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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/8,
5. jaanuar 2016,
millega täpsustatakse füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist käsitleva 2017. aasta lisaküsimustiku
tehnilised tunnused
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta
ühenduses, (1) eriti selle artikli 7a lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks et jälgida Euroopa 2020. aasta strateegias seatud ühiste eesmärkide saavutamise kulgu, peaks komisjon
liikmesriikidelt saama füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise kohta üksikasjalikke andmeid, mis võimaldaksid
teha võrdlusi liikmesriikide vahel.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 318/2013 (2) sätestatakse füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist käsitlev
lisaküsimustik.

(3)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1397/2014 (3) täpsustatakse ja kirjeldatakse eriteabe valdkondi („alalisaküsimustikud”), mis peavad sisalduma füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist käsitlevates 2017. aasta lisaküsi
mustikes.

(4)

Komisjon peaks täpsustama füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist käsitleva ala-lisaküsimustiku andmete
edastamise tehnilised tunnused, filtrid, koodid ja tähtpäeva.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist käsitlevate 2017. aasta lisaküsimustike tehnilised tunnused, kasutatavad filtrid ja
koodid ning komisjonile andmete saatmise tähtpäev on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.
(2) Komisjoni määrus (EL) nr 318/2013, 8. aprill 2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu
valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 99, 9.4.2013, lk 11).
(3) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1397/2014, 22. oktoober 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 318/2013, millega võetakse
vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 370,
30.12.2014, lk 42).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 5. jaanuar 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Käesolevas lisas kehtestatakse tehnilised tunnused, filtrid ja koodid, mida tuleb kasutada füüsilisest isikust ettevõtjana
töötamist käsitlevas lisaküsimustikus 2017. aastal. Selles määratakse ka komisjonile andmete esitamise tähtpäev.
Komisjonile tulemuste edastamise tähtpäev: 31. märts 2018.
Andmete saatmiseks kasutatavad filtrid ja koodid: vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 377/2008 (1) III lisas sätestatule.
Veerud, mis on reserveeritud valikulistele kaaluteguritele, mida tuleb kasutada alavalimi või vastamata jätmise korral:
veerud 222–225 sisaldavad täisarve ja veerud 226–227 sisaldavad komakohtadega arve.

1) Alaküsimustik „Majanduslikult sõltuvad füüsilisest isikust ettevõtjad”
Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

MAINCLNT

Majanduslik sõltuvus

STAPRO = 1,2

211

Klientide arv ja tähtsus viimase 12 kuu jooksul
1

Ühtegi klienti viimase 12 kuu jooksul

2

Vaid üks klient viimase 12 kuu jooksul

3

2–9 klienti viimase 12 kuu jooksul, neist üks oli põhiklient

4

2–9 klienti viimase 12 kuu jooksul, neist ükski ei olnud põhi
klient

5

Rohkem kui 9 klienti viimase 12 kuu jooksul, neist üks oli põhi
klient

6

Rohkem kui 9 klienti viimase 12 kuu jooksul, neist ükski ei ol
nud põhiklient

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub / Ei tea

WORKORG

Organisatsiooniline sõltuvus

212

Tööaega käsitlev otsustusõigus
1

Vastaja otsustab

2

Vastaja klient otsustab / kliendid otsustavad

3

Muu isik otsustab

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

STAPRO = 1,2 AND
MAINCLNT ≠ 1

Vastus puudub / Ei tea

(1) Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse
korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete
kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes (ELT L 114, 26.4.2008, lk 57).
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2) Alaküsimustik „Füüsilisest isikust ettevõtjate töötingimused”
Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

REASSE

Peamine põhjus füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamiseks

STAPRO = 1,2

213

Peamine põhjus füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamiseks, kui selleks
hakati praeguse töö puhul
1

Ei leidnud tööd palgatöötajana

2

Vastaja endine tööandja palus vastajal hakata füüsilisest isikust
ettevõtjaks

3

See on tavaks valdkonnas, milles vastaja tegutseb

4

Sobiva võimaluse tekkimine

5

Pereettevõtte jätkamine

6

Ei soovinud või ei kavatsenud hakata füüsilisest isikust ettevõt
jaks, kuid hakkas tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana mõnel
muul kui eelnevalt esitatud põhjusel

7

Soovis hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks paindliku tööaja pä
rast

8

Soovis hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks mõnel muul põhjusel

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub / Ei tea

SEDIFFIC

Suurim probleem füüsilisest isikust ettevõtjana

214

Vastaja hinnangul suurim probleem füüsilisest isikust ettevõtjana tööta
misel viimase 12 kuu jooksul
0

