
VÄLISMAALASE LÜHIAJALISE EESTIS TÖÖTAMISE 
REGISTREERIMISE TAOTLUS 

Täitke taotlus suurtähtedega. Isikunimi kirjutage vastavalt isikut tõendavas dokumendis olevale ladinatähelisele 
nimekujule. Taotluses ei tohi olla parandusi. Kui andmed puuduvad, märkige kriips. 

ANDMED TÖÖANDJA KOHTA Märkige see juriidiline või füüsiline isik, kes välismaalase Eestisse kutsub. Vastuvõtva üksuse 
nimi täitke juhul, kui tegemist on ettevõtjasisese üleviimisega. 
Tööandja/renditööd vahendava ettevõtte/vastuvõtva üksuse nimi Registrikood/isikukood 

ANDMED RENDITÖÖD KASUTAVA ETTEVÕTTE/VÄLISRIIGI TÖÖANDJA KOHTA Täitke juhul, kui tegemist on 
renditööga kasutajaettevõtja juures või Eestisse lähetatud töötamise korral. 
Renditööd kasutava ettevõtte nimi Registrikood/isikukood 

NÕUSOLEK ÜHISE ESINDUSÕIGUSE KORRAL Märkige tööandja ühist esindusõigust omavad juhatuse liikmed, kes annavad 
oma nõusoleku välismaalase Eestis lühiajalise töötamise registreerimise taotlemiseks. Vajaduse korral kasutage lisalehte. 
Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed 

Eesti isikukood või sünniaeg (pp/kk/aaaa) Esindusõiguse alus Allkiri 

Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed 

Eesti isikukood või sünniaeg (pp/kk/aaaa) Esindusõiguse alus Allkiri 

ANDMED VÄLISMAALASE KOHTA 
Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed Sugu 

 mees  naine

Eesti isikukood või 
sünniaeg (pp/kk/aaaa) 

Sünnikoht (riik) Kodakondsus või kodakondsused 

VÄLISMAALASE KONTAKTANDMED 
Kontaktaadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond; riik) Sihtnumber 

E-posti aadress Telefoninumber 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav.
Kuupäev (pp/kk/aaaa) Tööandja või tema esindaja allkiri 

Siia kleepida 
välismaalase 

värvifoto suuruses 
4 x 5 cm. 



ANDMED LÜHIAJALISE TÖÖTAMISE KOHTA 
Lühiajalise Eestis töötamise alus 
 üldkorras
 loominguline töötaja
 õpetaja
 teaduslik tegevus/õppejõud
 sportlane/treener/spordikohtunik/sporditöötaja
 praktika kutse- või kõrgharidustaseme õppe raames
 töötamine noorteprojekti või -programmi raames
 välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine
 vaimulik/nunn/munk

 tagan välismaalase ülalpidamise
 hooajatöö (majutuskoha aadress)

 tagan välismaalase majutuse, mis vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele ning mille kasutamise osas on
välismaalasel sõlmitud üürileping

 tippspetsialist
 ettevõte alustab tegevust riigi- või erainvesteeringu toel

 välislepingu alusel (märkige viide välislepingu sättele)

 ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja
 lähetatud töötaja
 töötamine iduettevõttes

ANDMED LÜHIAJALISE TÖÖTAMISE KOHTA 
Eestis töötamise planeeritav periood (algus- ja lõppkuupäev kujul pp/kk/aaaa) 

       ……………………     -     ……………………  

Töökoht (ametikoht) Töötasu (brutotöötasu 
eurodes) 

Töötamise koha aadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond) Sihtnumber 

ANDMED TAOTLUSE ESITAMISEKS VOLITATUD ISIKU KOHTA 
Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed

Eesti isikukood või sünniaeg 
(pp/kk/aaaa) 

E-posti aadress Telefoninumber 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav. 
Kuupäev (pp/kk/aaaa) Tööandja või tema esindaja allkiri 

TÄIDAB AMETNIK 
Menetlusse võetud (pp/kk/aaaa) Nimi, allkiri 

 ................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

       ……………………     -     ……………………  

       ……………………     -     ……………………  
       ……………………     -     ……………………  

       ……………………     -     ……………………  

       ……………………     -     ……………………  

       ……………………     -     ……………………  
       ……………………     -     ……………………  

       ……………………     -     ……………………  
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