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Tänased teemad



Ettevõtlus
Ettevõtluse mõiste kaudu määratakse nii isiku kohustus maksta müügikäibelt käibemaksu kui ka õigus maha 
arvata käibemaksu.

� Ettevõtlus - isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse tasulist
teenust.

� Ettevõtlusena käsitatakse ka notari ja kohtutäituri ametitegevust.

� Riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust käsitatakse ettevõtlusena 
üksnes siis, kui see tegevus kujutab endast nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ I lisas sätestatud 
majandustegevust või selliseid KMS § 1 lõikes 1 loetletud tehinguid ja toiminguid, mida saavad teha ka 
teised maksukohustuslased ning mille maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi.

EL Käibemaksu direktiivi (2006/112/EL) art 9 lg 1: Majandustegevus on tootja, ettevõtja ja teenuseid osutava 
isiku mis tahes tegevus, sh kaevandamis- ja põllumajandamisalane tegevus ja kutsealane tegevus. 
Majandustegevusena käsitatakse eelkõige materiaalse ja immateriaalse vara kasutamist kestva tulu saamise 
eesmärgil.
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Ettevõtlus (2.)

� Pelgalt omandiõiguse teostamine ei ole ettevõtlus  (näide: füüsiline isik võõrandas 64 krunti)

� Iseseisval majandustegevusel on objektiivne olemus, st eesmärk ja tulemused ei ole olulised

� Võõrandamistehingute arv ja ulatus ei ole oluline, kuid võib siiski tõendite kogumis arvesse minna

� Üldiselt on vajalik mingi täiendav panus, mida sarnases olukorras ettevõtja võiks teha (nt maa 
varustamine trassidega)

� Kui vara sobib vaid majanduslikult kasutamiseks, on see juba piisav tõend, et lugeda tegevust 
ettevõtluseks

� Majandustegevus eeldab tasu saamist

� Kui isik on ise huvitatud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusest, võib talle  panna ka kohustuse 
esitada objektiivsed tõendid, mis kinnitaksid tema kavatsusi tegeleda ettevõtlusega (MTA näide)
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Ettevõtlus - MTÜ

� MTÜ tegevuse eesmärgid sätestatud põhikirjas,   eesmärgiks või põhitegevuseks ei 
või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine, tulu saamine vajalik üksnes 
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks (MTÜS § 1 )

� Teenus, mida MTÜ tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmetele,  ning 
spordirajatiste ja spordivahendite kasutamise teenus, mida MTÜ või SA osutab 
füüsilistele isikutele, on maksuvaba

� Maksuvaba on KMS § 16 lg p 8 teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma 
liikmele, kui on teenuse saaja käive on 90% ulatuses maksuvaba või tema tegevus ei 
kuulu käibemaksuga maksustamisele (nt FI), teenus on vajalik liikme põhitegevuseks 
ning teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse ostmiseks tehtud kulutusi

� Tasuta teenus ei ole käive

5

Ettevõtlus



Käive KMS tähenduses

� Käive on ettevõtluse käigus kauba võõrandamine või teenuse osutamine;

� Käive tekib millal? 

a) kauba või teenuse üleandmisel 

b) kauba või teenuse eest täielikul või osalisel tasumisel – igasugune raha liikumine 
pangas ja kassas ei ole käive.

� Erandiks MTÜd, kelledel ei teki põhikirjalisest tegevusest käivet, seega puudub ka 
käibemaksu mahaarvamise õigus.

