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Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 91

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 8 alusel ja

kooskõlas § 70 lõikega 1.

§ 1. Kohaldamisala

(1) Määrust kohaldatakse töötaja keskmise töötasu arvutamisele ning

maksmisele seaduses ettenähtud juhtudel, sealhulgas puhkusetasu

arvutamisele.

(2) Määruse tähenduses loetakse töötasuks avalikus teenistuses palk

«Avaliku teenistuse seaduse» tähenduses.

(3) Paragrahvi 2 lõigete 4 ja 5 ning lõike 6 punkti 2 tähenduses loetakse

kehtivaks töötasuks avalikus teenistuses palgamäär «Avaliku teenistuse

seaduse» tähenduses.

(4) Paragrahvi 2 lõike 5, § 3 lõike 1 ja § 4 lõike 2 tähenduses loetakse töö

tegemisest keeldumine avalikus teenistuses teenistussuhte peatumiseks

«Avaliku teenistuse seaduse» tähenduses.

§ 2. Keskmise töötasu arvutamise alused

(1) Keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse töötasuna teenitud

summad.

(2) Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule

eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust.

(3) Kui töötaja on tööandja juures töötanud vähem kui kuus kalendrikuud,

kuid vähemalt ühe terve kalendrikuu, võetakse keskmise töötasu

arvutamisel aluseks eelnenud kalendrikuudel teenitud töötasu. Kui töötaja

ei ole tööandja juures töötanud ühte tervet kalendrikuud, võetakse

keskmise töötasu arvutamisel aluseks töötasu alates tööle asumise

päevast kuni päevani, mil on vaja arvutada keskmist töötasu.

(4) Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul

töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse

tekke kuul kehtivast töötasust.

(5) Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale rohkem kui

kaheteistkümne kuu jooksul töötasu makstud, korrigeeritakse töötaja

keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu

indeksiga. Indeksi väärtus arvutatakse keskmise töötasu arvutamise

vajaduse tekke kuul ja töö tegemisest keeldumise kuul kehtinud Vabariigi

Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärade suhtena.

(6) Lõiget 5 ei kohaldata, kui keskmise töötasu arvutamise vajaduse

tekke kuul:

1) on töötasu kollektiivlepingus kokku lepitud. Sellisel juhul kasutatakse

kollektiivlepingus kokkulepitud töötasu, välja arvatud, kui töölepingus

kokkulepitud töötasu on keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul

suurem kollektiivlepingus kokkulepitud töötasust;

2) kehtiv töötasu on suurem kui Statistikaameti avaldatud viimase kvartali

riigi keskmine brutokuupalk. Sellisel juhul kasutatakse keskmise töötasu

arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivat töötasu.

§ 3. Keskmise töötasu arvutamine tööpäevatasu maksmisel

(1) Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2 või 3
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(1) Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2 või 3

nimetatud ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku

kalendaarse tööpäevade arvuga. Keskmise tööpäevatasu arvutamise

aluseks olevat tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal

töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral «Töölepingu

seaduse» § 19 alusel.

(2) Hüvitise maksmiseks majanduslikul põhjusel töölepingu ülesütlemisel

või sellest vähem etteteatamisel vähendatakse keskmise tööpäevatasu

arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu tööpäevade võrra, millal

töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral ja millal töötaja

töötasu vähendati «Töölepingu seaduse» § 37 alusel.

(3) Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks § 2 lõikes 4, 5 või 6 nimetatud

juhtudel jagatakse töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke

kuu kalendaarse tööpäevade arvuga.

(4) Keskmise tunnitasu arvutamiseks jagatakse keskmine tööpäevatasu

kokkulepitud tööaja kohase töötundide arvuga päevas.

(5) Keskmise nädalatasu arvutamiseks korrutatakse keskmine

tööpäevatasu kalendaarse tööpäevade arvuga nädalas.

(6) Keskmise kuutasu arvutamiseks korrutatakse keskmine tööpäevatasu

selle arvutamise aluseks olnud ajavahemiku ühe kuu keskmise

kalendaarse tööpäevade arvuga.

§ 4. Keskmise töötasu arvutamine puhkusetasu maksmisel ja

kasutamata põhipuhkuse hüvitamisel

(1) Puhkusetasu arvutatakse ja makstakse töötaja keskmise

kalendripäevatasu alusel. Kalendripäevade hulka ei arvata rahvuspüha

ega riigipühi.

(2) Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse § 2 lõikes 2

või 3 nimetatud ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku

kalendripäevade arvuga. Puhkusetasu arvutamise aluseks olevat

kalendripäevade arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal

töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral «Töölepingu

seaduse» § 19 alusel.

(3) Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks § 2 lõikes 4, 5 või 6

nimetatud juhtudel jagatakse töötasu puhkusetasu arvutamise vajaduse

tekke kuu kalendripäevade arvuga.

(4) Puhkusetasu arvutamisel korrutatakse keskmine kalendripäevatasu

puhkuse kalendripäevade arvuga.

(5) Kasutamata põhipuhkuse kindlakstegemisel võetakse iga töötatud kuu

kohta 1/12 aasta puhkuse kestusest. Töötatud kuude arvutamisel

jäetakse vähem kui 15 päeva võrra täiskuude arvu ületavad päevad välja,

15 ja enam päeva ümardatakse terveks kuuks.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse kasutamata

põhipuhkuse rahalise hüvitamise korral.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT
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