
Sotsiaalministri 7. detsembri 2006. a määruse nr 66 „Hüvitise taotlemise avalduse 
vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu“ 
lisa 

 

AVALDUS TÖÖANDJA MAKSEJÕUETUSE HÜVITISE TAOTLEMISEKS  

PANKROTIHALDUR, AJUTINE PANKROTIHALDUR VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA 
LEPINGURIIGIS MÄÄRATUD VASTAVA PÄDEVUSEGA ISIK (edaspidi haldur)  

Halduri nimi ja perekonnanimi  Isikukood  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Postiaadress ______________________________  __  __  __  __  __ 
(sihtnumber)  

Telefon ______________ e-post ______________  Faks ______________________  

TÖÖANDJA  

Tööandja nimi  Registri- või isikukood 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Aadress _________________________________  __  __  __  __  __ 
(sihtnumber)  

 

 

 

AVALDUS  

Palun määrata ja maksta hüvitis seoses tööandja maksejõuetusega avaldusele lisatud nimekirjas olevatele töötajatele.  

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID:  



 2 

[  ] halduri kinnitatud väljavõtted 
töötajate tööraamatutest või 
koopiad töölepingutest  

[  ] ametlikult kinnitatud ärakiri tööandja maksejõuetuks 
tunnistamist tõendavast  kohtumäärusest või Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriigi pädeva asutuse otsuse 
ärakiri koos selle kinnitatud tõlkega eesti keelde  

[  ] halduri kinnitatud koopiad jõustunud kohtuotsustest või töövaidluskomisjoni otsustest  

[  ] töötajate nimekiri  

[  ] töötajate nõudeavaldused  

[  ] töötajate saamata jäänud töötasu arvestused kalendrikuude kaupa, saamata jäänud 
puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel töölepingu seaduses ettenähtud hüvitiste 
arvestused, töötajate keskmise töötasu arvestused ning arvestuste alusdokumendid 

[  ] ___________________________________________________________________ 
                                                        (muu dokument)  

HALDUR  

Nimi _______________________________  Allkiri _________________________  

Kuupäev ______________________ 20__     

   

Lisa  

«......» ...................... 20... a  

avaldusele  

____________________________________ töötajate nimekiri 

                         (tööandja nimi) 

Isiku- 
kood  

Ees- ja 
perekonna- 

nimi  

Töösuhte 
lõppemise 
kuupäev1  

Saamata 
jäänud 
töötasu   

Saamata 
jäänud 

puhkuse- 
tasu  

Töölepingu 
ülesütlemisel  

saamata 
jäänud 
hüvitis2  

Kokku 
nõudeid 
summas  

Töötaja 
kinnitus 
nõude 

suuruse 
kohta3  

Töötaja 
keskmine 
töötasu   

Pangakonto 
number  

Töötaja aadress või 
e-posti aadress 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
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Halduri ees- ja perekonnanimi ning allkiri  

_______________________________________  

1 Töösuhte lõppemise kuupäev kantakse avaldusele vaid juhul, kui nimetatud andmed ei ole kantud töötamise registrisse 

2 Töölepingu seaduses ettenähtud töölepingu ülesütlemisel  makstavad hüvitised. 

3 Töötaja allkirja puudumisel lisada avaldusele töötaja nõudeavaldus.  

 

 


