töötamise eest 7
Ebaregulaarsed lisatasud ja preemiad 8
Tasu mittetöötatud aja eest (nt tasu puhkuse või tööalasel koolitusel viibitud aja
eest jms)

9

Mitterahaline tasu (nt kaudsed toetused töötajale; tasu toote või teenusena;
sõidu, eluasemekulude kompenseerimine jms)

10

Tööandja maksed töötajate hoiuskeemidesse 11
2.2 SOTSIAALMAKS KOOS TOETUSTE JA HÜVITISTEGA, euro x2
Sotsiaalmaks 12



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Palk ja tööjõud

Küsimustiku kood: 14622019 Esitatakse: 18. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Periood:

lk 2/3

Tööandja töötuskindlustusmakse 13
Tööandja leppekohased ja vabatahtlikud sotsiaalmaksed (sh kindlustus) 14
Töötajale makstavad hüvitised haigestumise, tööõnnetuse või kutsehaiguse
korral

15

Töötajale makstavad hüvitised ja toetused pensionideks ja tervishoiuks 16
Töötajale makstavad hüvitised töösuhte lõpetamisel 17
Töötajale makstavad muud hüvitised ja toetused (nt töötamise takistuse korral
makstav keskmine töötasu, toetused töötajale teatud sündmuse korral,
õppetoetus jms)

18

. ___
3. TOETUSED TÖÖANDJALE, euro x3
Tööandjale makstud palgatoetus (sisaldub põhitöötasus) 19
Sihtannetuse (sihtprojektid, välisabiprojektid jm) arvelt makstud brutotasu oma
töötajatele (sisaldub põhitöötasus)

20

B. TEIE ESITATUD ANDMETE PÕHJAL ARVUTATUD TULEMUSED

Kokku Täistööajaga
töötajad

Osalise
tööajaga
töötajad

Valem

1 2 3 4
Keskmine tunnitasu, euro 1 Põhitöötasu koos regulaarse lisatasu ja preemiaga

(täistööajaga/osalise tööajaga) + tasu ületunnitöö
eest (täistööajaga/osalise tööajaga) + lisatasu öötöö
ja riigipühal töötamise eest (täistööajaga/osalise
tööajaga) / töötatud tundide arv
(täistööajaga/osalise tööajaga) * 1000

Keskmine töötatud tundide arv
kuus ühe töötaja kohta, tund

2 Töötatud tundide arv (täistööajaga/osalise tööajaga)
* 1000 / tasu saanud töötajate arv aruandekuu lõpul
(täistööajaga/osalise tööajaga)

Keskmine brutotöötasu kuus, euro 3 Põhitöötasu koos regulaarse lisatasu ja preemiaga
+ tasu ületunnitöö eest + lisatasu öötöö ja riigipühal
töötamise eest + ebaregulaarsed lisatasud ja
preemiad + tasu mittetöötatud aja eest +
mitterahaline tasu + tööandja maksed töötajate
hoiuskeemidesse / täistööajale taandatud keskmine
töötajate arv.

C. PALGATÖÖJÕU PUUDUMINE ARUANDEKUUL

Vastus vali loendist
(vastuse tühistamiseks
vali seadete nupu alt
"Tühjenda tabel")
1

Palgatöötajate
puudumise põhjus

W
S
_
0
0
4
_
1

EITASU - Tegevus
hooajaline või töötasu ei
makstud
ETK - Andmed
esitatakse teise
ettevõtte/asutuse
aruandega
LOPETATUD - Tegevus
lõpetatud
PEATATUD - Tegevus
peatatud
POLEALUSTANUD - Ei
ole alustanud tegevust
PTJ - Palgatöötajaid ei
ole

D. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Täitmiseks
kulunud aeg
1



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Palk ja tööjõud

Küsimustiku kood: 14622019 Esitatakse: 18. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Periood:

lk 3/3

Tundi 1
Minutit 2

ÜLDKOMMENTAAR


