VÄLISMAALT EESTISSE
EESTIST SOOME
EESTIST ROOTSI

ETTEVÕTJALT NÕUTUD SAMMUD ÜLDEHITUSTEENUSE EKSPORTIMISEL

ÄRIPLAAN

AVA PANGAKONTO
Arveldusarve Eestis aitab
tõsta ettevõtte
usaldusväärsust
äripartnerite silmis. Eraldi
arvelusarve lihtsustab
raamatupidamist

Konto loomiseks võib
kuluda paar nädalat

Arveldusarve Soomes aitab
tõsta ettevõtte
usaldusväärsust
äripartnerite silmis.
Emaettevõttest eraldi
arvelusarve lihtsustab
raamatupidamist

Konto loomiseks võib
kuluda paar nädalat

Arveldusarve Rootsis aitab
tõsta ettevõtte
usaldusväärsust
äripartnerite silmis. Eraldi
arveldusarve lihtsustab
raamatupidamist.

Konto loomiseks võib
kuluda paar nädalat

REGISTREERI ETTEVÕTTE TEGEVUSKOHT
SIHTRIIGIS (FILIAAL)
Vali filiaalile
juhataja ja volita
juhatajat filiaali
avama.
Protokolli otsus

Ilma juhatajata ei saa
filiaali avada

Vali filiaalile
juhataja ja volita
juhatajat filiaali
avama.
Protokolli otsus

Ilma juhatajata ei saa
filiaali avada

Vali filiaalile
juhataja ja volita
juhatajat filiaali
avama.
Protokolli otsus

Ilma juhatajata ei saa
filiaali avada

Esita Äriregistrile
filiaali juhataja
notariaalselt
kinnitatud avaldus

Ajakulu: 5
päeva; lõivud
u 200€; trahv
320- 3200€

Esita Y1 vorm koos
lisaga 3

TEGEVUSALA
REGISTREERING
Teavita Tööinspektsiooni
tegevuse
alustamisest
või tegevusala
muutmisest

Teavita
majandustegevuse
registrit ehituse
valdkonnas
tegevusega
alustamise kohta, kui
tegevus hõlmab
teiste töö juhtimist ja
korraldamist

ETTEVÕTTE REGISTREERINGUD MAKSUAMETIS
Esita
käibemaksukohustuslase
registreerimise avaldus,
kui käive aastas ületab
40000€

Riiklikult tegevusala
registreeringut eraldi nõutud
ei ole. Ehitusettevõtete
assotsiatsiooniga
liitumine võib kasuks tulla.

Täida Y1 vormil
käibemaksukohustuslase
registreerimise
väljad, kui käive
aastas ületav
10000€

Täida Y1 vormil
ettemaksuregistri
väljad

Täida Y1 vormil
tööandjaregistri
väljad

tegevusega võib
alustada pärast
avalduse esitamist,
riigilõiv on 2000
SEK (u196€)

Kõigil Soome elanikel
peab olemas isikukood
ja KELA-kaart
(sotsiaalkindlustuskaart)

kontrolli olemasolu

Riiklikult ei ole, kuid
Rootsi ehitusettevõtete
assotsiatsiooniga võib
võimaldada sõlmida
kollektiivlepinguid
soodsamatel tingimustel

Registreeri
ettevõte Rootsi
maksuametis
(SKV 4632
vorm)

LÄHETATUD TÖÖTAJATE SPETSIIFILISED NÕUDED

Taotle töötajatele
koduriigist A1
tõendid

Registreeri
ettevõte
käibemaksukohustuslasena

Registreeri
ettevõte
tööandjana

Esita
maksuametile
esialgne
maksudeklaratsioon

Kõigil Rootsi elanikel peab
olema Rootsi isikukood ja
rahvastikuregistri registreering

Registreeri töötajad
Tööinspektsioonis

Rohkem kui kolm kuud
Eestis viibivad töötajad
peavad enda Eestis
viibimise registreerima
kohalikus omavalitsuses.

