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Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87
„Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend“ muutmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse
seaduse § 63 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määrust nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend“ muudetakse
ning lisatakse § 161 järgmises sõnastuses:
„§ 161. Palgalt ja töötasult makstavad maksud ja maksed
Teenistuja tasult peetakse kinni ning tasutakse Maksu- ja Tolliametile:
1) tulumaks, millest finantseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitsemistegevusi
vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1;
2) töötuskindlustusmaks, mis kindlustab seaduses sätestatud tingimustel teenistujale kaitse (hüvitised,
toetused ja teenused) töötuks jäämise korral;
3) kogumispensioni (kui sellega on teenistuja liitunud) makse, millest rahastatakse II samba
pensionimaksed.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. augustil 2022.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Seletuskiri eelnõule „Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste
palgajuhend“ muutmine“
Seletuskiri on koostatud Jõhvi valla põhimääruse § 49 lõikest 2 tulenevalt.
1) Asja otsustamise vajalikkuse põhjendus.
Riigikogu poolt 20.04.2022 vastu võetud ja alates 01.08.2022 jõustuva töölepingu seaduse ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega võeti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
(EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.
Liikmesriikidel tuleb direktiiv oma õigusesse üle võtta hiljemalt 1. augustil 2022. Eelnimetatud
seadusega muudeti ka avaliku teenistuse seadust.

Seaduste muudatustega tekib tööandjal muuhulgas kohustus teavitada töötajat maksusid ja makseid
saavatest asutustest ning nende maksmisega kaasnevast kaitsest.
Seadusi muutva eelnõu seletuskirja kohaselt peaks palgajuhend sisaldama ka andmeid palgalt
makstavate ja kinnipeetava maksude ja maksete, neid saavate asutuste ja nende maksmisega
kaasneva kaitse kohta. Seega tuleb palgajuhendis täpsustada, milliseid makse (nt tulumaks,
sotsiaalmaks) ja makseid (nt töötuskindlustusmakse, kohustuslik kogumispensioni makse)
ametiasutus palgalt tasub. Samuti tuleb esitada andmed selle kohta, mis asutustele makse ja makseid
tasutakse ja mis kaitse ametnikule maksude või maksete tasumisega kaasneb.
Ametiasutus peab ametnikku teavitama ka sellisest maksust või maksest, mis ei ole seadusest
tulenevalt kohustuslik ehk kui ametiasutus ja ametnik on kokku leppinud ametiasutuse tehtavas
täiendavas vabatahtlikus maksus või makses (nt vabatahtlik sissemakse kolmandasse
pensionisambasse, ravikindlustusse või töötus- ja kutsehaiguskindlustusse). Ka sellisel juhul tuleb
ametnikku teavitada sellest maksust või maksest saavast asutusest ning sellega seonduvast kaitsest.
2) Eelnõu rakendamisega seotud ja kaasnevaid majanduslike kulude arvestusi ja
finantseerimisallikaid.
Eelnõu vastuvõtmisega täiendavaid kulusid ei teki.
3) Eelnõu rakendamisega sisulisi organisatsioonilisi muudatusi ei toimu.
Eelnõu esitab Silver Peepmaa.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.

