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Maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on 2. oktoober
Esmaspäeval, 2. oktoobril on
maamaksu teise osa tasumise
tähtaeg ning tulu- ja sotsiaalmaksu juurdemaksmise tähtaeg neil maksumaksjatel, kes
olid 2016. aastal registreeritud FIE-na, said kasu vara
võõrandamisest või tulu välismaalt.
2016. aasta tuludeklaratsioonide alusel tuleb 16 290 isi-

kul tasuda 30,4 miljonit eurot
tulumaksu. Sotsiaalmaksu
tuleb tasuda juurde ligi 9500
isikul summas 8,3 miljonit
eurot.
Maksu- ja Tolliameti
(MTA) teenindusosakonna
juhtivspetsialisti Hannes
Udde sõnul tuleb tänavu tulumaksu tasuda 3,6 miljonit
eurot rohkem kui mullu.

«Olulise kasvu tulumaksu
määramisele andis välistulu
deklareerimine, mis kuulus
Eestis maksustamisele. Kokku deklareeriti välistulu 20
miljoni euro võrra rohkem
kui aasta tagasi,» lisas Udde.
MTA saatis välja maksuteated kõigile, kes peavad 2. oktoobriks tulu- või sotsiaalmaksu juurde tasuma. Ini-

Genetrade Wood Baltic OÜ ostis Külmari AS-i hooned kolm aastat tagasi.

mesed, kes ei ole maksuteadet
mingil põhjusel kätte saanud
või on selle ära kaotanud,
saavad sellega tutvuda emaksuametis/e-tollis oma
2016. aasta tuludeklaratsiooni infoleheküljel või pöördudes MTA klienditeenindusse.
Samuti saadab amet e-posti
teel välja ka teavituskirjad
neile, kellel ei ole ettemaksu

kontol juurdemakseks piisavalt raha.
2. oktoobriks tuleb tasuda
maamaksu teine osamakse
kokku 75 956 isikul kogusummas 25 miljonit eurot.
Kui isiku maamaksu summa
on suurem kui 64 eurot, siis
saab maksu tasuda kahes
osas - esimese osa tasumise
tähtaeg oli 31. märtsil, mil

pidi tasuma vähemalt pool
summast, ülejäänud osa maamaksust on vaja maksta hiljemalt 3. oktoobriks.
Infot füüsiliste isikute maksustamise kohta saab Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt
880 0811.
Maksu- ja Tolliameti
pressiteade

Ettevõtte tootmisjuht Kristo Vassila tutvustab toodete näidiseid.
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Külmari AS-i hoonetes saunasisustust
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umbes kolm aastat tagasi Põlvas Külmari AS-ile kuuluvad
hooned ning viis tootmise Jaama 75 rendipinnalt aadressile
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Genetrade Wood Baltic OÜ
tootmisjuht Kristo Vassila
rääkis, et ettevõte tegutseb
Põlvas juba 31. detsembrist
2006. Algul omati ainult laopindu, kuid mõned aastad
hiljem hakati tootma saunasisustust, näiteks voodri- ja
lavalaudu, lavamooduleid,

pinke ning liiste. Toorainena
kasutatakse sanglepast ning
haavast toodetud saematerjali, mis tuleb Lätist, Leedust, Valgevenest ning mõningal määral ka Eestist.
Tegu on Gaselli TOP-i
ettevõttega
Kuna Külmari AS-i hooned
(kaks kaarhalli ja üks viilhall) ei vastanud puidutööstuse nõuetele, siis pidi neis
päris palju ümberehitusi tegema. Et kahest kaarhallist
oli üks ostmise ajaks juba
maha müüdud, siis tuli 504ruutmeetrine hall oma kulu
ja kirjadega uuesti üles ehitada. Üldse on ettevõttel kogupinda ligi 3000 ruutmeet-

rit, millest laopinda 17001800 ruutmeetrit.
Ruumi on - nii et ümberehitamised ning laienemised
jätkuvad. Näiteks on plaanis
ehitada kaks varjualust.
Toomisjuht Vassila nentis,
et nad püüavad omateenitud
rahaga hakkama saada, mis
tähendab seda, et investeeringuteks kasutatakse ainult
toodangu müügist laekunud
raha. Kui mõni arvab, et ettevõte on laienenud pisitasa,
siis see ei vasta päristõele.
Genetrade Wood Baltic OÜ
leiame Äripäeva Põlvamaa
Gaselli TOP-ist, mis on koostatud 2011.-2013. aasta kasumi ja käibe kasvust lähtudes. Nii et selle kümnendi al-

gul oli tegu kiiresti areneva
ettevõttega. Hetkel töötab
ettevõttes kümme inimest,
kelle seas on ka naisi.
Enamik toodangust
läheb Soome
90% toodangust läheb Soome
ning ülejäänud 10% Eestisse
ja teistesse Euroopa riikidesse. Kuna Genetrade Wood
Baltic OÜ on Soome firma
Genetrade Wood Products OY
tütarettevõte, siis on Soome
suund etteaimatav.
Üks emafirma omanik,
Andres Hoop on pärit Põlvamaalt Savernast.
Eeltoodust oli ettevõtte asutamine Põlvasse loogiline
samm.