Marginaalne ajakulu.
Trahv kuni 3200€

kontrolli olemasolu

Esitamise
ajakulu u 2h,
riigilõiv 380€

Filiaali juhataja peab
Rootsi äriregistrile
(Bolagsverket)
esitama filiaali
asutamise avalduse

SIHTRIIGI ELANIKE
SPETSIIFILISED NÕUDED
Kõigil Eesti elanikel
peab olema isikukood
ja isikut tõendav
dokument

5 tööpäeva;
Trahv kuni
32000€

Ajakulu 15 min kuni 1h
; Sunniraha määr kuni
64000€

MÕTLE LÄBI KUIDAS
TÖÖJÕUDU KAASATA

Taotle töötajatele
Sotsiaalkindlustusametist A1
tõendid

Korrektse taotluse
korral saab tõendi
järgneval tööpäeval

Taotle töötajatele
Sotsiaalkindlustusametist A1
tõendid

Korrektse taotluse
korral saab tõendi
järgneval tööpäeval

Registreeri töötajad
Tööohutus ja
-tervise ametis

Rohkem kui kolm kuud
Soomes viibivad töötajad
peavad enda Soomes
viibimise registreerima
rahvastikuregistris. Seda
saab teha ka maksuameti
kaudu.

Rahatrahv või kuni
üks aasta vangistust

Rahatrahv 20000
SEK.

Registreeri
lühiajaline
töötamine

Riigilõiv 48€.
Trahv kuni 3200€

Marginaalne ajakulu.
Trahv 1000- 10000€

Registreeri töötajad
Töökeskkonnaametis

KOLMANDATE RIIKIDE RESIDENTIDE SPETSIIFILISED NÕUDED

Rohkem kui kolm kuud
Rootsis viibivad töötajad
peavad enda Rootsis
viibimise registreerima
rahvastikuregistris. Seda
saab teha ka maksuameti
kaudu.

Rahatrahv või kuni
üks aasta vangistust

Taotle pikaajalise
elaniku elamisluba

Riigilõiv 96€.
Trahv kuni 3200€

Kutsetunnistuse
menetluse kulu 150€.
Ilma pädeva isikuta ei saa
majandustegevusteadet
esitada.

Diplomi vastavushindamise
otsuse tähtaeg 6 kuud. FISE
kutsekomisjonid toimuvad
iga paari kuu tagant.
Kutsekomisjoni lõiv 400€

Rahatrahv või
kuni üks aasta
vangistust

Rahatrahv või
kuni üks aasta
vangistust

Trahv kuni 3200€

Kui tegevus hõlmab teiste
töö juhtimist ja korraldamist,
siis taga pädeva isiku
olemasolu ettevõttes.
Pädeval isikul peab olema
kutsetunnistus.

Pädeva isiku teavitamine
pole seadusega nõutud,
kuid võib muutuda oluliseks
konkreetse ehitusobjektiga
seoses. Mõistlik on
olemasolevatele pädevatele
isikutele kutsetunnistused
korraldada.

Kontrolli, et töötajal
on elamisluba

Kontrolli, et
töötajal on
elamisluba

Taotle luba
välismaalase
töötlevõtmiseks.
Pane tähele nõudeid
töötasu suurusele.

TÖÖTAJATE AMETIALASED
PÄDEVUSED

Registreeri
töötajad
Maksuametis
järgneva kuu 12.
kuupäevaks

Rahatrahv või
kuni üks aasta
vangistust

Pädeva isiku teavitamine
pole seadusega nõutud,
kuid võib muutuda oluliseks
konkreetse ehitusobjektiga
seoses. Näiteks ehitusloa
taotlemisel võidakse nõuda
ehituse kvaliteedijuhi või
ehituse käigus
töökeskkonnakoordinaatori
pädevustunnistusi

MAKSUREGISTREERINGUD

EHITUSOBJEKTIL NÕUTAVAD
DOKUMENDID, SÕLTUMATA
OBJEKTIST

TÖÖTERVISHOID- JA OHUTUS

Vali
töötervishoiuteenuse osutaja

Registreeri töötajad
töötamise registris

Marginaalne ajakulu.
Trahv 3200€

Kontrolli, et töötajatel on
maksunumber. Kõigil
ehitusobjektil töötavatel isikutel peab
olema maksunumber. Maksunumbri
võib töötajatele tellida tööandja või
töötaja peab end ise maksuametis
registreerima. Täita tuleb ka
maksukaardi vorm.