Mõju puudumine hinna määramisel oma tööle

1

Rahastamisvõimaluste kättesaamatus ettevõttele

2

Hilinenud maksed või mittemaksmine

3

Liigne halduskoormus

4

Sissetuleku puudumine haiguse korral

5

Perioodilised rahalised raskused

6

Perioodid, mil ei ole kliente, tellimusi ega projekte

7

Muu probleem

8

Probleeme ei ole olnud

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

STAPRO = 1,2

Vastus puudub / Ei tea

REASNOEM

Peamine põhjus, miks ettevõtjal ei ole palgatöötajaid

215

Vastaja hinnangul peamine põhjus, miks tal ei ole palgatöötajaid
0

Vastaja soovib peamiselt ise töötada

1

Tööd ei ole piisavalt

STAPRO = 2
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Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

2

Raskused sobivate töötajate leidmisel

3

Liiga keeruline õigusraamistik

4

Suured sotsiaalmaksud

5

Ei ole võimalik vastaja kutsealal

6

Vastaja eelistab töötada alltöövõtjate või partneritega

7

Vastaja klient soovib / kliendid soovivad, et vastaja täidaks töö
ülesandeid ise

8

Muu põhjus

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Töötamine äripartneritega

216

Töötamine kaasomaniku ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate võrgustikus
1

Töö koos kaasomanikuga

2

Töö füüsilisest isikust ettevõtjate võrgustikus

3

Mõlemad

4

Ei üks ega teine

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

STAPRO = 1,2

Vastus puudub / Ei tea

PLANEMPL

Kavas on palgatöötajate töölevõtmine või alltöövõtjate
kasutamine

217

Kavas on võtta tööle palgatöötajaid või kasutada alltöövõtjaid järgmise
12 kuu jooksul
1

Kavas on võtta tööle üksnes alalisi töötajaid

2

Kavas on võtta tööle üksnes ajutisi töötajaid

3

Kavas on võtta tööle nii alalisi kui ka ajutisi töötajaid

4

Kavas on kasutada alltöövõtjaid

5

Kavas on kasutada alltöövõtjaid ja võtta tööle palgatöötajaid

6

Palgatöötajate töölevõtmine ega alltöövõtjate kasutamine ei ole
kavas

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Filter

Vastus puudub / Ei tea

BPARTNER

Tühi
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STAPRO = 1,2

Vastus puudub / Ei tea

3) Alaküsimustik „Füüsilisest isikust ettevõtjad ja töötajad”
Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

JBSATISF

Rahulolu tööga

WSTATOR = 1,2

218

Tööga rahulolu tase põhitöökohal
1

Suurel määral rahul

2

Teataval määral rahul
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Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

3

Vähesel määral rahul

4

Ei ole üldse rahul

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Filter

Vastus puudub / Ei tea

AUTONOMY

Töö autonoomsus

219

6.1.2016

WSTATOR = 1,2

Mõju põhitöö ülesannete sisule ja järjekorrale
1

Võimalus mõjutada nii tööülesannete sisu kui ka järjekorda

2

Võimalus mõjutada tööülesannete sisu, kuid mitte järjekorda

3

Võimalus mõjutada tööülesannete järjekorda, kuid mitte sisu

4

Ei ole võimalik mõjutada ei tööülesannete sisu ega järjekorda

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub / Ei tea

PREFSTAP

Põhitöö puhul eelistatud kutsealane staatus

220

Eelistaks palgatööd, kui on praegu füüsilisest isikust ettevõtja, või eelis
taks olla füüsilisest isikust ettevõtja, kui on praegu palgatöötaja
1

Ei soovi muuta tööalast staatust

2

On füüsilisest isikust ettevõtja, kuid soovib töötada palgatööta
jana

3

On palgatöötaja või pereettevõttes töötaja, kuid soovib olla füü
silisest isikust ettevõtja

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub / Ei tea

OBSTACSE

Peamine põhjus, miks vastaja ei ole hakanud põhitöö puhul
füüsilisest isikust ettevõtjaks

221

Peamine põhjus, miks praegused palgatöötajad või pereettevõttes tööta
jad, kes sooviksid olla füüsilisest isikust ettevõtjad, ei ole muutnud
tööalast staatust
1

Majanduslik ebakindlus

2

Raskused saada ettevõttele rahalisi vahendeid

3

Liiga palju stressi, vastutust või riski

4

Väiksem sotsiaalkaitse

5

Muu põhjus

9
Tühi

WSTATOR = 1,2

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)
Vastus puudub / Ei tea

PREFSTAP = 3

