
 

EELNÕU 

29.05.2018 

MÄÄRUS 

 

 

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240  

„„Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri  

pidamise põhimäärus“ muutmine 

 

 

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste 

registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine 
 

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „„Maksukohustuslaste registri“ asutamine 

ja registri pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 133 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

„Töötamise registrisse kantakse andmed maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ja § 251 

lõigetes 4 ja 5 nimetatud isikute kohta.“; 

 

2) paragrahvi 134 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses: 

„10) tööd tegeva isiku ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle 

puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite 

klassifikaatorile 2008 (ISCO-08); klassifikaatorites sobiva klassifikatsiooni puudumisel lähim 

ametikoht, lähtudes tööülesannete sisust; 

11) töökoha asukoht;“; 

 

3) paragrahvi 134 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses: 

„12) tööaja määr vahemikus 0–1 sajandiku täpsusega.“; 

 

4) paragrahvi 134 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 10–12 sätestatut ei kohaldata maksukorralduse 

seaduse § 202 lõikes 2 ega § 251 lõike 4 punktides 2, 16 ja 17 nimetatud isikute töötamise 

registreerimisel.“; 

 

5) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks; 

 

6) määrust täiendatakse §-ga 36 järgmises sõnastuses: 

„§ 36. Andmekoosseisude kandmine töötamise registrisse  

Enne 2018. aasta 1. juulit töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute kohta kannab tööd 

võimaldav isik käesoleva määruse § 134 lõike 1 punktides 10 ja 11 sätestatud andmed töötamise 

registrisse hiljemalt 2018. aasta 1. oktoobriks.“;  

 

7) määrust täiendatakse §-ga 37 järgmises sõnastuses: 

„§ 37. Töötamise registrisse tööaja määra kandmine 

Käesoleva määruse § 134 lõike 1 punkti 12 ei kohaldata enne 2019. aasta 1. jaanuari töötamise 

registrisse kantud tööd tegevate isikute töötamise registreerimisel.“. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 



 

(1) Paragrahvi 1 punktid 2, 4 ja 6 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil. 

 

(2) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 5 jõustuvad 2018. aasta 1. septembril.   

 

(3) Paragrahvi 1 punktid 3 ja 7 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Peaminister 
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Rahandusminister  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    
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Riigisekretär 


