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Jüri Käo juhatab koosoleku sisse.

1. Eesti Panga president Ardo Hansson annab volikogule ülevaate majanduse väljavaatest
ja Eesti Panga rollist.
Ettekande slaidid lisatud.
Volikogu liikmetel on võimalus esitada küsimusi, mis saavad ka vastused.
Volikogu esimees ja volikogu tänavad külalist huvitava ettekande eest.

2. Riikliku lepitaja valimisest.
Piia Simmermann informeerib volikogu 26.10.2015 jõustunud kollektiivse töötüli lahendamise
seaduse (KTTLS) muudatustest, mis puudutasid riikliku lepitaja teemat. Vastavalt rakendussätetele
on tööandjatel ametiühingute keskliiduga 4 kuu jooksul alates vastavate muudatuste jõustumisest
arvates (s.o. 26.veebruar 2016) õigus leppida kokku riikliku lepitaja kandidaadis. Kokkuleppe
tähtaegselt mittesaavutamisel valitakse riikliku lepitaja kandidaat Sotsiaalministeeriumi
korraldatud avaliku konkursi korras.
Konkursi komisjon on kolmeliikmeline ning sellesse kuuluvad valdkonna eest vastutav minister,
tööandjate keskliidu esindaja ja ametiühingute keskliidu esindaja.
22.12.2015.a. sai keskliit kirja ametiühingute keskliidult, kus esitatakse riikliku lepitaja
kandidaadiks Harri Taliga.
Peale arutelu otsustab volikogu ühehäälselt mitte kiita heaks Harri Taliga kandidatuuri.
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3. Ülevaade keskliidu 2015. aasta kommunikatsioonist.
Gea Otsa annab ülevaate 2015.a. kommunikatsiooni tööeesmärkidest ning tutvustab tehtud töid.
Oleme kommunikeerinud valimisprogrammide analüüsi, Tuulelohe 2015 tegi meist Riigireformi
teemal eestkõneleja ja visionääri, meil on uus ja kaasaegne visuaalne identiteet ning regulaarne ja
sisukas uudiskiri. Oleme reageerinud proaktiivselt meie liikmetele ja ühiskonnale olulistel teemadel
(OÜ-tamine, Okki raport, koalitsioonileppe maksud-aktsiisid). Oleme osalenud vastutustundlikku
suhtumist propageerivates atsioonides (Ettevõtlikkus kooli, välistudengite töövarjupäev). Oleme
pidanud argumentidel põhinevat alampalga-debatti.
2016. aasta plaanides on Tuulelohe lend – “Welcome to Estonia? Sisserändest paanikavabalt”.
Praktika, õpipoisiõpe, kutsehariduse maine tõstmiseks parima praktikakoha konkurss, praktik cum
laude kampaania, õpipoisiõppe teemaline uudiskiri, veeb ning üritused, riigireformi radar ning
tööandjate majandusspidomeetri väljaandmine. Tegeleme tööstuspoliitika, ettevõtluskeskkonna
ergutamise, tööjõuprobleemide, töövõimereformiga. Oleme töötamas ka selle nimel, et reformida
ettevõtjate tunnustamise formaati.
Viktor Palmet teeb ettepaneku kajastada enam ka ettevõtete terviseedendamise teemat, mis haakub
ka tulumaksusoodustuse ja alkoholipoliitikaga.
Meelis Virkebau teeb ettepaneku Suurbrittannia eeskujul eestimaise kauba ostmist propageerida
ning siduda näiteks ettevõtja päevaga.
Volli Kalm teeb ettepaneku toetada ettevõtlikkuse koolitust kõigile haridustasemetele.

4. Sõiduautode maksustamise ja tervise edendamise maksusoodustuse seis.
Raul Aron teeb volikogule ülevaate teemadest, mis on keskliidu töölaual. Need konkreetsed
maksumuudatused ei ole ainukesed teemad, tegeletakse ka ca 20 Valitsuse tegevusprogrammi
teemaga ja manifesti teemasid on ca 10. Konkreetsemate ettepanekuteni on jõudnud järgmised
teemad.
Sõiduautode maksustamine. Rahandusministeerium on ettepanekut põhjalikult analüüsinud.
100% ettevõtluse otstarbel kasutatavate autode puhul jääks sõiduarvestus kehtima. Osaliselt
erasõitudeks kasutatavate autode puhul muutuks erisoodustuse baashind KW põhiseks, KM
arvestuses jääb kehtima 50% piirang ning sõiduarvestuse kohustus kaob.
Keskliidu sõnum on, et uue metoodika planeerimisel võetaks aluseks praegune maksukoormuse
tase, mitte esialgsete prognooside eesmärgid.
Terviseedenduse soodustuste puhul oleme seisukohal, et tööandja investeeringuid töötaja tervise
edendamisesse ei tohiks maksudega koormata. Rahandusministeeriumi ettepanekud on, et 100 €
inimese kohta kvartalis oleks erisoodustusena mittekäsitletav, kui selle alla kuuluks sportimis- või
liikumispaiga regulaarse kasutamisega seotud otsesed kulud; kulud spordirajatistesse ja nende
kasutamisse; kulud tervislikele vahepaladele (eeskätt värske puu- ja köögivili ning mahlad) ning
täiendavad uuringud lisaks kohustuslikele töötervishoiuarsti kontrollidele. Lisaks oleks
sotsiaalmaksuvaba 2. ja 3. haiguspäeva hüvitamine. Samuti lisaks 100 eurole, oleks tasuta
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kättesaadava avaliku sporditaristu arendamisse maksuvaba finantseerimine 10 %-i ulatuses
eelmise majandusaasta kasumist.
Keskliit leiab, et paindlikumad peaksid olema võimalused (tervishoiuteenused, spordiüritused,
ennetus) ning maksusoodustusega ei tohi kaasneda liiga suurt halduskoormust.
Maksukorralduse seadustiku muudatustest on tühistatud ennetav kontroll. Vallasasja vaatluse
regulatsioon jäi osaliselt sisse. Sidefirmade info saamine jäi sisse, aga täpsustati (arve detaile ei
väljastata enam maksuhalduritele ja andmete edastamise aluseks on põhjendatud taotlus).
Sotsiaalmaksuseaduse redaktsiooni muudatus on vähenenud töövõimega töötaja soodustus. See on
seotud töövõimetuspensionite asendumisega osalise ja täieliku töövõime vähenemise toetustega.
Alates 1. juulist 2016 maksab piiratud töövõimega (osaline või täielik kaotus) töötaja alampalgalt
sotsiaalmaksu riik. Eelduseks on tööandja taotlus. 35 päeva puhkust, mille 29. päevast
kompenseerib tööandjale riik. Samuti on tehtud erand madalapalgaliste tulumaksutagastuse
täistööaja kriteeriumi osas.
Informatsioon võetakse teadmiseks.

5. Muud küsimused.
Toomas Tamsar tutvustab volikogule saabunud AS Wendre liikmeksastumise soovi. Volikogu
liikmed otsustavad ühehäälselt AS Wendre liikmeks vastu võtta.
Toomas Tamsar tutvustab volikogule tööandjate aastakonverentsi programmi, esinejaid ning tänab
kõiki sponsoreid. Kõik volikogu liikmed on oodatud aastakonverentsist osa võtma.
Volikogu esimees tänab volikogu liikmeid panustamise ja tehtud töö eest volikogu liikmetena.

Koosolek on lõppenud.
Jüri Käo
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