
LUOTETTAVA KUMPPANI EESTI –ANDMEBAAS

Liitumine Luotettava Kumppani Eesti andmebaasiga eeldab volikirja tegemist, allkirjastamist ja tagastamist. Lepingu 
alusel kogutakse Tilaajavastuu.fi -registrisse kõik tellija vastutuse seadusega ettenähtud andmed. Ettevõtte andmed 
sisestatakse vormi B –Volikirjalepingu esimesse lahtrisse volitaja andmete alla. Juhul, kui ettevõtte lähetatud töötajatel 
on Soome pensionikindlustus, tuleb ettevõttel ka õnnetusjuhtumikindlustus võtta neile Soome kindlustusseltsist. 2015 
aasta jooksul muutub Soomes kohustuslikuks ka tervishoiuteenuse korraldamise andmete kogumine kohta. 

Hind
Liitudes Luotettava Kumppani Eesti -andmebaasiga tuleb tasuda hetkel kehtiv aastamaks (hinnakirjajärgne aastamaks 
alates 1.1.2015 on 200€ + km 0%). Luotettava Kumppani Eesti–andmebaasiga liitumise aastamaks sisaldab Veronumero.
fi -teenuse Töömaaregistri kasutusõiguse S tasemeni (ei sisalda Vahti-teenust ega ka teavitamisfunktsioone). Lisatasu 
eest on võimalik saada juurdepääsu antud teenustele.

Andmete avalikustamine
Soomes registreeritud ettevõtted peavad liituma ka  Soome Luotettava Kumppani –andmebaasiga. (Soome 
Luotettava Kumppani –andmebaasiga liitumise aastamaks on alates 1.1.2019 115€+ km 24%). Juhime tähelepanu, et 
andmed muutuvad nähtavaks umbes kolme kuni kuue (3-6) nädala jooksul peale vormi edastamist. Juhul, kui ettevõte 
on Soome tööpensioniseltsi klient muutuvad andmed nähtavaks umbes kuue (6) nädala pärast. Peale andmete avali-
kustamist on ettevõttel võimalik tasuta raporteid tellida ja alla laadida. Raportite saamise eelduseks on sisse logimine 
Tilaajavastuu.fi -registri kasutajatunnusega. 
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Juhend

Vorm Punkt
Vormi B punktis 1 esitatakse ettevõtte põhiandmed ja arveldusaadress. Ettevõtte 
põhiandmete juurde oleks hea lisada ka kontaktisiku e-posti aadress ning telefoninumber. 
Kontaktisikule antakse alati e-posti teel teada, kui ettevõtte raportis on tuvastatud puudusi.

Juhul, kui eesti ettevõttel on Soomes registreeritud tütarfirma või välismaine harukontor 
tuleb need loetleda vormis B punkti 1.1. Tütarfirmade ja välismaiste harukontorite nimed, 
y-tunnused ja vastutavad isikud. Nendel tuleb eraldi liituda Soome Luotettava 
Kumppani –andmebaasiga.

Kui eesti ettevõttel on Soomes registreeritud Y-tunnusega ettevõte tuleb see/need märkida 
ära punktis B 1.1. Esitatavateks andmeteks on ettevõtte nimed, Y-tunnused ja vastutavad 
isikud. Soomes tegutsevad ettevõtted peavad eraldi liituma Soome Luotettava Kumppani 
-andmebaasiga kuna neil lasub samuti tellija vastutuse seaduses ettenähtud 
aruandluskohustus. 

