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Euromündid – uus kirves
väikekaupleja pea kohal?
Kõrged müntide käitlustasud pankades jätavad
Euro tulekuga sularahas kauplejad suurest osast
tulust ilma. EVEA kutsub pangajuhte alandama nii
müntide kui ka kaardimaksete teenustasusid ja
seda mitte ajutise kampaania korras, vaid
jäädavalt.
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
EVEA
on
pöördunud
Eestis
tegutsevate
kommertspankade,
Eesti
Pangaliidu,
Rahandusministeeriumi,
Eesti
Panga
ja
Finantsinspektsiooni poole üleskutsega leida kiiresti
lahendus probleemile, mis on jäänud tähelepanuta
Eurole ülemineku ettevalmistamise protsessis ning mis
võib
halvata
paljude
sularahas
kauplevate
väikeettevõtete (eeskätt poepidajate ja teenindajate)
tegevuse. Selleks probleemiks on tänase seisuga
ülikõrged müntide käitlemistasud, mis on enamikus
pankades 5% vastuvõetavast summast. Senini ei ole
sellest palju räägitud, sest müntide osakaal käibes oli
väga väike (1-3%) ning puudutas vaid väheseid
tegevusalasid, peamiselt jaekaubandust. Kui aga mündi
nominaal tõuseb euro tulekuga mitmekordselt, kasvab
hüppeliselt ka müntide roll maksevahendina, saavutades
teatud valdkondades hinnanguliselt 30–35%. Eelkõige
kasvab mündikäive toitlustusettevõtetes, kioskites,
toidu- ja pudukauplustes, taksonduses ja teistes
jaekliente teenindavates ettevõtetes. Sellises olukorras
muutub panga 5% teenustasu paljudele väga suureks
lisakuluks, mis kahandab veelgi nimetatud valdkondade
väikest rentaablust või viib osa ettevõtteid koguni
kahjumisse. Seetõttu püüavad kauplejad anda klientidele
tagasi võimalikult palju metallraha ning tekitavad
seisvaid müntide koguseid, mis ei jõua kohe ringlusse
tagasi.
Loe edasi: http://www.evea.ee/13811
Marina Kaas
EVEA president

Töölepingu
seaduse
rakendamise
tulemusena on järsult kasvanud Eesti väikeja keskmise suurusega ettevõtjate soov
saada
juriidilist
abi
ning
nõustamist
töölepingu koostamisel ning töölepingu osas
tekkivate
küsimuste
ja
vaidluste
lahendamisel.
Parim
võimalus
antud
probleemi
efektiivselt
ning
ressursisäästlikult
lahendada
on
spetsialiseeritud internetikeskkonna loomine
ning
selle
kasutusvõimaluse
laialdane
tutvustamine. EVEA soovib, vastavalt oma
olemasoleva ja potentsiaalse liikmeskonna
tahtele, anda operatiivset, kompetentset
ning tasuta esmaabi töölepingute sõlmimise
keskkonna loomise kaudu, mis oleks
aktuaalseks
teabematerjaliks
tööhõive
suurendamisel. Pakutavad lahendused on
innovaatilised,
ajakohased
ning
nii
tööandjale kui töötajale tasuta, säästes
hulga aega ja raha.
Projekti
käigus
luuakse
ettevõtjatele
interaktiivne
tasuta
tervikpakett,
mis
sisaldab endas veebikeskkonda, kus saab
koostada töölepinguid vastavalt Töölepingu
seadusele ning tasuta infotelefoni, mille
kaudu
saab
konsulteerida
juristiga
kohaldatavate töölepingute tingimuste osas.
EVEA partneriteks Töölepingu Veebimentori
raames
on
Eesti
Juristide
Liit
ja
Tööinspektsioon. Projekti toetab 995 180
krooniga Innove SA ja EL Sotsiaalfond.
Projektiga seoses on EVEA-s
töötajat:
Projektijuht Margus Zahharov
Infojuht Tuulike Tuulik
tel. 6311052

