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TÕENDI A1 TAOTLUS  
TÖÖTAJA LÄHETUS/ TÖÖTAMINE KAHES VÕI MITMES RIIGIS 

 
 
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET 
 
Infotelefon +372 612 1360 
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Koduleht: www.sotsiaalkindlustusamet.ee 
 
 
 

Vajalik Eesti sotsiaalkindlustuse (ravi-, pensioni- ja 
töötuskindlustuse) kehtimiseks välismaal töötamise ajal 
 
Tõendi kehtivuse vältel on tööandja kohustatud tasuma 
sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makset 
(kogumispensioni kohustatud isiku puhul) ja töötus-
kindlustusmakset Eesti Maksu- ja Tolliametile ning 
töötajal peab olema kehtiv kindlustuskaitse Eesti 
Haigekassa ravikindlustuse andmekogus 

Palun täita TRÜKITÄHTEDEGA 
Tärniga * on märgistatud kohustuslikud väljad 
 
1. TÖÖTAJA ISIKUANDMED 
*1.1 Isikukood       

*1.2 Perekonnanimi       

*1.3 Eesnimi       
1.5 Sugu 
täita välisriigi isikukoodi puhul Mees  Naine   1.6 Sünniaeg (pp/kk/aa) 

täita välisriigi isikukoodi puhul        

*1.7 Sünnikoht       

*1.10 Aadress 
        elukohariigis 

Tänav, maja-korteri nr        Postiindeks        

Linn/Küla/Maakond        Riik        

 1.11 Aadress 
        asukohariigis 
Märkida ajutine aadress 
välismaal 

Tänav, maja-korteri nr        Postiindeks        

Linn/Küla/Maakond        Riik        

*1.12 Kas töötaja on samaaegselt riigiteenistuja (Eestis või välisriigis)? Jah             Ei     
*1.13 Kas töötaja tegutseb samaaegselt füüsilisest isikust ettevõtjana (Eestis või 
välisriigis)? Jah             Ei     

 
2. EESTI TÖÖANDJA (ETTEVÕTTE VÕI FIE) ANDMED 
*2.1 Nimi        

*2.2 Äriregistri kood       

*2.3 Aadress  
 

Tänav, maja nr        Postiindeks        

Linn/Küla/Maakond        Riik        

*2.4 Kas tööandja tegeleb tööjõurendiga? Jah             Ei     

*2.5 Kas tööandja tegutseb Eesti territooriumil? Jah             Ei     

*2.6 Märkige need tegevused  
2- kuni 5-kohaline Eesti majanduse tegevusalade 
klassifikaatori (EMTAK) kood 
https://ariregister.rik.ee/emtakvalik.py 

      

      

      
 

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
https://ariregister.rik.ee/emtakvalik.py


 2 

3. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA OTSESE TÖÖSUHTE HINDAMISEL VÕETAKSE ARVESSE JÄRGNEV 
*3.1 Kas töötaja võeti tööle Eesti territooriumil? Jah                 Ei     
*3.2 Kes tasub töötajale palka? Eesti ettevõte       Välisettevõte     
*3.3 Kes tasub töötaja eest sotsiaalkindlustusmakseid?  Eesti ettevõte       Välisettevõte     
*3.4 Kas töötamine on registreeritud Maksu – ja Tolliameti töötamise registris?    Jah                 Ei     
*3.5 Tööleping on 
sõlmitud perioodiks 

*Alates 
(pp/kk/aa)       Kuni 

(pp/kk/aa)                                            Tähtajatu      

*3.6 Kas töötaja suunatakse välisriiki otse Eestist? Jah                 Ei     
*3.7 Kas töötaja saadetakse asendama varasemalt lähetatud töötajat? Jah                 Ei     
 
4. EESTI TERRITOORIUMIL OLULISE TEGEVUSE HINDAMISEL VÕETAKSE ARVESSE 
JÄRGNEVAD ETTEVÕTTE ANDMED 
*4.3 Käive Eestis ja välisriigis/ -riikides 
Majandusaasta aruande põhjal, selle puudumisel hinnake % 

Eestis  
%       

Välisriigis/  
-riikides %       

 
Allolevad lahtrid täidetakse juhul, kui käive Eestis moodustab alla 25% 
*4.4 Juhatuse asukoht        
*4.5 Juhtiva personali arv (isikute arv) Eestis       Välisriigis/ -riikides       
*4.6 Kus värvatakse töötajaid?  Eestis %       Välisriigis/ -riikides %       
*4.7 Millise riigi tööõigust rakendatakse?       
*4.8 Kus sõlmitakse kliendilepinguid?  Eestis %       Välisriigis/ -riikides %       
*4.9 Millise riigi äriõigust rakendatakse?       
 