� Käibemaksuga ei maksustata tootenäidiste või reklaamkingituste üleandmist, kui 
üleantava asja väärtus (käibemaksuta) ei ületa 10 eurot

� Maksuvaba käive (ammendav loetelu KMS § 16)
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Käive - vahendamisteenus
� Vahendamisteenuse  (KMS § 2 lg 11) osutamine 

Vahendamisteenuse osutamine on see, kui maksukohustuslane tegutseb teise isiku nimel ja arvel. Teise 
isiku nimel ja arvel tegutsemiseks peavad olema täidetud vähemalt järgmised tingimused:

� vahendaja ja kauba võõrandaja või soetaja või teenuse osutaja või saaja on kauba või teenuse 
vahendamiseks sõlminud lepingu;

� kauba võõrandamise või teenuse osutamise eest vastutab kauba võõrandaja või teenuse osutaja;

� kaup võõrandatakse või teenus osutatakse kauba võõrandaja või teenuse osutaja kehtestatud või 
heakskiidetud hinnaga ja tema kauba või teenuse saajale kehtestatud tingimustel;

� vahendaja käibena kajastatakse vahendaja raamatupidamises üksnes vahendustasu;

� kauba või teenuse saajale arve väljastamise korral väljastab selle kauba võõrandaja või teenuse 
osutaja või muu isik, sealhulgas vahendaja, kauba võõrandaja või teenuse osutaja nimel.

� Nt korteriühistute kommunaalkulude jaotus korterite vahel, sadamakulude vahendamine kaikohtadele
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Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Käibemaksukohustuslasena registreerimise eelduseks on ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse 
alustamine Eestis.

Kohustus end käibemaksukohustuslasena registreerida tekib isikul alates päevast, mil tema tehingute 
maksustatav käive ületab 16 000 eurot kalendriaasta algusest arvates, alates 01.01.2018 – 40000€.

Registreerimiskohustust ei teki kui kogu maksustatava käibe moodustab 0% määraga maksustatav käive, 
v.a. kauba ühendusesisene käive ja KMS § 10 lg 4 p 9 nim teenuse käive, kui teenust osutatakse teise LR 
maksukohustuslasele

Avaldus käibemaksukohustuslasena registreerimiseks tuleb esitada Maksu- ja Tollimetile 
registreerimiskohustuse tekkimise päevast alates kolme tööpäeva jooksul.

Kui isikul ei ole maksustatavat käivet veel tekkinud või tema maksustatav käive ei ületa 16 000 eurost 
piirmäära, saab käibemaksukohustuslasena registreerida vabatahtlikult.

Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole piisavalt tõendatud, on Maksu- ja 
Tolliametil õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel.
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Käibemaksukohustuslasena registreerimine –
kohustuslik 
3 tööpäeva jooksul, kui tehingute maksustatav käive ületab 16000€ kalendriaasta algusest (al 01.01.2018 
– 40 tuh€)

� Piirmäära hulka arvatakse KMS § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehingute maksustatav käive:

� kauba müük, mille käibe tekkimise koht on Eesti (KMS § 9 lõige 1)

� teenus, mille käibe tekkimise koht on Eesti (KMS § 10 lõiked 1, 2 ja 3)

� teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti (KMS § 10 lõiked 4 ja 5)

� Piirmäära hulka ei arvata:

� põhivarana kasutuses olnud kauba võõrandamist

� Eesti isikule teostatavat kaugmüüki

� kauba soetamist või teenuse saamist, mille puhul peab kauba soetaja või teenuse saaja Eestis maksma 
käibemaksu
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Käibemaksukohustuslasena registreerimine -
vabatahtlik
� Igal ajal kui maksustatavat käivet veel ei ole tekkinud.  Isikul õigus esitada avaldus 

enda maksukohustuslasena registreerimiseks juhul, kui tal tekib Eestis maksuvaba ühendusesisene 
soetamine või kauba eksport (KMS § 20 lg 1, 2).

� Registreerimisavalduse esitamisel peab isik tõendama, et ta kas juba tegeleb ettevõtlusega Eestis või 
alustab seda. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole piisavalt tõendatud, 
on maksuhalduril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Tõend on igasugune 
teave, mis kinnitab, et avalduse esitaja on avalduses märgitud tegevuskohas kas alustanud ettevõtlust 
või ettevõtluse alustamine on kavandatud. Sellised tõendid võivad olla näiteks äriplaan, eellepingud, 
lepingud (rent, hange, tarne, tööd jms), tehtavate tööde objektid jne. Maksuhaldur otsustab 
registreerimise tõendite saamisest alates viie tööpäeva jooksul. Maksuhaldur jätab isiku 
registreerimata, kui isik ei tegele ettevõtlusega või ei alusta ettevõtlust (KMS § 20 lg 41).

