Tühjenda
Esitage digitaalne
värvifoto:
• mõõtudega vähemalt
1300 x 1600 pikslit
• suurusega
1 MB kuni 5 MB
• pildiformaadis JPG

VÄLISMAALASE LÜHIAJALISE EESTIS TÖÖTAMISE
REGISTREERIMISE TAOTLUS

Täitke taotlus suurtähtedega. Isikunimi kirjutage vastavalt isikut tõendavas dokumendis olevale ladinatähelisele
nimekujule. Taotluses ei tohi olla parandusi. Kui andmed puuduvad, märkige kriips.
ANDMED TÖÖANDJA KOHTA Märkige see juriidiline või füüsiline isik, kes välismaalase Eestisse kutsub. Vastuvõtva üksuse
nimi täitke juhul, kui tegemist on ettevõtjasisese üleviimisega.

Tööandja (sh renditööd vahendav ettevõte) või vastuvõtva üksuse nimi

Registrikood/isikukood

ANDMED RENDITÖÖD KASUTAVA ETTEVÕTTE/LÄHETAVA TÖÖANDJA KOHTA Täitke vaid juhul, kui tegemist on
renditööga kasutajaettevõtja juures või Eestisse lähetatud töötamise korral.

Renditööd kasutava ettevõtte/lähetava tööandja nimi

Registrikood/isikukood

ESINDUSÕIGUST OMAVA ISIKU ANDMED Isiku andmed, kes esitab taotluse või annab volituse taotluse esitamiseks
Eesnimi või -nimed
Perekonnanimi või -nimed

Eesti isikukood või sünniaeg (pp.kk.aaaa)

ANDMED VÄLISMAALASE KOHTA
Eesnimi või -nimed

Eesti isikukood või

Sünnikoht (riik)

Esindusõiguse alus

Perekonnanimi või -nimed

Allkiri

Sugu
 mees

 naine

Kodakondsus või kodakondsused

sünniaeg (pp.kk.aaaa)

VÄLISMAALASE KONTAKTANDMED
Kontaktaadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond; riik)

Sihtnumber

E-posti aadress

Telefoninumber

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav.
Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Tööandja või tema esindaja allkiri

ANDMED LÜHIAJALISE TÖÖTAMISE KOHTA
Lühiajalise Eestis töötamise alus
 üldkorras
 loominguline töötaja
 õpetaja
 teaduslik tegevus/õppejõud
 sportlane/treener/spordikohtunik/sporditöötaja
 töötamine praktika eesmärgil
 praktika toimub kutseõppe eesmärgil või
 praktika on seotud omandatud või omandatava haridusega
 töötamine noorteprojekti või -programmi raames
 välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine
 vaimulik/nunn/munk
 hooajatöö
tegevusala ……………………………………………………………………………………………………….……………..










välismaalase majutuskoha aadress ………………………………………………………………………………………....
tippspetsialist
 ettevõte alustab tegevust riigi- või erainvesteeringu toel (esitage andmed investeeringu või laenu saamise aja
ja allikate kohta)
välislepingu alusel (märkige viide välislepingu sättele) ………………………….……………………………………….
ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja (märkige ametikoht)
 juhtivtöötaja
 spetsialist
 praktikant
lähetatud töötaja
töötamine iduettevõttes
iduettevõtte hindamise komisjoni taotluse number: …………………………….………………………………………………………….………...
lapsehoidja-koduabiline
teenuste vaba liikumine

ANDMED LÜHIAJALISE TÖÖTAMISE KOHTA
Eestis töötamise planeeritav periood (algus- ja lõppkuupäev kujul pp.kk.aaaa)

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

……………… - ………………

Töökoht (ametikoht)

Brutotöötasu

……….. EUR
Töötamise koha aadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond)

□ kuus
□ nädalas
□ muu …..…………....….
Sihtnumber

ANDMED TAOTLUSE ESITAMISEKS VOLITATUD ISIKU KOHTA
Eesnimi või -nimed
Perekonnanimi või -nimed

Eesti isikukood või sünniaeg

E-posti aadress

Telefoninumber

(pp.kk.aaaa)

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav.
Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Tööandja või tema esindaja allkiri

Taotluse allkirjastamisega või elektroonilise kanali kaudu esitamisega kinnitab tööandja, et kõik taotlusel
olevad andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise
registreerimise tingimused on täidetud.
Kui tegemist on renditööga, siis kinnitan, et mul on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses
välismaalase töötasufondist.
Kui tegemist on loomingulise töötajaga, siis kinnitan, et välismaalasel on erialane ettevalmistus või kogemus.
Kui tegemist on töötamisega sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana, siis kinnitan, et on spordialaliidu
nõusolek välismaalase tööle võtmiseks.
Kui tegemist on töötamisega praktika korras ja praktika toimub kutseõppe eesmärgil, siis kinnitan, et praktika toimub
välisriigis asuva õppeasutuse vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ja on õppeprogrammi osa.
Kui töötamine toimub noorteprojekti või -programmi raames, siis kinnitan, et välismaalase ja asutuse või ühingu vahel on
sõlmitud vabatahtliku teenistuse leping.
Kui töötamine toimub vaimuliku, nunna või mungana, siis kinnitan, et tagan välismaalase ülalpidamise.
Kui töötamine toimub hooajatööna, siis kinnitan, et välismaalasega on sõlmitud õigusaktides kehtestatud nõuetele
vastav tähtajaline tööleping või tööpakkumine ning välismaalasel on tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest
või vigastusest tingitud ravikulude tasumise perioodil, kui välismaalane ei ole riikliku ravikindlustusega kaetud. Kui
korraldan hooajatöötajale majutuse, siis kinnitan, et see vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavas eluruumis
või majutusettevõttes ning välismaalasel on üürileping, mis vastab võlaõigusseaduse §-des 271–338 üürilepingu kohta
sätestatule.
Kui tegemist on töötamisega teenuste vaba liikumise alusel, siis kinnitan, et välismaalase Eestis töötamine on seotud
teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega
ning välismaalasel on selle liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja tal on nimetatud liikmesriigis
töötamise õigus.
Kuupäev (pp.kk.aaaa)

Tööandja või tema esindaja allkiri

TÄIDAB AMETNIK
Menetlusse võetud (pp.kk.aaaa)

Nimi, allkiri

