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Töövõimetoetuse otsused 2017. aastal

 Töövõimetoetuse määramine 41690

 Määramise muutmine 526

 Töövõimetoetuse mittemääramine 8420

Mittemääramise muutmine 5

 Töövõimetoetuse maksmise lõpetamine 2148

 Lõpetamise muutmine 40

 Menetluse lõpetamine 479

 Töövõimetoetuse maksmise peatamine 314

 Taotluse läbivaatamata jätmine 15

 Erinevate otsuste kehtetuks tunnistamine 1309

Kokku ca 55 000 erinevat töövõimetoetusega seotud otsust



Töövõimetoetuse lõpetamine töötuna arveleoleku tingimuste rikkumise tõttu

Töövõimetoetuse maksmine lõpetati ligi 300 korral seetõttu, et isik võeti töötuna arveleoleku
tingimuste rikkumise tõttu arvelt maha.

Isikute arvelolekute lõpetamised arveloleku tingimuste rikkumise tõttu, kui sellega kaasnes
töövõimetoetuse maksmise lõpetamine 2017. aastal:

Töötuna arveoleku lõpetamise põhjus Lõpetamiste arv

 pöördumata jätmine 30 päeva jooksul 287

.. sh on tehtud enne töövõimetoetuse peatamine/peatamised 87

 täitmata oli 3 tegevust individuaalsest tööotsimise kavast 3

Kokku 290



Töövõimetoetuse maksmise peatamise protsess

Töövõimetoetuse peatamine (kohaldub isikutele, kellele töötuna arvelolek

(st töö otsimine) on ainukeseks aktiivsustingimuseks)

Töövõimetoetuse maksmine peatatakse 10 päevaks, kui toetusesaaja

esmakordselt ja 30 päevaks kui ta teistkordselt mõjuva põhjuseta:

 ei tule määratud ajal töötukassasse nõustamisele;

 ei täida ITKs kokkulepitud tegevusi;

 keeldub sobivast tööst.



Keskmiselt kulub töövõimetoetuse taotluse menetlemiseks 6 tööpäeva

 67% - 1-5 tp

 28% - 6-10 tp

 5% - > 10 tp (enamik töövõimetoetuse Euroopa Liidu koordinatsiooni juhtumid)

Töövõimetoetuse taotluste menetlusaeg (esitatud taotlused 01.01.2017–30.12.2017)



Töövõimetoetuse väljamakse saajad töövõime ulatuse järgi 2017. aastal. 

Töövõimetoetust maksti detsembris välja ligi 38 000 inimesele (9,4 mln). 



Töövõimetoetuse keskmise väljamakse suurus töövõime ulatuse järgi 2017. aastal

Toetuse keskmised väljamaksed detsembris olid 204 ja 350 eurot 



Õigustatus töövõimetuspensioni suuruses säilitatud töövõimetoetusele SKA-st ületulijate seas, 
töövõimetoetust saama õigustatud isikud seisuga 31.08.2017

Töövõimetuspensioni suuruses säilitatud toetusele oleks õigus 55% toetuse saajatest …



… neist kolmveerandil tuleb aga uus töövõimetoetus suurem kui töövõimetuspension 



Sissetuleku mõju töövõimetoetuse suurusele

Alates 01.04.2017 on töövõimetoetuse kehtiv päevamäär 11,82 eurot, millest ühe
kalendripäeva toetus on:

osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (6,74 eurot päevas,
keskmiselt 202,1 eurot kuus);

puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (11,82 eurot
päevas, keskmiselt 354,6 eurot kuus).

Isiku sissetuleku andmed saadakse Maksu- ja Tolliametist. Sissetulekute hulka
arvestatakse:

sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (töötasu, palgatulu, võlaõigusliku lepingu
alusel saadav tasu jmt.);

 välisriigist saadav töötasu;

 töötuskindlustushüvitis, vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis (sh
sünnitushüvitis) ja tööandja makstav haigushüvitis, samuti välisriigist
saadavad samad sissetulekud.