Vormi B punktis 4.1-4.2 sisestatakse andmed ettevõtte töötajate kohta. Valige loendist sobiv 
variant või sobivad variandid. Ettevõttel on Soomes lähetatud töötajaid tähendab seda, et 
töötajatele peab Sotsiaalkindlustusametist olema taotletud ja väljastatud A1 tõendid mis 
edastatakse otse töö tellijale. Ettevõttel on Soomes palgatud tööjõudu tähendab seda, et  
ettevõte peab oma töötajad kindlustama Soome kindlustusseltsis (TyEL ja 
õnnetusjuhtumikindlustus). 
Ettevõttel ei ole palgatud tööjõudu tähendab seda, et ettevõttel ei ole töötajaid ning sel 
juhul ei ole vaja ka Soome TyEL ja pensionikindlustust ega ka lähetatud töötaja tõendit 
Sotsiaalkindlustusametist (A1) Ettevõtte omaniku/omanike suhtes kohaldatakse 
koduriigi sotsiaalkindlustuse õigusakte tähendab, et omanikul/omanikel on kehtivad (A1) 
tõendid mis edastatakse otse töö tellijale kui omanik/omanikud teevad Soomes tööd. 

Vormi B punktis 5 märgitakse ära millise ala kollektiivlepingut (TES) ettevõte järgib. Need 
andmed võib jätta sisestamata vaid juhul, kui ettevõttel ei ole palgatud või lähetatud töötajaid. 

Vormi B punkti 7. allkirjasta alati ettevõtte allkirjaõiguslik isik. Juhul, kui ettevõtte põhikiri 
nõuab kahe allkirjaõigusliku isiku allkirja siis tuleb punkti 7 alla kahe allkirjaõigusliku isiku 
nimed ja andmed.  Allkirjaõiguslikkust kontrollitakse alati äriregistrist.

1.
Volitaja

4.1-4.2

5. 
Kollektiivleping 

(TES)

B

7. 
Allkirjad



Usaldusväärne Partner Eesti on üks osa Tilaajavastuu.fi teenustest, mida pakub Suomen Tilaajavastuu Oy (Soome Tellijavastutus OÜ – edas-

pidi ST). Teenusega Usaldusväärne Partner Eesti alates 01.01.2015 liituvale ettevõttele luuakse teenuse Tilaajavastuu.fi ja teenuse Veronu-

mero.fi kasutajatunnus ning ettevõte võib kehtivaid kasutustingimusi järgides kasutada Tilaajavastuu.fi ja Veronumero.fi teenuseid, makstes 

hinnakirjakohased lisatasud.

Neid lepingutingimusi kohaldatakse, kui ettevõte ühineb teenusega Usaldusväärne Partner Eesti, toimetades volikirja ST-le. Teenus Usaldus-

väärne Partner Eesti on riskijuhtimise tööriist, mille abil saab tellija kontrollida, kas tema lepingupartner täidab talle tellijavastutusseadusega 

ettekirjutatud kohustusi. ST hangib volikirjade alusel avalikest registritest andmed nii maksude maksmise kui ka ärikeeldude kohta. Vajaduse 

korral hangitakse ka andmed pensionikindlustusfondidelt pensionimaksete kohta ja kindlustusfirmadelt kindlustusmaksete kohta. 

Ettevõtte andmete avalikustamise eelduseks Tilaajavastuu.fi teenusena on see, et ettevõte on teinud ST-le volituse ja maksnud ettenähtud 

maksekuupäevaks ära hinnakirjajärgse teenustasu. Ettevõte peab ühtlasi andma avaldamiseks tellijavastutuse seadusega ette nähtud an-

dmed ja need tellijavastutuse seaduse miinimumnõudeid ületavad täiendavad andmed, mille ST on otsustanud liita Usaldusväärse Partneri 

staatuse kriteeriumidele. Ettevõtet puudutavad avalikud andmed, kehtiva tellijavastutuse seaduse kohased nõudmised, nagu kuulumine 

maksukohustuslaste registrisse, käibemaksukohustuslaste registrisse, äriregistri väljavõte ning ärikeelu registri andmed ja andmed maksude 

tasumise kohta ja võimalikud täiendavad andmed avaldatakse samuti ettevõtte tellijavastutusraporti osana. Ettevõte kohustub teatama ST-le 

ettevõttes toimuvatest muudatustest, nagu aadressi, pensionikindlustusfondi ja kahjukindlustusfirma vahetamisest.

