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Arvamuse esitamine Eestisse lähetatud 
töötajate töötingimuste seaduse muutmise 
seaduse eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Tanel Kiik! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Sotsiaalministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust Eestisse lähetatud töötajate 
töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (edaspidi: Eelnõu) kohta, millega 
võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/957. 
 
Kaubanduskoda teeb ettepaneku muuta Eelnõu § 1 punkti 9 sõnastust. Eelnõu § 1 
punktiga 9 muudetakse Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 lõike 1 
sissejuhatavat lauseosa ja sõnastatakse see järgmiselt: 

„(1) Lähetatud töötaja tööandja ja käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud 
tellija või punktides 2 ja 3 nimetatud isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, 
lepivad kokku, kes neist lähetuse kohta Tööinspektsioonile andmete esitamise eest 
vastutab. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab andmete esitamise eest tellija või 
isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Tööinspektsioonile peab lähetuse 
kohta esitama järgmised andmed:“ 

Kaubanduskoda toetab lahendust, et lähetatud töötaja tööandja ning lähetuse Eesti 
osapool ehk tellija võivad kokku leppida, kumb neist vastutab lähetatud töötaja 
andmete esitamise eest Tööinspektsioonile. Samas me ei toeta muudatust, mille 
kohaselt lasub vastutus tellijal, kui pooled ei ole vastutajas kokku leppinud. Selline 
põhimõte suurendab Eesti ettevõtete halduskoormust. Teeme ettepaneku mitte muuta 
kehtivat põhimõtet, mille kohaselt on vastutus andmete esitamise eest Eestisse 
lähetatud töötaja tööandjal. Juhime tähelepanu ka sellele, et täna kehtiva põhimõtte 
muutmise vajadus ei tulene ELi direktiivist. 

Teeme ettepaneku sõnastada Eelnõu § 1 punkt 9 järgmiselt: 

„(1) Lähetatud töötaja tööandja ja käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud 
tellija või punktides 2 ja 3 nimetatud isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, 
lepivad kokku, kes neist lähetuse kohta Tööinspektsioonile andmete esitamise eest 
vastutab. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab andmete esitamise eest lähetatud 
töötaja tööandja. Tööinspektsioonile peab lähetuse kohta esitama järgmised andmed:“ 



Loodame, et peate võimalikuks meie ettepanekut arvesse võtta. Vajadusel oleme 
valmis kohtuma ja oma ettepanekut täiendavalt selgitama. 

 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Peadirektor 
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