� Kui ettevõtlusega tegelemine on tõendatud, registreeritakse isik maksukohustuslasena avalduse 
saamise päeva või avaldaja soovil hilisema kuupäeva seisuga.

� Ettevõtlusega tegelemist või ettevõtluse alustamist peab maksukohustuslasena registreeritav isik 
tõendama nii vabatahtliku avalduse alusel registreerimisel kui ka registreerimisel seoses 
registreerimiskohustuse tekkimisega. 10
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Piiratud käibemaksukohustus
� Mõiste hõlmab isikut, kes ei ole maksukohustuslane ega füüsiline isik, kuid  on kohustatud end 

registreerima piiratud maksukohustuslasena. Piiratud maksukohustuslane maksab reeglina käibemaksu 
üksnes ühendusesiseselt kauba soetamiselt ning teenuste saamiselt (ja ka kauba impordilt), kuid ta ei lisa 
enda poolt võõrandatavatele kaupadele või osutatavatele teenustele käibemaksu ega oma õigust 
sisendkäibemaksu mahaarvamiseks.

� Piiratud maksukohustuslasena registreeritakse isikud, kes soetavad kaupu teisest liikmesriigist üle 
piirmäära (10 000 eurot kalendriaastas) või saavad teatud teenuseid teise liikmesriigi 
maksukohustuslaselt. Need isikud võivad olla ettevõtlusega tegelevad isikud, kes ei ole registreeritud 
maksukohustuslasena (näiteks maksuvaba käibega tegelevad äriühingud), ettevõtlusega mittetegelevad 
juriidilised isikud (näiteks mittetulundusühingud) või riigi-, valla- või linnaasutused.

� Piiratud maksukohustuslasena ei käsitata füüsilisi isikuid, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes 
soetavad kaupu või teenuseid oma ettevõtluse tarbeks.
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Registreerimine piiratud maksukohustuslasena
� Kui Eesti isik  saab Eestis välisriigi ettevõtjalt KMS  § 10 lg 5 nimetatud teenuse – esimese sellise 

teenuse saamise päevast (§ 21 lg 1):    

1) intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine;
2) reklaamiteenus;
3) konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus;
4) finantsteenus, v.a. seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja   

kindlustusvahendusteenus;
5) tööjõu kasutada andmine;
6) vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine;
7) elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine;
8) elektrooniliselt osutatav teenus;

Isik maksab käibemaksu nimetatud teenustelt pöördmaksustamise korras (kohustuslik, mitte valikuline), 
sisendkäibemaksu maha arvamise õigust ei teki

Kaup…. Kui Eesti isiku poolt ühendusesiseselt soetatud kauba maksustatav väärtus ületab aasta algusest 
arvates 10 000 € – piirmäära ületamise päevast (§ 21 lg 2)
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Käibemaksu arvutamine (§ 29)

� Tasumisele kuuluv käibemaks:

� maksustamisperioodil kaupade teenuste müügilt arvestatud 
käibemaks, millest on maha arvatud: 

- maksustatava käibe tarbeks
- ettevõtlusega seotud § 4 lg 2 nim. tehingute või toimingute 
- välisriigis toimuva ettevõtluse 

(va maksuvaba käibe) tarbeks kasutatava kauba või teenuse 
sama perioodi sisendkäibemaks 
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Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine – kui kaupu/teenuseid 
kasutatakse nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks; 
ettevõtluse/mitteettevõtluse tarbeks

� KMS§ 32 ja 33

� Proportsionaalse mahaarvamise meetod – rakendatakse maksustatava käibe ja 
kogukäibe suhet eelmise kalendriaasta põhjal, tulemust korrigeeritakse kalendriaasta 
lõpul

� Otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetod: arvatakse maha 
makstustatava käibe tarbeks soetatud kaupade/teenuste sisendkäibemaks, 
maksuvaba tarbeks ei arvata, mõlema  tarbeks soetatud kaupadelt/teenustelt 
arvatakse maha vastavalt maksustatava ja kogu käibe suhtele. Peab pidama 
raamatupidamises ja maksuarvestuse eraldi arvestust maksustatava käibe, 
maksuvaba käibe ja mõlema  tarbeks
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Enne KMKR saamist soetatud kaupade/teenuste/põhivara 
sisendkäibemaksu saab maha arvata

� Enne maksukohustuslasena registreerimise päeva soetatud kaupade (va põhivara) 
sisendkäibemaksu võib maha arvata maksustamisperioodil, mil need kaubad 
maksustatava käibena edasi võõrandati (KMS § 29 lg 5)

� Enne makukohustuslasena registreerimise päeva saadud teenuste sisendkäibemaksu võib 
maha arvata maksustamisperioodil, mil neid teenuseid maksustatava käibena edasi 
osutati (KMS § 29 lg 51) 

� Enne isiku maksukohustuslasena registreerimist soetatud põhivara sisendkäibemaks on 
õigus maha arvata, võttes arvesse KMS § 32 lõikes 4 sätestatut (KMS § 29 lg 52). Vastavalt 
PV maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositavale osatähtsusele
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KMKRist kustutamine
� Maksukohustuslase avalduse (vabas vormis) alusel, kui tema maksustatav käive ei ületa tema 

arvestuste kohaselt järgneva 12 kuu jooksul 16 000 eurot (KMS § 22 lg 1). Lähtutakse eelkõige 
maksukohustuslase arvestustest, et tema järgneva 12 kuu käive ei ületa registreerimise piirmäära. 
Maksuhaldur võib enne otsuse tegemist isiku majanadutegevust kontrollida

� Maksuhalduri algatusel:

- kui isik ei ole käibedeklaratsioone  esitanud kuue viimase järjestikuse maksustamisperioodi 
kohta (KMS § 22 lg 3) võttes enne registrist kustutamist maksukohustuslasega ühendust.

- kui isik ei tegele Eestis ettevõtlusega.  Kui isiku ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt 
tõendatud, küsib maksuhaldur lisatõendeid või kogub neid omal algatusel. Maksuhaldur teatab 
maksukohustuslasele registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega 
tegelemise tõendamiseks. Kui ettevõtlusega tegelemine ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendatud, 
kustutab maksuhaldur maksukohustuslase registrist (KMS § 22 lg 31).

� Kohustused registrist kustutamisel….
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Käibemaksu arvestus registrist kustutamisel

KMS §29 lg10 
Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane:

� käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta 
on soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on 
selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind 

� Võõrandamata põhivaralt soetamisel mahaarvatud
sisendkäibemaks korrigeeritakse vastavalt KMS § 32 lõikes 4 
sätestatule
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Käibemaksu abikõlbulikkus

� Lähtuda tuleb SF abil soetatavate objektide (kaup, teenus, põhivara) 
tegelikust kasutamisest: mitteettevõtluseks; maksustatava või 
mittemaksustatava (maksuvaba) käibe tarbeks

� Käibemaksuseaduses sätestatust

� Vahendite kasutamisel säästlikkuse ja tõhususe põhimõttest
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Käibemaks on abikõlbulik, kui:

� Isiku tegevus ei ole KMS § 2 lg 2 kohane ettevõtlus või tekib tal 
ainult KMS § 16 kohane maksuvaba käive (st toetuse abil soetatud 
kaupa, põhivara, investeeringut ei kasutata ettevõtluses ega 
maksustatava käibe tarbeks). 

