
 

 

Martin Helme 

Rahandusministeerium    Teie 04.12.2019 nr 1.1-10/7465-1 

Suur-Ameerika 1       

15172 Tallinn           Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 1-3/84-1 

   

 

 

 

 

Maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus 

 

 

Austatud minister, 

 

Täname, et saatsite Eesti Tööandjate Keskliidule arvamuse avaldamiseks maksukorralduse seaduse 

muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse, mille kohaselt kehtestataks ehitusobjektidel alltöövõtjate 

ja töötamise reaalajas registreerimise kohustus. 

 

Maksu- ja Tolliameti analüüsidest ja erialaliidu infost nähtub, et väljatöötamiskavatsuses viidatud 

ebaausa konkurentsi näited ehitussektoris tõesti eksisteerivad. Ehitussektori töötajatele 

kaardisüsteemi kehtestamist oleme seetõttu ühes Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga isegi välja pakkunud, 

et nii peatöövõtjal kui järelevalveasutustel oleks võimalik objektil viibivate inimeste töötamise õigust 

võimalikult operatiivselt kontrollida. 

 

Meie hinnangul kujuneks väljatöötamiskavatsuses kirjeldatud objektipõhine registreerimissüsteem 

ettevõtjatele oluliselt koormavamaks, kui meie poolt pakutud isikupõhise kaardi esitamise kohustus. 

Registreerimiseks tuleks võimalused luua igal objektil, töötajaid täiendavalt koolitada ja pidevalt 

suunata registreerimiskohustust täitma ning tagada, et ka objektide vahel liikuvad töötajad oleksid 

õigesti registreeritud.  

 

Mõistame, et töökohal viibimise aja registreerimise mõte on see, et vähendada osalise ümbrikupalga 

riski, kuid kahtleme, kas nn reaalajas registreerimise süsteem selle vastu aitaks. Süsteem võimaldaks 

identifitseerida riski, et töötamise registrisse pole märgitud õiget töökoormust, kuid ei tõestaks, et osa 

palgast makstakse ilma makse tasumata. Usume, et uue süsteemiga saadav riskiinfo kattub suures 

osas sellega, mis on juba täna olemas regulaarselt osalise koormusega või sektori keskmisest oluliselt 

väiksema töötasu eest töötamise kohta. Rikkumise fikseerimiseks tuleb igal juhul alustada menetlust 

järelevalve organi poolt ja konkreetset riski kontrollida. Vaid infosüsteem ei taga ka seda, et 

pahatahtlikud töötajad või tööandjad objektile registreerimise süsteemi ei kuritarvita. 

 

Politsei- ja Piirivalveameti andmetel avastatakse illegaalset välistööjõudu praegu väga harva, kuid on 

omajagu segadust, millised välismaalased millistes infosüsteemides üldse registreeritud peaksid 

olema. Ka illegaalse välistööjõu riski maandamiseks on vajalik selge infosüsteem, mille põhjal oleks 



võimalik Eestis viibimise ja töötamise õigsust kontrollida. Kogu ehitussektorile kirjeldatud 

lisakohustuse kehtestamine vaid illegaalsete välismaalaste vähendamiseks ei ole proportsionaalne. 

Töötamise registri viimaste muudatustega loodi tööandjatele taas halduskoormust juurde, kuigi 

muudatuste esialgne eesmärk oli seda vähendada. Väheneva tööealise elanikkonnaga riigis peaksime 

püüdma halduskoormuse kasvu vältida. 

 

Kuna teema on tõepoolest aktuaalne, siis soovides leida probleemile võimalikult hea lahendus, 

osaleme eelnõu väljatöötamisprotsessis meeleldi ka edaspidi. Paralleelselt soovime näha ka 

halduskoormuse vähendamist ja riigi infosüsteemide ühtlustamist, et samu andmeid nt ehitusprotsessi 

või töötamise kohta ei tuleks erinevatesse andmebaasidesse dubleerivalt sisestada.  
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