Neid lepingutingimusi heaks kiites nõustub ettevõte sellega, et ST-l on õigus alati ettevõtte esitatud volikirja alusel küsida nt pensionifondidelt 

ning eraettevõtetelt ja ametivõimudelt ka selliseid tellijavastutuse seadusega (või muu õigusakti või ametliku korraldusega) tulevikus ette 

nähtud andmeid, mida volikirja esitamise hetkel veel seadusega ei nõuta ja mida ei ole nimeliselt volikirjas mainitud, ning selliseid täiendavaid 

andmeid, mille ST on otsustanud liita Usaldusväärse Partneri staatuse kriteeriumidele.

Nende lepingutingimustega nõustudes volitab ettevõte ST või selle määratud esindaja, kes lepingu allakirjutamise hetkel on Kustutaja OÜ, 

haldama ettevõtte nimel ettevõtte kasutajakontot teenuses Veronumero.fi nii, et volitatul on õigus näha ja hallata ettevõtte lisatasulisi Valtti-

kaardi tellimusi. ST toimetab ettevõtte tellitud Valtti-kaardid volitatu kohaliku esindaja (Kustutaja OÜ) Tallinna büroosse, kust ettevõte saab 

need kätte. ST või selle määratud esindaja esitab Valtti-kaartide ning muude Tilaajavastuu.fi ja Veronumero.fi teenuste hulka kuuluvate tasu-

liste lisateenuste eest arve kehtiva hinnakirja järgi.

Andmed muutuvad teenuse Usaldusväärne Partner Eesti kättesaadava materjali osaks umbes kahe nädala jooksul volikirja toimetamisest 

ST-le eeldusel, et teenustasu on makstud. Ettevõtet puudutava tilaajavastuu.fi ettevõttearuande saab seejärel Tilaajavastuu.fi teenusena alla 

laadida. Teenuse Usaldusväärne Partner Eesti hulka kuuluvate ettevõtete ettevõttearuannete otsing on teenusekasutamiseks registreerunud 

ettevõtete jaoks tasuta. ST võib avaldada teda volitanud ettevõtte andmeid muude tilaajavastuu.fi teenuste ja ST muude võrguteenuste all. 

Lisaks sellele võib teenus Usaldusväärne Partner Eesti pakkuda tõlgitud kokkuvõtteid, aruandeid või aruannete osi antud ajahetkel kehtival 

viisil, vastavalt registri infolehes toodule Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas pakutavate ettevõtlusandmeteenuste ja muude võr-

guteenuste kaudu kolmandatele osapooltele. 

Teenuse andmeid uuendatakse vähemalt kord kahe kuu jooksul.

Jätame endale õiguse kontrollida ettevõtte taustaandmeid ja krediidiinfot.

Jätame endale õiguse ettevõtet Usaldusväärseks Partneriks mitte registreerida, kui taustaandmetest ilmneb viiteid sellele, et ettevõttega 

seotud isikud või ettevõte ise ei tegutse ühiskonna suhtes vastutustundlikult või seaduslikult.

ST saadab teenustasu arve iga 12 kuu tagant. ST-l on õigus leping lõpetada kohe, kui Ettevõte ei maksa aastast teenusetasu kahe kuu jooksul 

maksetähtajast. Juhul, kui Ettevõttel on maksmata makseid ST-le, siis eeldab ST nende maksmist enne uue lepingu sõlmimist. ST-l on õigus 

korrigeerida teenuse hindu. ST teatab hinnamuudatustest Tilaajavastuu.fi teenuses 30 päeva enne muudatuse jõustumist.