� Isik on KMS § 3 lg 2 kohaselt piiratud käibemaksukohustuslane, st 
sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei ole ning seda ei 
tagastata talle KMS alusel ka muul moel.
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Käibemaks on abikõlbulik, kui (2):
� 3) Isik on käibemaksukohustuslane ning tal on nii maksuvaba kui 

maksustatav käive, sh

� toetusest finantseeritud kauba, tööde ja/või teenuste kasutamine 
ainult maksuvaba käibe tarbeks on selgelt eristatav 

� arvestust peetakse eraldi maksustatava ja maksuvaba käibe ning 
nende tarbeks soetatud kaupade/teenuste osas

� ta kasutab käibemaksu osalisel mahaarvamisel otsearvestuse ja 
proportsionaalse mahaarvamise segameetodit
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Käibemaks on abikõlbulik, kui (3):

� 4) Kui isik on KMS § 3 lg 1 kohaselt käibemaksukohustuslane ning isik 
tegeleb nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtlusega KMS mõistes ning:

� a. toetusest finantseeritud kaupa, töid ja/või teenuseid kasutatakse ainult 
mitteettevõtluse tarbeks ning

� b. Mitte-ettevõtluses kasutamine on selgelt eristatav , sh 
raamatupidamidamises kajastatakse  eraldi arvestuses  käivet 
ettevõtlusest ja mitteettevõtlusest ning nende tarbeks soetatud 
kaupu/teenuseid
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Käibemaksukohustus
� Kui projekti elluviimise järel toetuse saajal tekib KM kohustus või 

registreeritakse vabatahtlikkuse alusel võib KMS alusel tekkida õigus 
tagantjärele mahaarvata osa eelnevalt toetusest hüvitatud 
käibemaksust

� S.o siis kui isik on enne tema KMK registreerimise päeva soetanud 
kaupu (võib maha avata nende kaupade sisendkäibemaksu, mis 
edasi võõrandati), saanud teenuseid (võib maha arvata nende 
teenuste sisendkäibemaksu, mis edasi osutati), soetati põhivara 
(võib arvata maha sisendkäibemaksu lähtudes selle tegelikust 
osatähtsusest maksustatava käibe tarbeks – kinnisasi 10 aastat, 
põhivara 5 aastat, korrigeeritakse iga kalendriaasta  lõpus
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Käibemaks on abikõlbulik tingimuslikult
� Kui tekib kohustus või soov end projekti või kestvuse perioodil registreerida 

käibemaksukohustuslaseks ning toetusest finantseeritud objekte kasutatakse 
maksustatava käibe tarbeks,   on tegemist mitteabikõlbuliku käibemaksuga, sest 
käibemaksu on võimalik  KMS alusel (osaliselt) tagasi taotleda

� Kui projekti või kestvuse perioodil tekib projekti tegevuste väliselt maksustatav käive 
ning taotlusest finantseeritud objektid on kasutatavad ka maksustatava käibe tarbeks, 
tekib tal õigus sisendkäibemaksu mahaarvata tagantjärele (KMS § 29 lg 5)

� Seetõttu tuleks toetuse rahuldamise otsuses sätestada, et toetuse saajal on kohustus 
koheselt rakendusüksust teavitada enda käibemaksukohustuslaseks 
registreerimisest. 

� Kui tekib võimalus toetusest hüvitatud käibemaks kasvõi osaliselt 
sisendkäibemaksuna maha arvata või tagastatakse see talle muul moel, tuleb 
rakendusüksusel see osa toetusest tagasi küsida. 



Kokkuvõte – abikõlbulikkuse hindamisel:

� Projekti vaatest ei piisa KM hindamisel ainult sellest, kas isik / toetuse saaja on KM 
kohuslane või mitte 

� Käibemaksu abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda käibemaksuseaduses (edaspidi 
KMS) sätestatust ning struktuuritoetuse kaasabil soetatavate kaupade (sh põhivara), 
tööde ja teenuste (edaspidi objekt) tegelikust kasutamisest mitteettevõtluseks ning 
maksustatava ja mittemaksustatava käibe tarbeks. 