Rahatrahv või kuni 4
aastat vangistust.

Töötaja registreerimine
maksuametile kohustuslik ei ole.
Maksuamet saab teabe töötajate
kohta maksudeklaratsioonidelt

TÖÖLEPING

Tööleping tuleb
viia vastavusse
töölepinguseaduse
tingimustega

Saada töötaja
esimese kuu jooksul
töötervise kontrolli

Teenustasu alates
35€. Trahv kuni

Taga töötajatele
isikutunnistuse
olemasolu, millel
on kõik vajalikud
andmed

Vali
töötervishoiuteenuse osutaja

Rahatrahv või kuni 4
aastat vangistust.

Taga töötajate ja nende
tööaja registreeringud
ehitusobjekti
elektroonilises registris
(ID06 kaart)

2500 SEK (u 245€) kui
töötaja pole
registreeritud ja 12500
SEK (u 1223€) kui
töötaja pole oma
kohalolu registreerinud

Saada töötaja
esimese kuu jooksul
töötervise kontrolli

Trahv kuni 3200€

Kontrolli, et töötajatel
oleks töötervisekaart

Rahatrahv või kuni
üks aasta vangistust.

Vali
töötervishoiuteenuse
osutaja ja telli
töökeskkonna riskidele
vastav teenus

Saada töötaja esimese kolme
kuu jooksul töötervise
kontrolli, kui viimasest
kontrollist on rohkem kui 3
aastat

Rahatrahv
15000- 150000 SEK.

Taga töötajatele
tööturvalisuskaardi
olemasolu. See ei ole
seaduse järgi küll
kohustuslik, kuid tasub
arvestada, et enamik
peatöövõtjaid nõuavad
selle olemasolu.

Rahatrahv või kuni
üks aasta vangistust.

Pea registrit kõigi
terviskontrooli läbinud
töötajate ja kontrollide
tulemuste kohta

Rahatrahv
15000- 150000 SEK.

Tööleping tuleb
viia vastavusse
kollektiivlepingu
tingimustega

Igakordne
sunniraha määr
kuni 23500€

Tööleping tuleb viia
vastavusse kollektiivlepingu
tingimustega; pane tähele,
et Rootsis on
ametiühingud regionaalsed

Ettevõtja on kohustatud
korvama kõik
kollektiivlepinguga
mittevastavusest
tekitatud kahjud.

KINDLUSTUSED

Töötajate
sotsiaalkindlustus tekib
koos sotsiaalmaksu
tasumisega

Välja arvatud töötajad
kellel on teisest riigist
A1 tõend

Sõlmi pensionifondiga pensioni- ja
tööõnnetuskindlustuslepingud iga
töötaja kohta

Välja arvatud töötajad
kellel on Eestist A1
tõend

Nõuded kindlustusele tulenevad
kollektiivlepingust, vastavalt millele on
kohustuslik sõlmida töötajatele elukindlustus,
tervisekindlustus, pensionikindlustus,
töötuskindlustus ja tööõnnetuskindlustus

Kindlustuslepingu rikkumise
sanktsioonid on määratletud
lepingutes. Trahvisummad
võivad olla ka 20% ettevõtte
palgafondist.

Välja arvatud
töötajad kellel
on Eestist A1
tõend

ÜLEJÄÄNUD SAMMUD
SÕLTUVAD JUBA
KONKREETSETEST
EHITUSTEST

