Brutopalk ja netopalk
Kui inimene teeb tööd ja saab selle eest palka, siis ta müüb oma tööjõudu kui kaupa. Brutopalk on
palk, mida töötajale arvestatakse vastavalt tehtud töö hulgale ja kvaliteedile. Brutopalgast
arvestatakse kindla eeskirja järgi maha tulumaks ja muud maksud, järele jääb töötajale
väljamakstav netopalk
Töötuskindlustus on sundkindlustus, mis kindlustab töötajale hüvitised töötuks jäämise,
kollektiivse koondamise ning tööandja maksejõuetuse korral.
Hüvitisi rahastatakse töötuskindlustusmaksest laekunud rahast: töötaja töötuskindlustusmakseks
on 2007. aastal 0,6% brutopalgalt.
2007.a.maksusüsteem
Summa
Arvutuskäik
Brutopalk
5000
Töötuskindlustusmakse
30
5000· 0,6%
Kogumispensioni makse
100
5000· 2%
Maksuvaba tulu kuus
2000
Tulumaksuga
2870
5000 – 30 – 100 – 2000
maksustatakse
Tulumaks (22%)
631,40
2870· 22%
Netopalk
4238,6
5000 – 30 – 100 – 631,4
Näide 1 Olgu brutopalk 8000 krooni. Leiame netopalga arvestades, et töötuskindlustus on 0,6% ,
pensionikindlustus 2% ning tulumaksuvaba 2000 krooni ja tulumaksumäär 22%.
Lahendus: 8000 – 8000 · 0,026 – (8000 – 8000·0,026 – 2000) ·0,22 = 6517,75 krooni.
Vastus: Netopalk on 6517,75 krooni.
Käibemaksumäära standardmääraks on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest,
rakendatakse ka 5% ja 0% määra. Käibemaks on kaudne maks, mis lisatakse kaupadele nende
müügil. Poest ostetav kaup on koos käibemaksuga, s.t. 120%.
2009.a.maksusüsteem
Brutopalk
Töötuskindlustusmakse
Maksuvaba tulu kuus
Tulumaksuga
maksustatakse
Tulumaks (21%)
Netopalk

Summa

Arvutuskäik
5000
140
2250

5000· 2,8%

2610

5000 – 140 – 2250

548,10
4311,9

2610· 21%
5000 – 140 – 548,1

Tulumaks - Residendist füüsilised isikud maksavad tulumaksu kogu oma tulult, olenemata selle
teenimise kohast (riigist). Maksustamisperiood on aasta ja maksuvaba tulu 2009. aastal 27 000
krooni ning maksumäär 21%

Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine
1) Panga aktsiafond maksab 10% intressi kuus. Kui suureks kasvab 5000 euro
suurune hoius 4 aastaga.
2) Perekonnaseisuameti andmetel on linnas 1. jaanuari seisuga 110000 elanikku.
Linna elanike arv kasvab igal aastal keskmiselt 1,5%. Mitme inimese võrra
kasvab linna elanikkond 10 aastaga?
3) Vanemad soovivad lapse 18-aastaseks saamisel avada talle 15000 euro suuruse
pangaarve. Mitu eurot tuleks neil selleks panna lapse sündides panga
investeerimisfondi, kus makstakse 8% intressi aastas? Vastus andke euro
täpsusega.
4) Raha on paigutatud aktsiatesse, mille pealt makstakse keskmiselt 20% intressi
aastas. Mitme aasta pärast on esialgne rahasumma kahekordistunud? Vastus
ümardage täisaastateks.
5) Radioaktiivsest ainest laguneb ööpäevas 3%. Mitme ööpäeva möödudes on
esialgsest ainest alles üks kolmandik? Vastus täisööpäevadeks.
6) Katseklaasi on sattunud mikroob. See hakkab paljunema nii, et iga tunni järel
mikroob pooldub. Mitme tunni järel on katseklaasis miljon mikroobi? Vastus
ümardage täistundideks.
7) Ants sai pangast onu pärandusena 431355,3 kr. Mitu protsenti maksis see pank
intressi aastas, kui on teada, et onu oli pannud 28 aastat tagasi panka 50000 kr.?
8) Vahvaste küla elanike arv kasvas 10 aasta jooksul 103 –lt 224-le. Teades, et igal
aastal elanike arv kasvas ühe ja sama protsendi võrra, leia see protsent.
9) Auto ostuhind oli 72000 krooni. Igal aastal kaotab auto 15% oma väärtusest.
Mitme aasta pärast on auto kaotanud poole oma väärtusest?
10)
Inimesel on hoiupangas 3600 eurot. Poole aastaga sai ta sellelt 72 eurot
intressi. Kui suur on panga hoiuprotsent?
11)
Panga hoiuprotsent on 4,5. Kolme kuuga sai hoiustaja 54 eurot intressi.
Kui suur oli esialgne hoiuarve?
12)
Kasukas maksis 4000 eurot. Esimesel ümberhindamisel alandati hinda 8%
võrra ja teisel korral 10% võrra. Kui palju maksis kasukas pärast teist
ümberhindlust?

