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� Töölevõtmine

• Elamisloa alusel (PPA)
Vt https://www2.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/tahtajaline-
elamisluba/tootamiseks/index.dot

• Lühiajalise töötamise registreerimisel 
(PPA)

Vt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-
tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/

• Lähetatud töötajana (TI) 
Vt https://www.ti.ee/est/avaleht/

� Välismaalaste töötasu maksustamine 

• Vt https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-
deklareerimine/mitteresidendi-maksustamisest/valismaalaste-tootasu-
maksustamine

Välistööjõu ebaseaduslik kasutamine/maksukohustusest kõrvale hoidmine

� Vähendab riigi maksutulusid  

� Rikub ausat konkurentsi

� Toetab varimajandust

Välistööjõu kasutamisega seotud võtmeküsimused
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Veel:

Tööohutus
Palgakriteerium

Sotsiaalsed garantiid
Kindlus töötajale, et tema töötamisega on kõik OK

Tööjõuturu kaitse 
Majanduskeskkonna areng ja vajadused jms
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Viibimisaluse 

taotlemine

• Politsei- ja 

Piirivalveamet

Töötamise 

aluse 

taotlemine

• Politsei- ja 

Piirivalveamet

Eestis elukoha 

registreerimine

• Kohalik 

omavalitsus

Kande 

tegemine 

töötamise 

registris

• Maksu- ja 

Tolliamet

Palgaväljamakse 

deklareerimine

• Maksu- ja 

Tolliamet

Palgakriteeriumi 

täitmise kontroll
• Politsei- ja 

Piirivalveamet



Meie maksud on 
meie ühine raha, mille eest 

majandame Eestit.



Riigi maksutulud

� Sotsiaalmaks 41%

� Käibemaks 31%

� Aktsiisid 16%

� Muud tulud 12%
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� Menetlus

• Oleme lõpetanud 391 
tööjõumaksudega seotud kontrolli ning 
225 töötamise registriga seotud 
probleemsete isikute menetlust

• Kokku on määratud juurde makse (sh 
deklaratsiooniparandused) 4,85 miljonit 
eurot

� Nõustamine

• Personaalseid nõustamisvestluseid on 
peetud ca 4400 ettevõttega, sh ca 90 
kontrollide raames

• Nõustamiste järgselt on 39% 
ettevõtetest kasvatanud töötajatele 
tehtud palgaväljamakseid vähemalt 
20%

Järelevalveliste tegevuste statistika 
2019 9 kuu jooksul
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Välismaalaste töötamine järelevalve kontekstis

� 2019 I PA on tehtud tööjõumaksudega seotud järelevalvelisi
kontakte 127 juhul (sh 21 kontrollimenetlust)

� Juurde määratud maksusumma 230 tuhat eurot. 

� Sh 69 ettevõtet suurendas töötajatele tehtud väljamakseid enam kui 20%

� 16 ettevõtet suurendas mitteresidentidele tehtud väljamakseid enam kui 20%

� Puudutatud ettevõtetes on 211 uut töötajat, sh 30 uut mitteresidendist töötajat

� Probleemkoht: 

• Näilik tööjõurent, maksudest kõrvalehoidumine

NB! 2019 Q4 fookuses ettevõtted, kes kasutavad Eestis püsivalt renditööjõudu
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Töötamise registri vaatlused põllumajandussektoris 2019

� Töötamise registri vaatlustel 2019 9 kuu jooksul

• kontrollitud 61 ettevõtet, 239 töötajat

• registreerimata tööjõudu tuvastasime 88 töötaja osas (36,8%)

• Põhjused/probleemkohad

• Hooajalisus

• Välistööjõud

9



10
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/mitteresidendi-maksustamisest/valismaalaste-tootasu-maksustamine

Lähetatud töötaja

• Töö tegemise koht Eestis

• Töötamine ajutise iseloomuga, st

töötaja ei koli püsivalt Eestisse

elama ja töötama

• töötajal on Eestis konkreetne 

vastuvõtja ehk teenusesaaja, 

renditöö puhul kasutajaettevõte

Töölähetuses viibiv töötaja

• Töötaja saadetakse tööandja

poolt tööülesandeid täitma

kokku lepitud töötamise kohast

Eestisse, kuid üldjuhul mitte

kauemaks kui 30 järjestikuseks

kalendripäevaks. Tööandja ja

töötaja võivad lähetuse osas

kokku leppida ka pikema tähtaja
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TuMS võimalik 

muudatus: 

Tööandja = renditöö 

kasutajaettevõte?

https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/mitteresidendi-maksustamisest/valismaalaste-tootasu-maksustamine



� Resident on isik, kelle „maailmatulu“ ehk Eesti ja välisriigi tulu kuulub
maksustamisele Eestis, sh välditakse topeltmaksustamist

� Füüsiline isik on resident, kui

• Isiku elukoht on Eestis või

• kui ta viibib Eestis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu
jooksul

o füüsiliselt Eestis kohal oldud päevad

o kõik Eestis viibitud päevad, olenemata siinviibimise põhjustest ja kestvusest

� Mitteresident on füüsiline või juriidiline isik, keda ei loeta residendiks.
Mitteresident maksab tulumaksu ainult Eesti tuluallikast saadud tulult
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Resident, mitteresident



Residentsuse muutmine

� Residentsuse muutmise otsuse teeb maksuhaldur

• Füüsilise isiku residentsuse määramise vormi R alusel
o esitab isik, kui ta jääb Eestisse pikemaks ajaks

o vajadusel tuleb esitada maksuhaldurile täiendavaid dokumente

• Maksuhalduri enda poolt kogutud andmete alusel
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Topeltmaksustamise vältimine
� Riikide vahelised välislepingud, vt:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/valislepingud/tulu-ja-kapitalimaksuga-topeltmaksustamise-
valtimise

� Residentsuse määratlemine lähtuvalt üksikjuhtumist, järgnevate
kriteeriumite alusel:

• Kus tekib isiku üldine maksukohustus

• Kus asub isiku alaline elukoht

• Missuguse riigiga on seotud isiku elulised huvid, ehk missuguse riigiga on isikul sotsiaalsed ja majanduslikud sidemed

• Missugune on isiku tavaline viibimiskoht, st missuguses riigis on tema peamine viibimiskoht

• Missugune on isiku kodakondsus

• Maksuhaldurite kokkulepe
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TSD veateade residentsuse muutumise korral 
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Tõend A1

� Tõendiga A1 (varasem vorm E101) määratakse kindlaks isiku
kindlustajariik.

� Tõendi väljastab riik, mille sotsiaalkindlustuse õigusakte kohaldatakse
ning sellega tõendab lähetuses viibiv või mitmes riigis töötav isik
vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes ei kohaldata ühegi teise
tema tööga seotud riigi sotsiaalkindlustuse õigusakte.

Vt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/avaleht/sotsiaalkindlustus-
euroopa-liidus
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Murekoht: ümbrikupalk

� 13% töötasu teenivatest inimestest 
saab ümbrikupalka

� 30% inimestest tolereerivad
ümbrikupalka

� 86 miljonit eurot maksukahju 
deklareerimata ja tasumata 
tööjõumaksudest
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2019 II kv esmakordselt riskiga isikute osakaalu mõningane 
langus
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Maksud on see, 
et Sa mõtled endast kaugemale.



Kõigele sellele,
mis meil on ühine.
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Tänan kuulamast!

Evelin Muttik

Evelin.Muttik@emta.ee


