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Tööandja kulutused töötajatele

Andmed on eeltäidetud küsimustiku "Palk ja tööjõud“ (1462) või Töötamise registri (TÖR) andmete põhjal.
Küsimustikust "Palk ja tööjõud“ on andmed eeltäidetud siis, kui majandusüksus on küsimustiku esitanud 2020. aasta iga kuu
kohta, mil ta oli aruandluskohustuslane, hiljemalt 01.02.2021.

Küsimustiku kood: 10902021 Esitatakse: 1.03.2021, andmed 2020.a. kohta

Periood: Perioodilisus:  Kord aastas
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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:

1. TÖÖTAJATE ARV, TÖÖTATUD TUNDIDE ARV JA MITTETÖÖTATUD, KUID TASUSTATUD PÄEVADE ARV.

Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada. Küsimustiku esitamiseks vajutage nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis
käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

Kokku Täistööajaga
töötajad

Osalise
tööajaga
töötajad

1 2 3
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.

z

Andmeid EI PEA esitama võlaõigusliku lepingu alusel töötavate
isikute kohta.

zz

NB! Jälgige, et kõik väljad oleks täidetud. Väärtuse puudumisel
sisestage 0.

ZZZ

TÖÖTAJATE ARV x1 x x x
Aasta keskmine töötajate arv (2020) 01 veergude 2 ja 3

summa
Täistööajale taandatud aasta keskmine töötajate arv (kahe
kümnendkohaga)

02 veergude 2 ja 3
summa

TÖÖTATUD TUNDIDE ARV AASTAS KOKKU x2 x x x
Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides kahe kümnendkohaga,
nt 12 561 tundi märkida 12,56)

03 veergude 2 ja 3
summa

.. sh tasustatud ületundide arv (tuhandetes tundides kahe
kümnendkohaga)

04 x x

Tööandja töösisekorra eeskirja järgi kehtestatud tööajanorm
nädalas (tundides)

05 x x

TÖÖANDJA POOLT TASUSTATUD,  KUID MITTETÖÖTATUD
PÄEVADE ARV AASTAS, KOKKU

x3 x x x

Tööandja tasustatud puhkusepäevade arv 06 veergude 2 ja 3
summa
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Mittetöötatud päevade arv töötamise takistuse korral või tööandja
poolt töö mitteandmisel

07 veergude 2 ja 3
summa

Tööandja poolt tasustatud haiguspäevade arv, v.a ravikindlustuse
arvelt tasustatud päevad

08 veergude 2 ja 3
summa

Muude tasustatud, kuid mittetöötatud päevade arv 09 veergude 2 ja 3
summa

2. TÖÖJÕUKULUD

Kokku (eurodes)
1

NB! Jälgige, et kõik väljad oleks täidetud. Väärtuse puudumisel
sisestage 0.

Z

TÖÖTAJA TASUD AASTAS KOKKU x1 x
Põhitöötasu koos regulaarsete lisatasude ja preemiatega 10
Ebaregulaarsed lisatasud ja preemiad 11
Mittetöötatud päevade tasud, nt tasu puhkuse või tööalasel
koolitusel viibitud aja eest

12

Tööandja maksed töötajate hoiuskeemidesse (tööandja
hoiuskeemid, aktsiate ostmise skeemid)

13

Mitterahaline tasu (nt tasu tootena või teenusena, kaudsed
toetused töötajatele jms)

14

TÖÖANDJATE MAKSED JA HÜVITISED x2 x
Sotsiaalmaks (33%) 15
Tööandja töötuskindlustusmakse 16
Tööandja leppekohased ja vabatahtlikud maksed oma töötajatele
(sh kindlustus)

17

Tööandja hüvitis haigestumise, tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul 18
Tööandja hüvitised ja sotsiaaltoetused: töö mitteandmisel või
töötamise takistuse korral makstav keskmine töötasu – kokku

WS
_15
1

Tööandja hüvitis töösuhte lõpetamisel 20
Tööandja sotsiaaltoetused arstiabi kasutamisel,
lapsehoolduspuhkusel ja endistele töötajatele jm

21

TÖÖANDJATE MUUD KULUTUSED JA MUJALT TULEVAD
TOETUSED AASTAS KOKKU

x3 x

Tööandja kulutused tööalasele koolitusele 22
Tööjõu värbamise agentuuridele tehtud kulutused,
tööpakkumiskuulutused pressis jms

23

Töö- ja vormiriietuse kulutused (v.a ohutustehnilised kaitserõivad ja
-jalatsid ja teised kaitsevahendid)

24

>>Töötukassa hüvitist töötajale tuleb arvestada Tööandjale
makstud palgatoetuse hulka (rida 25).

x4

Tööandjale makstud palgatoetus  (ei sisaldu põhitöötasus) 25
Sihtannetuste (sihtprojektid, välisabiprojektid jm) arvelt makstav
brutotasu oma töötajatele

26

3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

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

Tundi 1
Minutit 2

KOMMENTAAR