Soomes töötab ka saunade
paigaldamise meeskond, kes
tegutseb võtmed kätte põhimõttel. Kuigi eksport on
hetkel küllaltki keeruline teema, laienetakse tasapisi teistessegi Euroopa riikidesse.
Ettevõte on
puiduklastri liige
Sauna leili- ja eesruumide sisustamist ning renoveerimisteenust pakkuv Genetrade
Wood Baltic OÜ võeti pärast
31. augustil toimunud KaguEesti Puiduklastri ja Kompetentsikeskuse Tsenter ekspordipäeva koosolekut puiduklastri liikmeks.
Ettevõtte tootmisjuhi Kristo Vassila sõnul võimaldab

klastris olemine end täiendada ja harida ning suurendada tutvusringkonda. Kuna
puiduklastri liikmete seas on
väga palju mööblitootjaid,
kellega on juba eelnevalt
koostööd tehtud, siis võimaldab sidemete tihendamine
leida uusi partnereid.
Näiteks valmistatakse Genetrade Wood Baltic OÜ-s
mõnda konkreetsemat detaili
veel praegugi käsitsi. Samas
võib-olla nii, et mõni teine
firma on antud toote masinatega tegemise tehnoloogia
juba välja töötanud. Mistõttu on lihtsam ja odavam antud toode (detail) sisse osta
kui jätkata edasi selle käsitsivalmistamist.

Eesti Panga president Ardo Hansson: ettevõtted on hakanud rohkem investeerima
Neljapäeval konverentsil
«Äriplaan 2018» esinenud
Eesti Panga presidendi Ardo
Hanssoni sõnul annab aasta
esimesel poolel nähtud ekspordi ja investeeringute kasv
lootust, et majandus saab
hakkama ka järjest tõsisemaks muutunud tööjõupuuduse tingimustes, kuid praeguseks peaaegu 6 protsendini
küündiva majanduskasvu
säilitamine pole siiski jõukohane.

Eesti majandusel on läinud
oodatust paremini tänu kosunud maailmamajandusele.
Välisturgude kiire hinnakasv
on toetanud Eesti ettevõtete
eksporditulude kasvu.
«Esiletõstmist väärib aga
see, et sel aastal on kasvanud
ka ettevõtete investeeringud,
mis on iga ettevõtte ning terve majanduse kasvu püsimiseks väga oluline. Kui ettevõtted arenevad tänu uutele
investeeringutele ja inimesed

asuvad tööle valdkondades,
kus luuakse kõige rohkem lisandväärtust, siis Eesti majandus edeneb ja sissetulekud
kasvavad, olgugi et hõive ei
saa enam märkimisväärselt
kasvada,» märkis Ardo
Hansson.
Inimesed on viimastel aastatel hakanud sagedamini
töökohti vahetama ja seejuures on oluline jälgida, et muutus toimuks õiges suunas.
«Kui töötajaid tuleb juurde

sisetarbimisega seotud valdkondadesse või kui töökohti
vahetatakse pelgalt seetõttu,
et rääkida välja suuremat
palka, on see ohumärk tööturu ülekuumenemisele.
Kuni aga töötajad liiguvad
suurema lisandväärtusega
valdkondadesse või töökohta
vahetatakse paremate töötingimuste tõttu, on majanduse
arengu seisukohalt tegemist
hea muutusega,» rääkis Eesti
Panga president, lisades, et

töötajate vähesus sunnib ka
ettevõtet arenema.
«Kui töökäsi on vähe, siis
saab töötajad endale see ettevõtte, kes pakub paremaid
tingimusi - kus on tehtud investeeringuid nii tootmisse
kui ka inimestesse,» ütles Ardo Hansson.
Eestis on majanduskasv
kiirenenud enamikus sektorites ja kasv küündib peaaegu
6 protsendini.
«Kuigi Eesti majanduse

kasvunumbrid avaldavad
muljet, ei tasu selle põhjal
ootusi tulevaseks majanduskasvuks liiga suureks ajada.
Teistes riikides majanduskasv valdavalt enam ei kiirene, vaid on stabiliseerumas,
ja meie enda kasvuvõime sõltub eelkõige investeeringutest tootlikkuse tõstmiseks,»
toonitas Ardo Hansson.
Eesti Panga
pressiteade

