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EELNÕU 

Esimene lugemine muudetud kujul 

26.10.2017 

 

479 SE I 
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 

§ 1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

”4) on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, 

välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht, välja 

arvatud juhul, kui ta ei saa selle eest tasu ning  ta vastab töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 

punktis 2 ja lõikes 2 või § 8 lõikes 2 sätestatud töötuskindlustushüvitise saamise 

tingimustele;”; 

2) paragrahvi 6 lõike 5 punktid 5 ja 5
1
 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

”5) on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, välja arvatud juhul, kui tema ettevõtte 

tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning ta vastab töötuskindlustuse 

seaduse § 6 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 või § 8 lõikes 2 sätestatud töötuskindlustushüvitise 

saamise tingimustele; 

5
1
) on kantud maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses 

osaleva abikaasana, välja arvatud juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevus on 

peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning ta vastab töötuskindlustuse seaduse § 6 

lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 või § 8 lõikes 2 sätestatud töötuskindlustushüvitise saamise 

tingimustele;”; 

3) paragrahvi 13 lõige 1
1
 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

”(1
1
) Isikul, kes on tööturukoolitusele suunatud töötuna arveloleku ajal ja kelle töötuna 

arvelolek on lõpetatud käesoleva seaduse § 6 lõike 5 punkides 2–7 nimetatud asjaoludel või 

§ 7 lõike 1 punkti 7 alusel, on õigus osaleda tööturukoolitusel, millele ta on suunatud, kui 

käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”; 

4) paragrahvi 19 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6
1
 järgmises sõnastuses: 

”6
1
) isikule, kes on või oli avalduse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul registreeritud 

füüsilisest isikust ettevõtjana;”; 

5) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

”3) tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana Eestis või osalemine abikaasana füüsilisest 

isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses, kui abikaasa oli kantud füüsilisest isikust ettevõtja 

ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana maksukohustuslaste registrisse. Füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsemise ja abikaasana füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses 

osalemise aja hulka ei arvata perioodi, millal ettevõtte tegevus oli peatatud või hooajaline 

tegevus lõppenud;”. 
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§ 2. Seaduse jõustumine 

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril. 
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