Sissetuleku mõju töövõimetoetuse suurusele

o
kt

o
o

b
er

SISSETULEK

Näide: 1100.-

n
o

ve
m

b
er

TVT 
MAKSMISE

KUU
1100 – 1063,80 = 36,20

36,20 : 2 = 18,10

6,7374 x 31= 208,86

208,86 – 18,10 = 190,76

d
et

se
m

b
er

TVT 
VÄLJAMAKSE

KUU
190,76

Isikule ei maksta töövõimetoetust kui tema sissetulek töövõimetoetuse kuule eelneval kuul ületab:
• Osalise töövõime korral (30*6,7374*2+1063,80) = 1468 eurot
• Puuduva töövõime korra (30*11,82*2+1063,80) = 1773 eurot



Töövõimetoetuse saajate osakaal, kelle töövõimetoetust vähendati

Toetust vähendatakse igal kümnendal toetusesaajal (sissetulek ületab 1063 eurot)



Töövõimetoetuse maksete vähendamised jaan-sept 2017

Töövõimetoetust ei maksta sissetuleku (1468 v 1773) tõttu 4% juhtudest 



Isikute sissetulekute* jagunemine töövõimetoetuse 2017. aasta jaan-sept maksete põhjal

Enamikul toetusesaajatest jääb sissetulek alla vähendamise piiri

* Maksu- ja Tolliameti andmed tasu kohta, millelt makstakse sotsiaalmaksu; ajutise töövõimetuse hüvitis; 
vanemahüvitis; töötuskindlustushüvitis



Töövõimetoetuse ümberarvestamine

Kui vähenenud töövõimega inimese töövõimetoetust on vähendatud põhjusel, et tema

sissetulekud ületavad toetuse kuule eelneval kuul 90-kordset päevamäära, siis tema

avalduse ja esitatud tõendite alusel on töötukassal õigus töövõimetoetus teatud

juhtudel ümber arvestada.

Töövõimetoetus arvestatakse ümber:

 kui inimesele maksti tasu või hüvitist ettenähtud kalendrikuust erineval ajal;

 kui inimesele maksti ühes kuus korraga puhkuse- ja töötasu ning puhkusetasu 

makstakse erinevalt ajast, kui inimene oleks saanud sama perioodi eest töötasu;

 kui inimene osutas teenust pikema kui ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel ja 

talle on tasu välja makstud lepingu kestusest vähemate kuude eest või korraga 

kogu perioodi eest



Töövõimetoetuse ümberarvestamine

 Töövõimetoetuse ümberarvestamiseks peab inimene esitama:

 avalduse;

 tööandja tõendi, kust nähtub millised summad, mille eest (töötasu, puhkusetasu 

või lepingutasu), millise perioodi eest ja millal välja maksti;

 väljavõtte töölepingust või võlaõiguslikust lepingust.

 Ümberarvestamise avaldus koos lisadokumentidega vaadatakse läbi

hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse esitamisest.

 Juhul, kui sissetulekute ümberarvestamisel tuleb osa sissetulekutest

lisada tuleviku kuude sissetulekute juurde, siis tagasinõuete

vältimiseks tehakse ümberarvestused ajal kui kõikide puudutatud

kuude sissetulekute andmed on töötukassale laekunud



Töövõimetoetuse ümberarvestamine

Töövõimetoetust ei arvestata hetkel ümber järgmistel juhtudel:

 kui isikule maksti ajutise töövõimetuse hüvitist korraga pikema perioodi eest (sh 

sünnitushüvitis) ja eelnimetatud hüvitise väljamaksmisel on järgitud 

ravikindlustuse seadusest tulenevaid tähtaegu;

 kui isikule maksti lõpparve töösuhte lõppemisel;

• ……



Sotsiaalmaksu soodustus tööandjale 

Tööandjal, kelle juures töötab osalise või puuduva töövõimega või vähemalt

40%-lise püsiva töövõimetusega töötaja, on võimalik taotleda sotsiaalmaksu

soodustust Eesti Töötukassalt.

Tööandja peab olema äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest

isikust ettevõtja.

Töötaja peab töötama tööandja juures töölepingu alusel (töövõtu-, käsundus- või

muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava vähenenud töövõimega isiku eest

riik sotsiaalmaksu ei maksa).



Töötajate arv, kelle eest hüvitati detsembris sotsiaalmaks, tööandja tegevusala järgi

Detsembris hüvitati sotsiaalmaks rohkem kui 22 000 vähenenud töövõimega töötaja eest



Asutuste arv, kelle töötaja eest hüvitati detsembris sotsiaalmaks, tööandja tegevusala järgi

Detsembris hüvitati sotsiaalmaks rohkem kui 8000 asutusele



Kulud 2017

TÖÖVÕIMETOETUS

59,3 mln eur, sh keskmine

osalise töövõimega inimeste töövõimetoetus 205 eur

puuduva töövõimega inimeste töövõimetoetus 353 eur

Töövõimetoetust maksti kokku 40 277 inimesele

SOTSIAALMAKSU KULU

35 mln eur



TÄNAN!

www.tootukassa.ee/toovoimereform

http://www.tootukassa.ee/toovoimereform

