Palga ja eelarve tööleht
1. Mille poolest erineb brutopalk netopalgast?
a. Brutopalk on kokkulepitud töölepingus ja sisaldab
töötaja poolt makstavaid makse. Netopalk on summa, mille
töötaja kätte saab.
b. Brutopalk sisaldab kõiki makse, mida tasub nii töötaja
kui ka tööandja. Netopalk on summa, mis jääb peale
maksude tasumist üle.
c. Brutopalk sisaldab töötaja poolt makstavaid makse.
Netopalk on kokkulepitud töölepingus ja näitab
rahasummat, mille töötaja kätte saab.
d. Brutopalk ei erine netopalgast
2. Kes peab töötasult maksma tasusid?
a. Töötasult peab tasusid maksma ainult töötaja
b. Töötasult peab tasusid maksma ainult tööandja
c. Töötasult peavad tasusid maksma nii töötaja kui ka tema
tööandja
3. Milline on kõige suurem maks, mida töötasult makstakse?
Kui suur see on?
a. Töötaja poolt makstav tulumaks, 2019. aastal 20%.
b. Tööandja poolt makstav sotsiaalkindlustusmaks, 2019.
aastal 33%.
c. Sotsiaalkindlustusmaks, 2019. aastal 20%, 16% tasub
tööandja ja 4% töötaja.
4. Millist makset töötasult ei arvestata juhul, kui lähete
tööle enne 18. eluaastat?
a. Noored ei pea maksma tulumaksu
b. Noored ei pea tegema kogumispensioni makseid
c. Noored ei pea makse üldse maksma, nii soodustatakse
noorte varasemat kaasatust tööturule
5. Mis puhul makstakse töötajale lisatasu?
a. Ebameeldivate tööülesannete täitmise eest
b. Õhtusel/öisel ajal ja riigipühadel töötamise eest
c. Juhul kui töötajale ei ole võimalik anda puhkust siis,
kui ta seda soovib
6. Kas seaduse järgi on töötajal õigus saada puhkusetasu?
a. Jah, iga kuuga teenib töötaja 2,33 päeva puhkust, mida
arvutatakse reeglina keskmise või põhipalga järgi
b. Ei, kuni töötaja ei ole töökohal töötanud vähemalt 1
aasta vältel
c. Jah, aga ainult juhul, kui tööandja on rahul tehtud
tööga.

7. Kes maksab töötajale haigusraha juhul, kui töötaja haigeks
jääb?
a. Tööandja ja haigekassa
b. Alati ainult haigekassa
c. Alati ainult tööandja
d. Haigestumise puhul ei maksta kunagi haigusraha
8. Millest tuleks alustada hea eelarve koostamisel?
a. Panna kirja oma ootused kulude suhtes ja vaadata, kuidas
saaks kulutuste katmiseks vajalikku raha teenida
b. Jälgida paari kuu jooksul oma kulutusi ja panna need
realistliku pildi saamiseks võimalikult täpselt kirja
c. Leida internetist üks suvaline eelarve ja võtta see
aluseks.
9. Mis on eelarve koostamisel kõige olulisem?
a. Omada võimalikult head eelarvestamise vormi
b. Kulud ja tulud peavad olema tasakaalus, arvestusega, et
on kaetud nii püsi- kui ka muutuvad kulud ning raha jääb
ka kogumiseks.
c. Tulud peavad katma püsikulud
10.
Miks on vajalik hoida eelarves rida riiete ja
meelelahutuse kulude jaoks?
a. Uued riided ja meelelahutus on noorele inimesele väga
tähtsad, et mitte muutuda kurvaks ja teha planeerimata
kulutusi.
b. Kindel summa eelarves aitab neid kulusid paremini
kontrolli all hoida.
c. Riietele ja meelelahutusele kulub raha niikuinii ja
nende etteplaneerimine aitab vältida eelarve lõhki
minemist.

