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TÖÖANDJA TÕEND KINDLUSTATULE  

KINDLUSTATU ANDMED  

Ees- ja perekonnanimi  Isikukood 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Elukoht  

_____________________________________________ 
     ( maakond, linn/vald, tänav/küla, maja ja krt nr)  

       

__ __ __ __ __ 
(sihtnumber)  

TÖÖANDJA ANDMED  

Nimi  Registri- või isikukood 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Aadress  

_____________________________________________ 
     ( maakond, linn/vald, tänav/küla, maja ja krt nr)  

       

__ __ __ __ __ 
(sihtnumber)  

1. VÄLJAMAKSTUD TASUD JA KINNIPEETUD TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSED 
(eurodes)1  

Väljamakse aasta  Väljamakse kuu  Väljamakstud tasud 
(bruto)2  Kinnipeetud töötuskindlustusmakse  

            
            
            

2. VIIMASE TÖÖTAMISE ANDMED  

Töö- või teenistussuhte 
lõppemisele eelnenud 

36 kuu jooksul  Töösuhte 
alguse 

kuupäev  

Töö- või 
teenistus- 

suhte 
lõppemise 
kuupäev  

Ametniku 
teenistus- 

staaži 
pikkus  

Töö- või 
teenistus- 

suhte 
lõppemise 
alus (viide 

seaduse 
paragrahvile, 

Võlaõigusliku 
teenuse 

osutamise 
lepingu 

lõppemise 
kuupäev3  

Abikaasa- 
tasu 

maksmise 
lõppemise 
kuupäev4  

rasedus- ja 
sünnitus- 

puhkuse või 
lapsendaja-

lapsehooldus-
puhkuse 

alguse ja lõpu 
kuupäev(ad) 



lõikele ja 
punktile)  

puhkuse 
alguse ja 

lõpu 
kuupäev(ad)

                        
                        
                        
                        

TÖÖANDJA ESINDAJA  

Nimi _______________________  Ametikoht _____________ Telefon ____________  
Allkiri  Kuupäev __________________ 200__  

1 Märkida viimasel kolmel töötatud kalendrikuul väljamakstud tasud ja kinnipeetud 
töötuskindlustusmaksed kalendrikuude kaupa. Kindlustatu, kes on Eesti Vabariigi 
välisteenistuses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, puhul märkida viimasel 
kolmel kalendrikuul väljamakstud abikaasatasu ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksed 
kalendrikuude kaupa.  

2 Mitte märkida tasusid, millelt töötuskindlustusmakset ei maksta: 
  1) kindlustatu töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel seadusega ettenähtud 
hüvitis või hüvitus; 
  2) kindlustatu töölepingu ebaseaduslikul ülesütlemisel või teenistussuhte ebaseaduslikul 
lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvitis, hüvitus või viivis; 
  3) kindlustatu lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palk; 
  4) sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summad.  

3 Täidetakse ainult juhul, kui kindlustatu viimane töötamine toimus töövõtu, käsundus või 
muu võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel.  

4 Täidetakse ainult juhul, kui isik oli viimati kindlustatud Eesti Vabariigi välisesinduses 
töötava teenistujaga kaasasoleva mittetöötava abikaasana, kellele maksti abikaasatasu.  


