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Ukraina kriis ja töösuhted

Pirkko-Liis Harkmaa

03.03.2022



Viisavabadus kõigile, kellel on kehtiv Ukraina 

reisidokument

Isikud, kellel pole kehtivat Ukraina reisidokumenti, 

saavad esitada asüülitaotluse

Ukraina kodanike viibimisõigus on ajutiselt 

pikendatud 

Eestis töötamiseks on vajalik seadusest tulenev alus

Eestisse sisenemine 

ning Eestis viibimine ja 

töötamine



Eesti tööandja töötajad Ukrainas, kes liiguvad tööle 

Eestisse

Eesti tööandja töötajad Ukrainas, kes liiguvad tööle 

mõnda teise riiki

Eesti tööandja töötajad Ukrainas, kes liiguvad tööle 

mõnda teise riiki ja teise grupiettevõtja juurde

Eesti tööandja võtab Ukrainast saabunud inimese 

esmakordselt tööle

Töölepingulised 

küsimused



Ärevuse foon 

töökeskkonnas

Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete 

täitmise igas tööga seotud olukorras 

psühhosotsiaalsed ohutegurid

Diskrimineerimiskeeld: rahvus, veendumused

Erand: meetmed, mis on vajalikud avaliku korra ja 

julgeoleku tagamiseks, kuritegude ennetamiseks, 

tervise, teiste inimeste õiguste või vabaduste 

kaitseks



Muu oluline

Ületunnitöö ettenägematute 

asjaolude tõttu 

Töömahu vähenemine või 

suurenemine

Uued käitumisjuhised (nt seoses 

suurenenud  küberriskidega, 

tulenevalt sanktsioonidest, vms)



Aitäh!

pirkko.liis.harkmaa@sorainen.com

www.sorainen.com



Sõda kui vääramatu jõud 
lepingute täitmise 
kontekstis

Liisa Maria Kuuskmaa
03.03.2022



Mis on vääramatu jõud? Kas Ukrainas 

toimuv sõda on vääramatu jõud?

Millal võib vääramatule jõule tugineda?

Mida tohib ja ei tohi teha, kui oled 

vääramatust jõust mõjutatud?

Mida teha, kui lepingupartner ei täida 

vääramatu jõu tõttu oma kohustusi?

Millest täna räägime?



Mis on vääramatu jõud? • Vääramatu jõud ehk force majeure on asjaolu, 

mis samaaegselt....

takistab kohustuse kohast täitmist,

mida võlgnik ei saanud mõjutada,

mida võlgnik ei saanud lepingu sõlmimise 

ajal mõistlikult arvestada, ja

mille vältimist või ületamist ei saanud 

võlgnikult mõistlikult oodata.

• Lepingus võivad olla erisused nii mõiste kui 

mõjude osas.

• Vääramatu jõu korral tehakse õigluse huvides 

erand lepingu täitmise kohustusest. 



Takistav asjaolu on väljaspool 

võlgniku mõjuulatust
Asjaolu olemasolu või kulgu ei saanud 

võlgnik mõjutada.

Võlgniku mõjuulatuses on tegevusega 

tavapäraselt seonduvad riskid, nt 

lepingupartnerite tegevus.

Hinnata tuleb objektiivsete, mitte 

subjektiivsete kriteeriumite järgi. Kui 

võlgnik isiklikult ei saanud asjaolu 

mõjutada, aga objektiivselt oleks 

saanud seda oodata, pole rikkumine 

vabandatav.

Raha maksmise kohustuse 

mittetäitmine ei ole üldjuhul vabandatav.

Raha maksmise kohustuse 

mittetäitmine võib olla vabandatav 

üksnes äärmiselt erandlikel asjaoludel 

(nt välisülekannete keelustamine).



Takistav asjaolu ei olnud 

ettenähtav

Asjaolu saabumine peab olema 

ootamatu.

Võlgnikult ei saa mõistlikult oodata 

asjaoluga arvestamist.

Hinnata lepingu sõlmimise aja 

seisuga.

Enne 24.02.2022 ei olnud tänane 

olukord ettenähtav, 03.03.2022 aga 

on.



Asjaolu ei saa vältida ega 

selle mõju ületada

Asjaolu peab olema selline, mille 

ilmnemisel ei saa võlgnikult mõistlikult 

oodata, et ta suudaks selle mõju 

kohustuse täitmisele vältida või asjaolu 

või selle tagajärge ületada.

