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Ütle „ei“ ümbrikupalgale!
Ümbrikupalk on Eestis keelatud. Töö tegija peab saama ausat töötasu 
ning tööandja peab oma töötaja palga pealt tasuma riigile maksud. 

Kui Sinu tööandja tasub korrektselt 
maksud, on Sulle tagatud:
• haigushüvitis ja ravi; 
• tööõnnetushüvitis ja töötukindlustus; 
• võimalus saada õiglast vanemahüvitist; 
• võimalus saada pangalaenu; 
• võimalus saada suuremat pensioni.

Kui tööandja maksab Sulle palka, ent ta pole seda 
deklareerinud, võib Sulle jääda petlik mulje, et 
said rohkem raha. Tegelikult pead Sa palga ise 
deklareerima ja tulumaksu tasuma. Kui Sa seda 
ei tee, jääd ilma mitmest olulisest hüvest. Lisaks 
võid saada ka trahvi 1200 eurot, kui maksudekla-
ratsioonis valeandmeid esitad.

Enne uues kohas tööle asumist:
• Sõlmi tööandjaga kirjalik leping, kus on paika 

pandud Sinu tööülesanded ja täielik töötasu 
suurus. Kirjalik tööleping tagab kaitse ja kindlu-
se töövaidluse korral, sest saad tõendada, milles 
kokku leppisite. Ametlikult töötades on töötasu, 
puhkus, ülesütlemise piirangud ja hüvitised 
töötajale tagatud.

 
• Kontrolli ise üle, kas tööandja on Sind 

ametlikult tööle registreerinud ning maksab 
sinu palga pealt riigile makse. Seda saad 
teha vaid paari klikiga e-maksuametist 
(https://maasikas.emta.ee) järele vaadata. 
Abi saad küsida ka +372 880 0811 või 
emta@emta.ee. 

Pea meeles: kui uut töökohta otsima asud, saad 
oma kogemust kõige lihtsamalt tõendada varase-
mate ametlike töökohtadega.

Ajutise kaitse saanu võib töötuna registreeruda 
Eesti Töötukassas, et saada abi tööpakkumise 
leidmisel, taotleda toetusi, käia koolitustel jne. 
Töötuna arvel olijad võivad teha tööampse ehk 
töötada kuni kaheksa päeva kuus; ühes kuus ei 
tohi teenida rohkem kui 261,60 eurot bruto. Ka 
tööampse tuleb teha ametlikult, vastasel juhul 
võib Töötukassa hüvitised tagasi nõuda. 

Tänu Sinu ausalt makstud maksudele 
on Eestis:
• koolid, lasteaiad ja ülikoolid ning tasuta 

õppimine
• kiirabi, esmaabi, haiglad ja perearstid, 

retseptiravimid
• ühistransport (bussid, trammid, trollid, rongid)
• maanteed ja tänavavalgustus ning veevärk
• julgeolek ja turvalisus (Politsei- ja 

Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsevägi)
• humanitaar- ja sõjaline abi Ukrainale.

Kui võtad vastu ümbrikupalka, teeb see kahju 
Eesti riigile. Eesti aitab praegu Ukrainat nii huma-
nitaarabi, raha kui ka relvadega. Kui maksud 
jäävad maksmata, ei saa see abi jätkuda ning 
kahjustada saab ka Ukraina. 

Aitäh, et maksad makse! Tänu Sinule on 
Eesti hoitud ja Eesti saab aidata. 