 
5. ANDMED VÄLISMAAL TÖÖTAMISE KOHTA 
*5.1 Tööperiood  *Alates 

(pp/kk/aa)       
*Kuni 
(pp/kk/aa)       

*5.2 Mitmesse välisriiki töötaja saadetakse?  Ühte               Mitmesse    
*5.3 Kas töötaja töötab samal ajal välisriigis/ -riikides ja Eestis?  Jah                            Ei     
*5.4 Kas isik teostab regulaarselt vahelduvaid tegevusi välisriigis/ 
-riikides ja Eestis?  Jah                            Ei     

*5.6 Kas töötajat on varem Eestist lähetatud sama tööandja poolt?  Jah         Ei     
5.7 Kui vastus küsimusele 5.6 on jaatav, siis märkige, kas eelmise ja nüüdse lähetuse 
vahel on töötaja viibinud koolitusel, puhkusel või töövõimetuslehel?  
Ei ole lubatud sama töötaja uut lähetust samasse liikmesriiki samadesse ettevõtetesse enne, kui 
eelmise lähetuse lõpust on möödas vähemalt kaks kuud   

 
Jah         Ei     

*5.8 Kui isik töötab samal ajal kahes või enamas riigis (k.a 
Eestis), hinnake töömahtu riigiti, võttes arvesse töötasu, 
tööaega jms 
 

Riik Töömaht % 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

*5.9 Järgnevaks 12 kalendrikuuks prognoositav olukord   
Töömaht välismaal  
%       

Töömaht Eestis  
%       

*5.10 Tööliik, mida tegema hakatakse  
Märkida EMTAK kood 
https://ariregister.rik.ee/emtakvalik.py 

      

 

https://ariregister.rik.ee/emtakvalik.py


 3 

6. VÄLISETTEVÕTTE/ -ETTEVÕTETE ANDMED 
*6.1 Kas isik saadetakse töötama  Ettevõttesse               Eraisiku juurde    

*6.2 Mitmesse välisettevõttesse isik töötama saadetakse  Ühte                           Mitmesse            

*6.3 Ettevõtte nimi       
*6.4 Registreerimis-
number       Ettevõte     Laev    

*6.5 Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       

*6.6 Eraisiku nimi 
Täita, kui isik saadetakse 
eraisiku juurde  

      

6.7 Isikukood       

*6.8 Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       
 
Allolevad lahtrid täidetakse juhul, kui isik saadetakse töötama mitmesse ettevõttesse või mitme eraisiku juurde  
*Ettevõtte või eraisiku 
nimi       

*Ettevõtte 
registreerimisnumber       Ettevõte     Laev    

*Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       
*Ettevõtte või eraisiku 
nimi       

*Ettevõtte 
registreerimisnumber       Ettevõte     Laev    

*Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

 Linn/Küla/Maakond       Riik       
*Ettevõtte või eraisiku 
nimi        

*Ettevõtte 
registreerimisnumber       Ettevõte     Laev    

*Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       
 *Ettevõtte või eraisiku 
nimi       

*Ettevõtte 
registreerimisnumber       Ettevõte     Laev    

*Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       

*Ettevõtte või eraisiku 
nimi       

*Ettevõtte 
registreerimisnumber       Ettevõte     Laev    

*Aadress  
 

Tänav, maja nr       Postiindeks       

Linn/Küla/Maakond       Riik       
 
Vajadusel lisada nimed, mis lahtritesse ei mahu       
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7. TÄIENDAV JA/VÕI SELGITAV INFORMATSIOON 
Täidetakse vajadusel       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. TAOTLUSE ESITAJA KINNITUS JA KONTAKTANDMED 
 
Olen teadlik, et sotsiaalkindlustusmaksete tasumine töötaja eest on kohustuslik vormi kehtivuse vältel. 
 
Olen teadlik, et väljastatud tõendi andmed edastatakse Eesti Maksu- ja Tolliametile, Eesti Haigekassale ja 
Eesti Töötukassale vastavalt asutustevahelistele andmevahetuslepingutele. 
 
Kinnitan, et taotlusel esitatud andmed on õiged. 
 

*8.1 Juhi või volitatud isiku allkiri 
 
                                                                                
                                                                                         

*8.2 Nimi        

*8.3 Amet       

*8.4 Taotluse esitamise kuupäev (pp/kk/aa)       

8.5 Kontaktisiku andmed 
kui erinevad allkirjastajast 

 
      
Nimi  
 
      
Amet 

*8.6 Telefoninumber koos suunakoodiga       

*8.8 E-posti aadress       

8.9 Töötaja kontaktandmed 
Täita, kui taotluse esitab töötaja 

Telefoninumber       

e-posti aadress       

 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus edastage e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Digitaalse 
allkirjastamise võimaluse puudumisel võib omakäeliselt allkirjastatud taotluse saata tavapostiga või esitada meie 
klienditeenindusse. Taotlusi on võimalik esitada ka elektroonselt riigiportaali kaudu www.eesti.ee. 
 

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.eesti.ee/

