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Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu
kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadusega
Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, lõike 3 punkti 1
ning lõike 5, § 110 lõike 1, § 111 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1, 2 ja 7 ning lõike 2 punkti
1 ning § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5, § 228 lõike 1, § 250 lõike 2 punktide 1, 4, 5, 7 ja 8, § 228
lõike 1 ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 50 ja § 51 ning § 52 lõike 1 ning isikut
tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 alusel.
§ 1. Siseministri 18.12.2015 määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja
pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja
tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja
pikendamise taotlemise vormid“ muutmine
Siseministri 18.12.2015 määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise
kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu
kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid“
tehakse järgmised muudatused:
§ 6. Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad lisadokumendid
Sättes kehtestatakse erisused neile välismaalastele, kes
iduettevõtlusega ja samuti nimetatud välismaalaste pereliikmetele.

taotlevad

viisat

seoses

§ 8. Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid
Sättes kehtestatakse erisused neile välismaalastele, kes taotlevad viibimisaja pikendamist
seoses iduettevõtlusega ja samuti nimetatud välismaalaste pereliikmetele.
§ 15. Piisavate rahaliste vahendite määr
Sättes kehtestatakse erisused neile välismaalastele, kes taotlevad viisat või viibimisaja
pikendamist seoses iduettevõtlusega.

§ 2. Siseministri 18.12.2015 määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise
ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa
taotlemise vormid“ muutmine
§ 14. Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks esitatavad dokumendid
Sätet täiendatakse neljanda ja viienda taseme kutseõppe osas.
§ 15. Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks esitatavad dokumendid
Sätet täiendatakse iduettevõttes töötamise erisustega seonduvalt.
§ 17. Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks esitatavad dokumendid
Sätet täiendatakse suurinvestori erisustega seonduvalt.
§ 34. Tähtajalise elamisloa õppimiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid
Sätet täiendatakse neljanda ja viienda taseme kutseõppe osas.
§ 35. Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid
Sätet täiendatakse iduettevõttes töötamise erisustega seonduvalt.
§ 36. Tähtajalise
dokumendid

elamisloa

ettevõtluseks

pikendamise

taotlemisel

esitatavad

Sätet täiendatakse suurinvestori erisustega seonduvalt.
§ 3. Siseministri 18.12.2015 määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri
põhimäärus“ muutmine
Siseministri 18.12.2015 määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus“
tehakse järgmised muudatused:
§ 17. Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks andmekogusse kantavad täiendavad
andmed
Sätet täiendatakse suurinvestori erisustega seonduvalt.
Paragrahvid 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks seoses VMS 3. peatüki 3. jagu kehtetuks
tunnistamisega.
§ 4. Siseministri 10.12.2015 määruse nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise
registreerimise andmekogu põhimäärus“ muutmine
Siseministri 10.12.2015 määruses nr 72 „Välismaalase lühiajalise
registreerimise andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

Eestis

töötamise

§ 9. Tööandja andmed
Lõiget 1 punkti 4 täiendatakse märkega, et tööandja tegutseb iduettevõttena.
§ 5. Siseministri 04.12.2015 määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise
registreerimise kord ja taotluse vorm“ muutmine
Siseministri 04.12.2015 määruses nr 67 „Välismaalase lühiajalise
registreerimise kord ja taotluse vorm“ tehakse järgmised muudatused:

Eestis

töötamise

§ 5. Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatavad dokumendid
Lühiajalise töötamise registreerimise taotluse vormi täiendatakse seoses iduettevõtlusega.
§ 6. Taotlusele lisatavad lisadokumendid
Paragrahvi täiendatakse iduettevõtete poolt esitatavate andmetega.
§ 6. Siseministri 04.12.2015 määruse nr 66 „Legaalse sissetuleku määrad“ muutmine
Siseministri 04.12.2015 määruse nr 66 „Legaalse sissetuleku määrad“ §-s 1 sätestatakse
iduettevõtte erisused.
§ 7. Siseministri 18.12.2015 määruse nr 80 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema
perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise
kord“ muutmine
Siseministri 18.12.2015 määruses nr 80 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme
elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord“ tehakse
järgmised muudatused:
§ 5. Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise
taotlemine
§ 6. Alalise elamisõiguse registreerimise taotlemine
§ 17. Alalise elamisõiguse registreerimise taotluses esitatavad andmed
§ 21. Perekonnaliikme vastsündinud lapsele tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise
elamisõiguse pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid
§ 25. Vastsündinud lapsele alalise elamisõiguse registreerimise taotlemisel esitatavad
dokumendid