kaks

uut

Vähendame tööjõumakse
Läti on võtnud kasutusele uue mikroettevõtete
maksustamise
korra,
kus
erinevad
tuluja
sotsiaalmaksud asendatakse 9%-lise kogu müügitulu
pealt tasutava maksuga. Kuigi esimesed kommentaarid
selle muudatuse kohta väidavad, et tegu on Läti
ettevõtjatele antud suure eelisega, arvan, et Eesti
tingimustes poleks sellisel reformil reaalset ergutavat
mõju väikefirmadele, kelle olukorda saab parandada ka
olemasoleva
maksusüsteemi
raames.
Läti mudel toimib hästi olukorras, kus kogu tulu
võetakse
välja
palgana,
nt
kodus
töötavad
raamatupidajad, disainerid, konsultandid, lapsehoiu- või
koristusteenuse pakkujad. See on reaalses elus erandlik,
suur osa tulust läheb enamasti ettevõtluskulude katteks,
eriti nt toitlustuses, ehituses, taksonduses. Kui kõiki
ettevõtluskulusid hakata maksustama 9%ga, eriti veel,
kui ettevõttel on kasumi asemel kahjum, võib Läti mudel
olla
ettevõtjale
pigem
kahjulik
kui
kasulik.
Eesti väike-, aga ka suurettevõtete suurimaks
takistuseks töökohtade loomisel on liiga kõrge tööjõu
maksustamine. Lisaks on meie FIE-de maksustamine
kõike muud kui motiveeriv enda tööandjaks hakkamisel.
Väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon
(EVEA) tegi valitsusele viis ettepanekut, kuidas
kiirendada uute töökohtade loomist ja soodustada
mikroettevõtete
ellujäämist
ja
kasvu.
Loe edasi: http://www.evea.ee/13800

Statistikaamet avas piirkondliku statistika
portaali
www.stat.ee/pp,
kuhu
on
koondatud kogu
Statistikaameti
piirkondlik
statistika. Portaali eesmärk on lihtsustada
piirkondliku statisti-ka leidmist ning tõhustada
koostööd piirkondliku statistika tootjate ja
tarbijate vahel.
_______________
Tööinspektsiooni Lääne Inspektsioon otsib
tööandjate esindajaid Pärnus asuvasse
Töövaidluskomisjoni.
Komisjoni töös osalemine on tasustatav.
Sellega seoses kutsub EVEA asjast
huvitatuid andma endast märku kuni 10.
oktoobrini, saates sellekohase e-maili
aadressile evea@evea.ee
_______________
EASi ärimentorprogramm otsib ärksaid
ettevõtjaid
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
alustas ambitsioonikate alustavate ettevõtjate
avalduste
vastuvõttu
ärimentorprogrammi
kandideerimiseks. Programmist osavõtjatel on
võimalus moodustada aastaks koostööpaar
kogenud ettevõtjaga ning osaleda tasuta
erinevatel
ettevõtlusalastel
koolitustel
ja
seminaridel.
Programmi
kandideerimine
kestab 24. oktoobrini ning mentoraastaga
alustatakse
novembris.
Programmi
kaasrahastatakse
Euroopa
Sotsiaalfondist.
Lisainfo: www.eas.ee/mentorlus
_______________

Marina Kaas
EVEA president
_____________________

Osaühingut saab järgmisest aastast
rajada ilma osakapitalita
Riigikogu kiitis 29. septembril heaks seadusemuudatuse,
millega muutub osaühingute loomine järgmisest aastast
lihtsamaks ning kaob vajadus näidata ettevõtte
pangaaarvel vähemalt 40 000 krooni. Järgmisest aastast
on
võimalik
luua
osaühing
nii,
et osakapitali
moodustavad nõuded osanike vastu, mitte reaalne raha
pangaarvel. Osanikud vastutavad summa ulatuses, mis
nad osamaksetes lubanud on ja raha nõutakse välja alles
ettevõtte makseraskuste korral. Seni oli osaühingu
loomiseks vaja pangaarvel ette näidata vähemalt 40 000
krooni. «Näiteks, kui ettevõtlik inimene soovib hakata
äriühingu kaudu pakkuma mõnd nõustamisteenust, siis
ei ole ju selleks tegelikult vaja muud kui head
teadmistepagasit
ja
pealehakkamist,»
selgitas
justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek
Niklus. Uus seadus võimaldab osaühinguid lihtsamalt
luua alates järgmise aasta jaanuarist. «Ettevõtluse
soodustamiseks on kõige tähtsam luua võimalus asutada
äriühing lihtsalt ja kiirelt ning ilma asjatute raha- ja
ajakulutusteta,» lisas Niklus.
Allikas: Postimees.ee

EVEA MEEDIAS:
EVEA: loobudes toetustest, me ainult
kaotaksime
05.09.2010 Äripäev
http://www.ap3.ee/?PublicationId=dedb50855e87-446e-aa6b-973b60d0737f

Vähendame tööjõumakse
21.09.2010 Äripäev
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?pu
blicationid=edbc5080-eb31-4273-b692de3e24d5aabb

Ettevõtjad: euromündid vähendavad
väikekauplejate tulusid
04.10.2010 Postimees
http://www.e24.ee/?id=322034

EVEA nõuab pankadelt teenustasude
alandamist
05.10.2010 Äripäev
http://www.ap3.ee/?PublicationId=e77e52eb2059-4c1a-9d9c-97917c5e606d