Hinnata objektiivsete kriteeriumide 

alusel, s.t. lähtuda tuleb sarnastel 

asjaoludel heas usus tegutseva isiku 

võimest, mitte konkreetse võlgniku 

isikust.

Kas ei ole üldse ületatav, või on ületatav 

teatud lisaaja jooksul?  



Üldiselt on erinevad tarneraskused normaalselt 

toimivas õigusriigis ettenähtavad ja võlgniku 

äririsk.

Sõda on klassikaline vääramatu jõu n-ö 

õpikunäide.

Ka finantssanktsioon võib olla vaadeldav 

vääramatu jõuna.

Sõda ja selle tulemid –

vääramatu jõud? 



Millal võib vääramatule jõule 

tugineda?

Vääramatu jõud peab vahetult 

mõjutama lepingu täitmist.

Ärilise riski realiseerumine (nt 

klientide ärakukkumine) ja 

sellest tulenev äriühingu 

suutmatus täita rahalisi 

kohustusi ei ole vääramatu 

jõud.

Lihtsalt ebakindlus või hirm 

tuleviku ees ei loo alust 

vääramatule jõule tuginemiseks.



Mida vääramatu jõud võimaldab?

Vääramatu jõud võimaldab 
edasi lükata kohustuse 
täitmist.

Vääramatust jõust mõjutatu ei 
pea hüvitama teisele poolele 
kohustuse täitmise 
edasilükkamisega tekkinud 
kahju.

Vääramatu jõud võimaldab 
kohustuse täitmist edasi lükata 
üksnes aja jooksul, mil 
vääramatu jõud või selle 
tagajärjed kohustuse täitmist 
reaalselt takistasid. Pärast 
vääramatu jõu ületamist tuleb 
kohustus siiski täita.

Kui vääramatu jõud takistab 

teisel osapoolel täita kohustust, 

mille eest makse on ette nähtud 

raha maksmine, võib maksma 

kohustuv osapool maksega 

viivitada. Sellisel juhul ei saa 

viivitamise eest nõuda viivist.

Vääramatu jõud ei võimalda

vääramatust jõust mõjutatud 

poolel enda sõlmitud 

lepingutest taganeda ega 

neid üles öelda.



Kui lepingupartner ei täida 

vääramatu jõu tõttu oma kohustusi...

võid keelduda enda vastastikuse 

kohustuse täitmisest kuni 

lepingupartner enda kohustuse 

täidab,

võid taganeda lepingust või lepingu 

üles öelda.

võid alandada hinda seadusega 

lubatud ulatuses.

Ei või nõuda kahju hüvitamist.



Kokkuvõte
Kontrolli, kas lepingus on vääramatu 
jõud eraldi reguleeritud või vääramatule 
jõule tuginemist piiratud. Kui jah, siis 
tuleb järgida lepingus sätestatut.

Vääramatu jõud ei ole võluvits enda 
kohustuste täitmisest pääsemiseks. 
Sõda iseenesest või majandusraskused 
ei ole üldjuhul vääramatu jõud.

Vääramatu jõud peab mõjutama 
konkreetse kohustuse täitmist 
vahetult. Sel juhul saab kohustuse 
täitmist edasi lükata kuni vääramatu jõu 
äralangemiseni.

Kui vastaspool ei suuda oma kohustusi 
vääramatu jõu tõttu täita, võib keelduda 
vastastikuse kohustuse täitmisest, 
taganeda lepingust, leping üles öelda 
või alandada lepingu hinda seadusega 
lubatud ulatuses.



liisa.kuuskmaa@sorainen.com

www.sorainen.com

Aitäh!



Abi ukrainlastele ja kuidas 
riik maksudega toetab

Kaido Künnapas
03.03.2022





Toetamine juriidiliste 
isikute poolt



Tulumaksuvabad 

annetused

• MTA tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas

olevale ühingule või 

• Muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 

asutatud analoogne ühing: 

• Vastab sisuliselt Eesti analoogi tunnustele, sh: 

• Põhikirja küsimused

• Juhtimiskulude mõistlikkus

• Juhtimisorgani liikme tasu mõistlikkus

• Tõendatud MTA tarbeks

Eesti Punane Rist MTÜ

Eesti Pagulasabi MTÜ

Mondo MTÜ

Ukraina Kultuurikeskus MTÜ

Riigikaitse Edendamise SA

Päästeliit 

Ukraina Keskpanga konto relvajõududele

Annetused otse eraisikutele

Inimeste kõnekaartidele raha laadimine

Annetused Ukraina organisatsioonidele

https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule/nimekirjas-olevad-uhingud
https://redcross.ee/
https://www.pagulasabi.ee/
https://mondo.org.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/ukraina-kultuurikeskus
https://www.eesti.ee/en/institutions-contacts/state-owned-companies/foundations/riigikaitse-edendamise-sa
https://paasteliit.ee/
https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi


Tulumaksuvabad 

annetused

• Maksuvaba annetuse piirmäär: 

• <3% isikustatud sotsiaalmaksuga summast, 

mis on samal kalendriaastal välja makstud või

• Jooksev arvestus (kasvab aasta jooksul)

• <10% 01.01.2022 lõppenud viimase 

majandusaasta raamatupidamislikust kasumist

• Kohaldub: 

• Rahale

• Kaupadele. Käibemaksukulu siiski:

• Annetuse aegne turuhind või omahind

• V.a. käibemaksuvabad kaubad 



Tulumaksuvabad 

annetused

• Riigikogus Isamaa fraktsiooni eelnõu TuMS-i

muutmiseks: üldine maksuvabastus Ukraina 

annetustele 24.02.2022-24.02.2023

• „1) Residendist juriidiline isik ei maksa tulumaksu Ukraina 

vabadusvõitluse toetuseks, Ukraina sõjapõgenike toetuseks, Ukraina 

humanitaarabiks ja Ukraina taas ülesehitamise toetuseks tehtud 

annetustelt ja kingitustelt, kui annetused on tehtud Vabariigi Valitsuse 

poolt määratavatele kontodele kuni 24. veebruarini 2023. aastal.“ 

• Annetused töötajate palvel (enne tööjõumakse)?

• Miks käibemaks, kui Ukrainasse on kauba eksport?

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/0d92319e-d4b0-47c2-9736-4c613bcda116


Reklaamkingitused

Tulumaksuvabad kuni 10 eurose

väärtusega (ilma KM) reklaami 

eesmärgil tehtavad kingitused

Kas just reklaam, aga ...

Reklaamkingituse transpordi- ja 

postikulu ning pakendamise kulud on 

ettevõtlusega seotud kulud (nendelt 

kuluarvetelt saab sisendkäibemaksu 

maha arvata), mis ei kuulu 

maksustamisele kingitusena, sest antud 

kulud ei suurenda kingi saaja jaoks 

kingituse rahalist väärtust.



Annetame aega

• Lisaks otsestele varalistele annetustele võimalik 

annetada ka aega – nt kollektiivne vabatahtliku 

töö või pro bono teenuste osutamine

• Tööandjal võimalik oma töötajatele anda tasustatud 

vaba päev heategevusega tegelemiseks

• Kohalduvad tavapärased tööjõumaksud



Füüsiliste isikute 
tehtavad annetused



Väike maksusoodustus

Tuludeklaratsioonil saate tulust maha arvata  

kuni 1200 eurot

- paraku koos eluasemelaenu intresside ja 

koolituskuludega 

ning

- ainult Eesti nimekirjas ja EMÜ 

analoogsetele ühingutele tehtud annetused

Annetada 240 eurot rohkem?



Kas panna õlg alla 
ja teha nimekirjas 
olev MTÜ?



Kas mõelda MTÜ asutamisele?

2-... liiget

Nimekirja saamiseks: 

Taotlus (kuupõhine menetlus)

Avalikes huvides

Heategevuslik

Ei tegele ettevõtluse toetamisega

Mõistlikud haldus- ja juhtimiskulud

Pikem plaan: krüptovõimekusega MTÜ?



Aitame koos!
Слава Україні!
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Miks ja millised rahvusvahelised sanktsioonid on 

kehtestatud Venemaale ja Valgevenele?

Vivian Loonela

03.03.2022



Pirkko-Liis Harkmaa
Nõunik

Töö- ja ühinguõigus
pirkko.liis.harkmaa@sorainen.com

+372 5 294 559

Kaido Künnapas
Partner

Maksuõigus
kaido.kunnapas@sorainen.com

+372 56 684 020

Kaupo Lepasepp
Partner

Konkurentsiõigus ja 

tururegulatsioon
kaupo.lepasepp@sorainen.com

+372 5 213 086

Liisa Maria Kuuskmaa
Advokaat

Konkurentsiõigus ja 

tururegulatsioon
liisa.kuuskmaa@sorainen.com

+372 53 475 969
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