§ 8. Siseministri 25.07.2006 määruse nr 49 „Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme
tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ning alalise
elamisõiguse registreerimise taotluse vorm“ muutmine
Siseministri 25.07.2006 määruses nr 49 „Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise
elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ning alalise elamisõiguse
registreerimise taotluse vorm“ muudetakse määruse Lisa 4 selliselt, et jäetakse välja
informatsioon seadusjärgse esindaja või eestkostja andmed ning jäetakse taotlusest välja
informatsioon lapse esindaja poolsest alalise elamisõiguse taotlemisest.
§ 9. Siseministri 30.11.2015 määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning
isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord“
muutmine
Siseministri 30.11.2015 määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut
tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord“ § 1 täiendatakse
lõikega 2 selliselt, et sätestatakse juhud, millal välismaalast ei pea daktüloskopeerima.
§ 10. Määruse jõustumine
Käesolevas paragrahvis sätestatakse määruse jõustumise aeg.
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Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord ning esitatavate
andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded
Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 6 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja
kord ning esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded.
§ 2. Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks taotluse esitamine
Käesolevas paragrahvis sätestatakse äriühingu iduettevõtte määratlusele vastavuse
hindamiseks taotluse esitamise kord.
§ 3. Iduettevõtte määratlusele vastavuse tingimused
Käesolevas paragrahvis sätestatakse tingimused, millele iduettevõte peab vastama.
§ 4. Taotlemisel esitatavad tõendid
Käesolevas paragrahvis sätestatakse iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks
taotlemisel esitatavate tõendite loetelu.
§ 5. Taotluses esitatavad andmed
Käesolevas paragrahvis sätestatakse iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks
taotlemisel esitatavate andmete loetelu.
§ 6. Erisus ekspertkomisjoni hinnangu vajalikkusest usaldusväärsete kiirendite puhul
Käesolevas paragrahvis sätestatakse, et ekspertkomisjoni hinnang ei ole vajalik, kui
välismaalane tuleb osalema määruses loetletud kiirendis.
§ 7. Taotluse läbivaatamise tähtaeg

Käesolevas paragrahvis sätestatakse tähtaeg, mille jooksul peab vastav ekspertkomisjon läbi
vaatama taotluse, kus ettevõte soovib enda määratlemist iduettevõttena.
§ 8. Määruse jõustumine
Käesolevas paragrahvis sätestatakse määruse jõustumise aeg.

Hanno Pevkur
siseminister
Lauri Lugna
kantsler
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Haridus- ja teadusministri 14.01.2016 määruse nr 2 „Eesti riigi poolt rahastatavate või
rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute või kõrgkoolide
väliskoostöölepingute või rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu või neile
esitatavad nõuded“ muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu
kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadusega
Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 2 punkti 2 ja § 224 lõike 1 2 alusel.
Haridus- ja teadusministri 14.01.2016 määruses nr 2 „Eesti riigi poolt rahastatavate või
rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute või kõrgkoolide
väliskoostöölepingute või rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu või neile esitatavad
nõuded“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkirjas asendades sõna „kõrgkoolide“ sõnaga „õppeasutuste“;
2) tulenevalt määruse volitusnormi laiendamisest täiendatakse määruse pealkirja kutseõppe
neljanda ja viienda taseme õppe mahule esitatavad nõuete kehtestamisega;
3) täiendatakse määrust reguleerimisala sättega selliselt, et määrusega kehtestatakse muu
hulgas minimaalne õppemaht, mille jaoks antakse viisa neljanda või viienda taseme kutseõppe
esmaõppes ja jätkuõppes õppimiseks;
4) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:
„Määruse lisaga kehtestatakse Eesti riigi poolt rahastatavate stipendiumide, riikidevaheliste
lepingute ja rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu, mille alusel õppima asuvale
välismaalasele võib anda viisa Eestisse neljanda või viienda taseme kutseõppe esmaõppes ja
jätkuõppes õppimiseks, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppesse õppima asumiseks või
tähtajalise elamisloa Eestisse bakalaureuseõppesse õppima asumiseks. “.
Jürgen Ligi
minister
Janar Holm
kantsler