ST on ainult ettevõtteid puudutavate andmete vahendaja ega vastuta seetõttu mis tahes Tilaajavastuu.fi või Veronumero.fi teenuse vigade või 

katkestuste eest, teenuses sisalduvates andmetes esinevate vigade või puuduste eest ega teenusekatkestustest või nende tõttu tekkivate 

võimalike otseste või kaudsete kahjude eest. ST vastutus piirneb kõigil juhtudel ettevõtte 12 kuu teenustasu määraga. Vastutuspiirang ei kehti 

olukordades, kus kahju tuleneb tahtlikkusest või raskest hoolimatusest.

ST-l on õigus anda Tilaajavastuu.fi teenus, Veronumero.fi teenused ja nendega seotud vastutus, kohustused ja lepingud üle kolmandale 

osapoolele. ST-l on õigus neid tingimusi muuta, teatades muudatusest ettevõtte antud e-posti aadressil hiljemalt kuu (1 kuu) aega enne lepin-

gutingimuste muudatuste jõustumist.

Käesolevatele tingimustele vastav ettevõtte ja Suomen Tilaajavastuu Oy vaheline leping andmete avaldamise kohta teenuse Tilaajavastuu.

fi vabalt kättesaadava materjali osana on sõlmitud määramata ajaks. Ettevõte võib ilma eelneva ülesütlemisajata kirjaliku lõpetamisteatega 

teenuse lõpetada. ST-l on õigus lõpetada leping 60-päevase ülesütlemisajaga. ST ei ole lepingu lõppemisel kohustatud tasutud teenustasu 

tagastama. Selguse huvides sätestatakse, et käesoleva lepingu lõpetamine ei tühista automaatselt ettevõtte esitatud volikirja ja andmed ette-

võtte kohta säilivad sel juhul teenuse tasulises osas. Andmed säilivad teenuses 6 aastat, mille jooksul ja pärast mida võidakse anonüümseks 

muudetud andmeid kasutada statistilistes analüüsides ja teenuse arendamisel nii, et konkreetset ettevõtet ei ole võimalik tuvastada.

ST võib lepingu ilma eelneva ülesütlemisajata lõpetada ja kustutada Usaldusväärse Partneri staatuse ja ettevõtte andmed teenusest ilma 

eelnevalt teatamata järgmiste olukordade puhul: 

• ST saab ametiasutuselt, teiselt ST kliendilt või mujalt teada, et ettevõtluskeelu saanud isik osaleb ettevõtte tegevuses moel, mis  

 annab põhjust kahtlustada, et ta juhib reaalselt ettevõtte tegevust või tegeleb selle haldamisega.  

• Ettevõte, registreeritud vastutavad isikud ettevõttes või tegeliku käsutamisõigusega isikud on toiminud viisil, mis osutab tõsisele  

 hoolimatusele kehtiva seadusandluse ja tegevusala heade äritavade, heade tavade ja programmi Usaldusväärne Partner 

 eesmär kide suhtes ja ST hinnangul ei saa ettevõtet seetõttu kui usaldusväärset lepingupartnerit soovitada. 

Selle lepingu võivad mõlemad pooled raskete lepingurikkumiste korral viivitamatult lõpetada.

Nende tingimustega seotud lahkarvamused püütakse lahendada eelkõige ST ja ettevõtte vaheliste läbirääkimistega 1 kuu jooksul. Juhul, kui 

kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse lahkarvamused kohtusüsteemi esimeses astmes, Helsingi alama astme kohtus.

 

Andmebaasi Usaldusväärne Partner Eesti lepingutingimused

Vorm- 150013122018-eestiKui Eesti ettevõttel on Soome Y-tunnus tuleb liituda Soome 
Luotettava Kumppani –andmebaasiga

A



Käesolevaga volitan Suomen Tilaajavastuu Oy (edaspidi ST) hankima Soome ja Eesti Maksuametilt tellijavastutusseaduses ( ja vastavas 
õigusaktis) eeldatavaid ning antud hetkel kehtiva teenuse Usaldusväärne Partner pakkumiseks eeldatavaid, ettevõtte maksuvõlgne-
vustõendist nähtuvaid andmeid ning salvestama ja avaldama andmed tilaajavastuu.fi süsteemis.

