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Sotsiaalmaksusoodustuse taotlemise kord vähenenud töövõimega töötaja palkamisel

Lugupeetud [

]

Pöördusite õiguskantsleri poole, kuna riik maksab sotsiaalmaksu vähenenud töövõimega inimese
eest alates päevast, mil tööandja esitab Eesti Töötukassale taotluse, mitte aga päevast, mil töötaja
asub tööle.
Teie rahulolematus on mõistetav, kuid sellist korda, mis seob riigi vabatahtlikult antava soodustuse
saamise taotluse esitamise ajaga, ei saa pidada põhiseadusvastaseks. Samuti ei ole Eesti
Töötukassa rikkunud muudatustest teavitamisel hea halduse tava. Selgitan lähemalt.
Vähenenud töövõimega inimeste töötamise soodustamiseks on loodud süsteem, kus riik toetab
tööandjat teatud tingimustel sotsiaalmaksu tasumisel. Riigikogu on valiku langetanud sellise
süsteemi kasuks, kus riik ei võta miinimummääras sotsiaalmaksu hüvitamise kohustust enda kanda
kõigi vähenenud töövõimega töötajate puhul, vaid siis, kui konkreetne tööandja seda küsib. Seega
on soodustuse saamise eelduseks tööandja vastavasisuline taotlus. Kui tööandja soodustuse
saamiseks soovi avaldanud ei ole, ei võta riik sotsiaalmaksu tasumise kohustust üle. Sellisel juhul
tuleb tööandjal deklareerida ja tasuda sotsiaalmaks kõigi oma töötajate eest iga kalendrikuu kohta
nagu maksuseadused ette näevad.
On tõsi, et varem kehtinud kord võimaldas tööandjal vähenenud töövõimega töötaja palkamisel
esitada taotluse sotsiaalmaksu soodustuse kasutamiseks ka tagasiulatuvalt. Rahandusministri
määruse eelnõu seletuskirjast ja Rahandusministeeriumi selgitustest võib aru saada nii, et
tagasiulatuva taotluse esitamise võimalus oli mõeldud juhtudeks, kus töövõimetuspension määrati
töötajale tagasiulatuvalt kuni kolm kuud alates püsiva töövõimetuse kindlaks tegemise päevast.1
Praktikas taotlesid aga mõned tööandjad sotsiaalmaksu soodustust kolme kuu kaupa ning nende
taotlused rahuldati, ehkki selline praktika ei vastanud seaduse mõttele.
1. juulist 2016 jõustunud korra järgi tekib sotsiaalmaksu maksmise kohustus riigil (Eesti
Töötukassal) alates sellest, kui tööandja on talle esitanud vastava taotluse. Sotsiaalmaksu
maksmise kohustuse päev ei saa aga olla varasem kui päev, mil töötajal tuvastatakse vähenenud 2

Kuni 31.12.2016 kehtinud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 32 lõike 2 punktist 1 tulenevalt oli võimalik
määrata töövõimetuspension püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päevast, kui pensioniavaldus on esitatud kolme
kuu jooksul, arvates püsiva töövõimetuse otsuse tegemise päevast.
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töövõime, ega varasem päevast, mil töötaja alustab töötamise registri andmete järgi tööd. 2 Seega
tuleb tööandjal, kes palkab vähenenud töövõimega töötaja, esitada taotlus Eesti Töötukassale
võimalikult kiiresti, et kasutada soodustust kogu töötamise aja vältel. Näiteks kui inimene, kelle
vähenenud töövõime on juba eelnevalt tuvastatud, alustab töötamise registri andmetel tööandja
juures tööd 1. märtsil 2017 ning tööandja esitab taotluse soodustuse saamiseks 1. märtsil, tekib
Eesti Töötukassal sotsiaalmaksu maksmise kohustus samuti 1. märtsist.
Uus kord tõi tööandja jaoks kaasa ka positiivset. Kui varem tuli tööandjal sotsiaalmaksusoodustuse
saamiseks esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus igal kuul, siis nüüd arvestab ja maksab
sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa tööandja ühekordse avalduse alusel. Töötukassa kontrollib ise iga
kuu registritest, kas tööandjal on jätkuvalt õigus soodustusele. Võrreldes varem kehtinud korraga
teeb see muudatus soodustuse kasutamise tööandjate jaoks eeldatavasti vähem aeganõudvaks.
Juhtisite õigesti tähelepanu sellele, et õigusaktide muudatustega kursis hoidmine ei pruugi alati
olla lihtne. Et informatsioon muudatustest jõuaks õigeaegselt adressaatideni, on oluline riigipoolne
teavitustöö. Kirjast, mille Eesti Töötukassa esindaja Teile 9. jaanuaril 2017 saatis ja mille Te
õiguskantslerile edastasite, nähtub, et Eesti Töötukassa on teinud pingutusi, et tööandjad saaksid
kõnealusest muudatusest teada. Eesti Töötukassa esindaja kinnitusel saadeti teavituskiri kogu
vajaliku infoga kõigile tööandjatele, kes sotsiaalmaksu soodustust juba kasutasid. Selliselt käitudes
järgis Eesti Töötukassa hea halduse tava. Teavituskiri saadeti ka [ ] OÜ-le. Eesti Töötukassa
infosüsteemi andmetel on [ ] OÜ selle kirja kahel korral avanud. On kahetsusväärne, kui vajalik
teave Eesti Töötukassast sõltumatutel põhjustel Teieni õigeaegselt ei jõudnud.
Loodan, et antud selgitustest on Teile abi.
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