TOPELT EI MAKSA MAKSTA

Vaata: topeltmaksud.ee

TOPELT EI MAKSA MAKSTA
Kui Sa töötad samaaegselt nii Soomes kui ka Eestis, kehtib Sulle alati
ainult kas ühe või teise riigi sotsiaalkindlustus. Sinu pension koguneb
ainult ühte riiki ja Sa saad oma sotsiaalkindlustushüvitised, näiteks haiguspäevade raha, ainult ühest riigist.
Ka siis, kui elad Eestis ja töötad ainult Soomes või oled Eestist Soome
lähetatud töötaja, saad olla kindlustatud vaid ühes riigis korraga.
Sinu tööandjad mõlemas riigis peavad Sinu sotsiaalkindlustusmaksed
maksma ühte ja samasse riiki.
Topelt kindlustusmaksete maksmine ei anna kahekordset sotsiaalkaitset, vaid ainult raskendab soodustuste saamist.
ALLPOOL ON MÕNI NÄIDE ENAM LEVINUD
TÖÖ- JA KINDLUSTUSSUHETEST.

Elad Eestis ja käid tööl Soomes

Töötad nii Soomes kui ka Eestis

Aivar elab Eestis ja käib tööl Soomes ehitusobjektil.
Tal on Soome tööandja. Aivar veedab tööpäevad Soomes ja
nädalavahetused Eestis.

Inge elab Eestis. Ta töötab kolm päeva nädalas Eesti tööandjale
Eestis. Peale selle töötab Inge kaks päeva nädalas Soome
tööandjale Soomes.

Soome tööandja peab Aivari kindlustama Soomes.
Kõik seadusjärgsed maksud makstakse Soome.

Inge peab võtma Eesti Sotsiaalkindlustusametist tõendi
A1, kuna ta elab Eestis ja teeb rohkem tööd seal. Mõlemad
tööandjad maksavad sotsiaalkindlustusmaksed Eestisse.

Oled töötaja ühes riigis ja füüsilisest
isikust ettevõtja teises riigis

Oled Eestist Soome lähetatud töötaja

Rait elab ja töötab Eestis. Soomes tegutseb ta füüsilisest isikust
ettevõtjana (FIE-na).

Rait peab Sotsiaalkindlustusametist võtma tõendi A1.
Sellega tõestab ta, et on kindlustatud Eestis.
Töötaja kindlustatakse igasuguse töö puhul riigis,
kus ta töötab palgatöölisena. Kõik sotsiaalkindlustusmaksed tuleb tasuda Eestis.

Indrek elab Eestis. Tal on Eesti tööandja, kelle teenistuses
ta teeb Soomes tööd poolteist aastat.

Indrekule peab tööandja võtma Eesti Sotsiaalkindlustusametist tõendi A1. Sellega tõestatakse, et ta on
kindlustatud Eestis. Kõik sotsiaalkindlustusmaksed
makstakse Eestisse.

Kontaktid Eestis ja Soomes
KUI ELAD EESTIS, saad välismaa sotsiaalkaitsega
seotud nõu ja tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist.
TÕEND A1 näitab, mis riigi sotsiaalkaitse alla Sa kuulud.
Sa pead selle tõendi esitama kõikidele oma tööandjatele.

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
Lembitu 12,
15092 Tallinn, EESTI
Tel: +372 612 1360 (eesti/vene)
E-post: ELinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

KUI ELAD SOOMES, saad kindlustamise ja
tööpensioni kohta nõu Eläketurvakeskusest.
Tõendit A1 taotletakse samuti Eläketurvakeskusest.

ELÄKETURVAKESKUS
Ulkomaanasiat,
00065 Eläketurvakeskus, SOOME
Tel: +358 29 411 2816 (soome/inglise)
E-post: ulkomaanasiat@etk.ﬁ
www.etk.ﬁ

Muude sotsiaalkaitsesoodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse kohta jagab Soomes nõu Kela. www.kela.ﬁ/english