� Ühendmääruse § 4 lg 11 kohaselt on käibemaks mitteabikõlblik, välja arvatud, kui 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c 
kohaselt ei ole käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. Üldpõhimõte on 
see, et kui projekti tegevustest tekkiv käive on KMS mõistes maksustatav käive, siis 
käibemaks ei ole üldjuhul abikõlblik (kui KM on tagasi saadav/ tagasi nõutav).
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…..
� Kui käibemaks loetakse toetuse andmisel abikõlblikuks tingimuslikult, sest toetuse 

saaja tegevus ei ole KMS mõistes ettevõtlus või tal on ainult maksuvaba käive, kuid 
tal tekib projekti elluviimise või STS § 24 lg 14 nimetatud perioodil võimalus toetusest 
hüvitatud käibemaks kasvõi osaliselt sisendkäibemaksuna maha arvata või 
tagastatakse see talle muul moel, tuleb rakendusüksusel see osa toetusest tagasi 
küsida ning toetuse saaja on kohustatud selle tagastama (selliseid juhtumeid aastate 
jooksul väga ette tulnud ei ole, paar kaasust 2007-2013 rakendusperioodist).

� Toetuse saajal lasib kohutus sellest teavitada KMKRi registreerimisest.  Toetuse 
rahuldamise otsuses tuleks  samuti sätestada, et toetuse saajal on kohustus koheselt 
rakendusüksust teavitada enda käibemaksukohustuslaseks registreerimisest ning 
toetusest hüvitatud tagastatava käibemaksu osa tagastada.
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MTA abistavad teenused: avalikud maksuandmed

� Maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibe 
kogusumma ja töötajate arv avalikustatakse hiljemalt igale kvartalile 
järgneva kuu 10. kuupäevaks.

� Andmed on abiks tehingupoole tausta ja maksukäitumise
analüüsimisel.

� https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-
statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv

� Andmed leitavad ka: www.e-krediidiinfo
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#korrasmaksuasjad

Maksuandmete tõend
Missugustel juhtudel?
� Eelkõige esitamiseks laenu taotlemisel 

enda tulude, käibe jms tõendamiseks

� Võimalik kasutada tehingupartneri 
tausta hindamisel

� Saab kasutada ka enda tulude, käibe, 
töötajate olemasolu tõendamiseks 
erinevates situatsioonides

Eelised
� Olulised taustaandmed korraga ühest kohast

� Senisest põhjalikum andmekoosseis

� Andmed pikema ajaperioodi kohta

� Andmed usaldusväärsest allikast – ei ole isiku 
enda poolt manipuleeritavad

� Elektroonilisel ja töödeldaval kujul fail

� Võimalik võrrelda andmeid isiku enda poolt 
esitatud andmetega



Füüsilise isiku tõend

»FIDEK tulud

»TSD väljamaksed

»Dividendid

»Võlad

Juriidilise isiku tõend

� Töötajate arv TÖRst

� Väljamaksed TDSlt

� KMD andmed

� VD andmed

� Võlad
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Maksuandmete tõendil kuvatavad andmed

Täpsemat infot leiab:

http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-fuusilisele-isikule

http://www.emta.ee/et/maksuandmete-toend-juriidilisele-isikule



� Töötamise register (TÖR) loodi 
01.07.2014 

� Tööd võimaldavad füüsilised ja 
juriidilised isikud registreerivad oma 
töötajad 

� Töötamine tuleb registreerida tööle 
asumise hetkeks. Töötamise peatamine 
ja lõpetamine tuleb registreerida 10 
kalendripäeva jooksul alates töötamise 
peatumise või lõpetamise päevast.

� Vabatahtlik töö > tasuta töötamine

� 7-14 aastaste töötamine 

� Töötamise registreerimine lihtsustatud 
korras SMS või numbril 1811 kujul: 
tööandja kood (tühik) töötaja kood 
(tühik) töötamise alguskuupäev

� Analüüsime ja võrdleme TÖR ja TSD 
andmeid
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Muud teemad: registreerimata töötajad, ümbrikupalk



TÄNAN

Airi Lepassar

6763236 / 58544479;Airi.lepassar@emta.ee

Tuuli Toomsoo, tel 676 3270


