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Tööandjate Maja, Peetri saal

Volikogu koosolek
Algus 15.00
Lõpp 16.00
Juhataja: Tiit Kuuli
Protokollija: Kaidi Luide
Osalejate nimekiri ( lisa 1)
Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.
1.
Kohtumine Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuriga.
Hanno Pevkur tutvustab volikogule erakonna plaane põhikirja ja programmi koostamisel.
Volikogu liikmetel on võimalik esitada küsimusi, mis saavad ka vastused.
Volikogu esimees tänab külalist huvitava kohtumise eest.
2.

Töötaja õigus töötuskindlustushüvitisele töölepingu lõpetamisel poolte
kokkuleppel.
Piia Zimmermann annab volikogule ülevaate ettepanekust ning liikmete arvamusest võimaliku
muudatuse kohta seadusandluses, mis puudutab töötaja õigust saada töötuskindlustushüvitist
töölepingu lõpetamisel poolte kokkuleppel.
Peale arutelu leiab volikogu, et tuleb kaaluda riske ning analüüsida täiendavat kulu
töötukassale.
3.
Töötukassa juhtimisest ja prioriteetidest.
Toomas Tamsar informeerib volikogu, et töötukassa juhatuse lepingute tähtajad on lõppemas.
Kuigi töötukassa rahulolu näitajad on kõrged, on muudatused vajalikud.
Töötukassa nõukogu töös osaleb volikogu liige Tõnis Rüütel, kelle volitused lõpevad
15.03.2017.
Volikogu esimees teeb ettepaneku, et Tõnis Rüütel võiks jätkata tööd nõukogu liikmena.
Volikogu on ühehäälselt ettepaneku poolt.
4.
Ettevõtte tulumaksu muudatused.
Raul Aron annab volikogule ülevaate valituse otsusest kehtestada panditulumaks 20%
emaettevõttele või sõsarettevõttele kontsernisisestele laenudele, mis ületavad laenu andvasse
äriühingusse sisse makstud osa- või aktsiakapitali ja võetud laenude summat.
Peale arutelu leiab volikogu, et tegemist on äärmiselt destruktiivse ettepanekuga. Keskliit ei
toeta panditulumaksu ettepanekut, sest see kahjustaks ebaproportsionaalselt seaduslikult
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käituvaid ettevõtteid ja ettevõtluskeskkonda. Keskliit peab aktiivselt selgitama oma seisukohti
antud küsimuses.
Volikogu arutab ka valitsuse otsust kehtestada 14% tulumaksumäär jaotatud kasumile, mis on
väiksem või võrdne sama ettevõtja eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele
kuulunud jaotatud kasumiga.
Peale arutelu toetab volikogu 14 % ettevõttetulumaksumäära kehtestamist regulaarsele
kasumijaotusele, et motiveerida ettevõtteid kasumit jaotama.
5.
Sotsiaalmaksu jagamise küsimus.
Raul Aron teeb ülevaate ettepanekust jagada sotsiaalmaksukohustus töötaja ja tööandja vahel
nii, et netopalk ja tööjõukulu jääksid kokkuvõttes samale tasemele. Eesti on üks väheseid riike,
kus sotsiaalmaksukohustus on ainult tööandjal. Jagamine tõstaks töötaja teadlikkust tegelikust
maksukoormusest ja palgatõusu mõjust tööandja kuludele.
Volikogu leiab, et teemaga tuleb tegeleda aktiivsemalt.
Raul Aron annab ülevaate valitsuse otsusest pakendiaktsiisi praegusele jäätmete taaskasutuse
eesmärgile lisada fiskaalset komponenti.
Peale arutelu otsustab volikogu, et ei toeta pakendiaktsiisi muutmist, kuna ettepanekud ei
lahenda praeguse süsteemi puuduseid, aga koormavad ebaproportsionaalselt seaduslikke
pakendiettevõtteid.
Toomas Tamsar kutsub volikogu liikmeid osa võtma 15. märtsil toimuvast aastakonverentsist
Tuulelohe Lend ning tänab kõiki ürituse sponsoreid.
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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