Volitan samas ST taotlema ja vastu võtma Volitaja kasutatud Soome ja Eesti pensionikindlustusfirmalt andmeid selle kohta, kas Volitajal 
on kehtiv TyEL kindlustus, kas Volitajal on makstud või maksmata kindlustusmakseid või neid puudutavat makselepingut, andmeid 
kindlustuse lõppemisest ning salvestama ja avaldama need andmed Tilaajavastuu.fi teenuses.

Volitaja ST-le antud volitus katab ka selliseid andmeid, mis seaduse või ametkondlike määruste muutuste tõttu sisalduvad tulevikus 
tellijavastutusseaduse (või vastava õigusakti) kohase Volitaja teatamis- või selgitamiskohustuse alla.

Volitaja praegune tööpensionifirma on määratletud allpool. Volitaja kohustub teavitama ST-d tööpensionikindlustusfirma vahetamisest.
Volitan lisaks ST hankima asjaomaselt Eesti ametiasutuselt järgmised tõendid ja aruanded ning avaldama need tilaajavastuu.fi tee-
nuses:
• Ettemaksukohustuse osas Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõend/registriväljavõte maksukohuslaste registrisse kuulumise kohta
• Käibemaksukohustuse osas Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõend/registriväljavõte
• Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) väljastatud tõend/registriväljavõte äriregistrisse kuulumise kohta
• Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõend/registriväljavõte maksude maksmise kohta või maksuvõla tõend või maksuvõla tagasimakseg-
raafiku aruanne
• Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõend A1/E101 (tõend pensionikindlustuse võtmise ja pensionikindlustusmaksete tegemise kohta 
või hilinenud pensionikindlustusmakseid käsitleva makselepingu aruanne).

Volitan lisaks ST hankima kõigile eespool nimetatud asutustelt ja avaldama Tilaajavastuu.fi teenuses sellised täiendavad tõendid ja 
aruanded volitaja seadusega määratud kohustuste täitmise kohta, mille Suomen Tilaajavastuu Oy otsustanud liita Usaldusväärse 
Partneri staatuse kriteeriumidele.

See volitus kehtib tähtajatult, kuni see eraldi kirjalikult tühistatakse.
Volitaja nõustub teenuse Usaldusväärne Partner Eesti lepingutingimuste, teenuseid käsitlevate ST üldiste kasutustingimuste, teenuste 
Veronumero.fi ja Ilmoita ning kaarditeenuse Valtti eritingimustega.

Volitus

Vorm- 150013122018-eestiKui Eesti ettevõttel on Soome Y-tunnus tuleb liituda Soome 
Luotettava Kumppani –andmebaasiga

A



Punkti 7 allkirjastavad Eesti äriregistrisse (RIK) kantud allkirjaõiguslikud isikud

Kuupäev: 

Allkiri ja nimi (trükitähtedega): 
Isikukood:
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Volikiri

Kasutusel olevad soome kollektiivlepingud (TES).
Soomes tööd tehes  järgitakse alati Soome kollektiivlepinguid. Ettevõte peab andma teada millist kollektiiv-
lepingut/kollektiivlepinguid järgitakse. Juhul, kui ettevõttel ei ole palgatud tööjõudu tuleb kollektiivlepingu 
andmed jätta täitmata. 

Kuupäev: 

Koht:

Allkiri ja nimi (trükitähtedega): 

Õnnetusjuhtumikindlustuse andmed on vabatahtlikud, juhul, kui lähetatud tööliste suhtes kohaldatakse 
koduriigi sotsiaalkindlustuse õigusakte.

