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Töötamise register – koormav kohustus
või hea abivahend?
1. juulil 2014 avaneb Eesti Maksu- ja Tolliameti töötamise register ning tekib kohustus hakata töötajaid
e-maksuametis registreerima juba esimesest tööpäevast alates.
Sellega seoses muutuvad mitmed personalitöötajatele ning raamatupidajatele harjumuspäraseks saanud
toimingud ning lisandub uusi kohustusi. Kuigi pikas perspektiivis peaks uus register muutma paljude osapoolte
tööd lihtsamaks, võivad registriga seotud esialgsed kohustuslikud toimingud algul tööandjate jaoks
halduskoormust hoopis suurendada.
Töötamise registrist hakkavad edaspidi andmed liikuma nii Haigekassale, Töötukassale,
Sotsiaalkindlustusametile, Tööinspektsioonile kui ka Politsei- ja Piirivalveametile. Seoses sellega ei ole vajalik
tööd andvatel isikutel esitada enam nendele ametkondadele mitmeid seniseid vajalikke tõendeid. Osad
kohustused jäävad samal ajal aga siiski endiseks.
Töötamise registriga seondub arvukalt spetsiifilisi küsimusi:
 kuidas käituda olukorras, kus tasu maksja ning töötamise lepingu sõlmija on erinevad äriühingud?
 kes vastutab renditöötajate registreerimise eest?
 kas praktikandi tegevus tuleb samuti registreerida?
 kuidas toimida, kui soovitakse teha väljamakseid endisele töötajale?
 mis saab, kui samal isikul on korraga mitu eri tüüpi lepingut? Jne.
Töötamise registri avanemine
30. juunil tehakse kõik toimingud, näiteks nii Haigekassaga kui Töötukassaga, veel vana korra järgi. 30. juuni
õhtu seisuga liiguvad Haigekassast kõik ravikindlustusega kaetud isikute vajalikud andmed maksuameti
töötajate registrisse üle. Üle läinud nimekirjad tuleks aga üle kontrollida. Nimekirjade kontrollimiseks ei ole siiski
vajalik oodata kuni 1. juulini, vaid seda võib teha ka enne, haigekassa keskkonnas läbi riigiportaali. Isikutele,
kel on hetkel juba volitus e-maksuametis maksudeklaratsioonide esitamiseks olemas, laieneb automaatselt
õigus teha kõiki vajalikke toiminguid töötamise registris. Uusi isikuid said tööd andvate isikute esindajad hakata
volitama e-maksuametis töötamise registrit kasutama alates 12.06.2014.
Maksuhaldur alustab vastavate kohustuste täitmise kontrollimisega teadaolevalt juba juuli teisest
nädalast, seega peaksid tööd andvad isikud oma töötajate nimekirjad hiljemalt juuli esimese nädala
lõpuks üle kontrollima ning vajadusel andmeid täiendama ning parandama.
 Advokaadibüroo Deloitte Legal pakub võimalust tellida töötamise registri teemalist
ettevõttesisest koolitust. Koolituse kestvus on umbes 1,5 tundi ning selle aja jooksul viime
registriga kokku puutuma hakkavad töötajad registri avanemise ja kasutamise temaatikaga
detailsemalt kurssi.
 Kui teie ettevõtte töötajate liikuvus on suur ning sooviksite töötamise registriga seotud
kohustuslikke toiminguid delegeerida, on võimalik sellise funktsiooni täitmine tellida
Advokaadibüroolt Deloitte Legal. Lepime teiega kokku vajalike andmete vahetamises ning
võtame registriga seotud toimingud edaspidi enda kanda.
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