Koht:

Isikukood:

Kui Eesti ettevõttel on Soome Y-tunnus tuleb liituda Soome 
Luotettava Kumppani –andmebaasiga
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5.
Kollektiiv-

lepingud (TES) 

6.
Soome 

õnnetusjuhtumi-
kindlustus

10.
Allkirjad

Ettevõttel ei ole palgatud tööjõudu

Ehitusala (Rakennusala)

Elektriala (Sähköistysala)

Maalriala tükitööhindadega (Maalausala urakkahinnoitteluineen)

Ehitustööstuse isoleerimistööd 

Pinnase- ja vee-ehitusala (Maa- ja vesirakennusala)Ehitustööstuse elektritööd (Talotekniikka-alan sähköasennustoimiala)

Muud kollektiivlepingud: 

Kindlustusselts:
Kindlustus kehtib kuni:

Lisa koopia vähem kui 3 kuud vanast Soome kindlustuspoliisist.

7. 
Töötervishoiu 
korraldamine

Ettevõttel on Soomes korraldatud töötervishoiuteenuse osutamine

Töötervishoiukeskuse asukoht: 
Töötervishoiuteenuse osutaja nimi:

8.
Vastutus-
kindlustus

Ettevõttel on vastutuskindlustus

Lisa koopia kehtivast kindlustuspoliisist.
Kindlustus kehtib kuni:

Kindlustusselts

Vastutuskindlustuse andmete edastamine on vabatahtlik, see sisaldub aastamaksus. 

Lisamärkused 9.
Märkused

Kindlustatud töötajate hulk:

Lähetatud töötajale, kellel ei ole tõendit selle kohta, et  tema puhul kohaldatakse koduriigi sotsiaalkindlustuse 
õigusakte (A1) tuleb töötajale sõlmida Soome pensionikindlustus. Tööandja peab töötajatele sõlmima 
õnnetusjuhtumikindlustuse Soome kindlustusseltsis.  

Ettevõttel on lähetatud töötajad Soomes(A1)

NB A1 tunnistused tuleb anda otse tellijale!

Ettevõttel ei ole lähetatud töötajaid Soomes

Kindlustusselts:

4.1
Lähetatud 
töötajad

4.2
Pensioni-

kindlustus  
(TyEL)

Ettevõtja ise töötab Soomes ja tema suhtes kohaldatakse koduriigi sotsiaalkindlustuse õigusakte(A1)

Ettevõtte nimi: Reg.nr:

Telefon: 

Riik:Postiaadress: 

Kontaktisiku e-post: 

Postiindeks: Postkontor: 

Lisainformatsiooni Soomes registreeritud ettevõtete kohta (soome Y-tunnus)
Ettevõtte nimi: Y-tunnus:
Kontaktisiku nimi: Telefon: 
Juhime tähelepanu, et antud ettevõtetel tuleb liituda eraldi Luotettava Kumppani Suomi –andmebaasiga 
(www.tilaajavastuu.fi/valtakirja)

KM kohustuslase nr:

1.
Volitaja

1.1
Vaid: tütarfirma 

või välismaa 
harukontor 

Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”) või selle poolt määratud organ/üksus

Y-tunnus 2327327-1 
2.

Volitatav

3.
Volitus

Ettevõte aktsepteerib vormil A oleva volituse. 

Kogu volikiri on loetav vormil A.

(Talotekniikka-alan LVI-toimiala)



Suomen Tilaajavastuu Oy
Tunnus 5017688
FI-00003 HELSINKI

NO STAMP 
REQUIRED 

NE PAS 
AFFRANCHIR

MURRA KOKKU MURRA KOKKU

KLAMMERDA
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REPLY PAID / RÉPONSE PAYÉE
FINLAND / FINLANDER

PRIORITY / PRIORITAIRE
BY AIRMAIL / PAR AVION

IBRS/CCRI
Code 5017688

D

Ettevõtja ise töötab Soomes ja tema suhtes kohaldatakse koduriigi sotsiaalkindlustuse õigusakte(A1)
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