
1. 
Valtuuttaja

Yrityksen nimi: Rekisterinumero:

Puhelinnumero: 

Kotimaa: Laskutusosoite: 

Yhteyshenkilön sähköposti: 

Postinumero: Postitoimipaikka: 

Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”) tai sen määräämä taho 

Y-tunnus 2327327-1 

Valtuutan täten ST:n hakemaan Suomen ja Viron Verohallinnolta tilaajavastuulain (ja vastaavan säädöksen) edellyttämät, 

Yrityksen verovelkatodistuksesta ilmenevät tiedot, sekä tallentamaan ja julkaisemaan tiedot tilaajavastuu.fi -järjestelmässä.

Valtuutan samalla ST:n pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä suomalaiselta ja virolaiselta eläkevakuutusyhtiöltä 

tiedot siitä, onko Valtuuttajalla voimassaolevaa TyEL- / YEL- / MyEL-vakuutusta, onko Valtuuttajalla maksettuja tai maksamatto-

mia vakuutusmaksuja tai niitä koskevaa maksusopimusta, tiedon vakuutuksen päättymisestä sekä tallentamaan ja julkaise-

maan nämä tiedot Tilaajavastuu.fi -palvelussa.

Valtuuttajan ST:lle antama valtuutus kattaa myös sellaiset tiedot, jotka lain tai viranomaismääräysten muutosten vuoksi 

tulevaisuudessa sisältyvät tilaa-

javastuulain (tai vastaavan säännöksen) mukaiseen Valtuuttajan ilmoitus- tai selvitysvelvollisuuden piiriin.

Valtuuttajan tämänhetkinen työeläkeyhtiö on yksilöity alla. Valtuuttaja sitoutuu ilmoittamaan ST:lle, mikäli Valtuuttaja vaihtaa 

työeläkevakuutusyhtiötään.

Valtuutan lisäksi ST:n hankkimaan asianomaiselta virolaiselta viranomaiselta seuraavat todistukset ja selvitykset sekä julkai-

semaan ne tilaajavastuu.fi-palvelussa:

• Ennakkoperintävelvollisuuden osalta Maksu- ja Tolliamet -viraston antama todistus/rekisteriote kuulumisesta 

maksuvelvollisten rekisteriin;

• Arvonlisäverovelvollisuuden osalta Maksu- ja Tolliamet-viraston antama todistus/ rekisteriote;

• Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)-viraston antama todistus/

rekisteriote yritysrekisteriin (äriregister) kuulumisesta;

• Maksu- ja Tolliamet -viraston antama todistus/ rekisteriote verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelan 

maksusuunnitelmasta;

• Sotsiaalkindlustusamet-viraston antama A1- / E101-todistus (todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksu-

jen suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläke-vakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta).

Tämä valtakirja on voimassa toistaiseksi, kunnes se erikseen kirjallisesti perutaan.

Valtuuttaja hyväksyy Luotettava Kumppani Viro -ohjelman sopimusehdot.

2. 
Valtuutettu

3.  
Valtuutus

VALTAKIRJASOPIMUS B

Lomake-123722032013-viro

Lisätietoja Suomeen rekisteröityneistä yrityksistä (suomalainen y-tunnus)

Yrityksen nimi: Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: 

Yrityksen nimi: Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: 

Muistathan, että yllä olevien yritysten tulee liittyä erikseen Luotettava Kumppani-ohjelmaan 
(www.tilaajavastuu.fi/valtakirja).

1.1 
Vain: sivuliike tai 

ulkomainen 
yhteisö

Yrityksen nimi: Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: 

Alv-numero: 

Virolaisen yrityksen tulee liittyä Suomen Luotettava Kumppani –ohjelmaan, mikäli 

yrityksellä on suomalainen y-tunnus

Ettevõtte nimi Eesti registrinumber

aadress riik

indeks postipiirkond

kontaktisiku e-post

telefoni number Eesti käibemaksukohustuslase number

ettevõtte nimi (kui on registreeritud Soome) Soome y-tunnus

kontaktisik Soomes telefoni number



5.
Työehtosopimukset

(TES)

B

4.2
 

Työeläkevakuutus 
(TyEL)

7. 
Allekirjoitukset

Kohdan 7. allekirjoittavat Viron kaupparekisteriotteen (RIK-virasto) mukaiset allekirjoitusoikeuden 
omaavat henkilöt

Pvm: 

Sijainti: 

Allekirjoitus ja nimen selvennys: 

Henkilötunnus: 

Lomake-123722032013-viro

Vakuutettujen työntekijöiden kokonaismäärä:

Lähetetty työntekijä, jolla ei ole todistusta kuulumisesta kotivaltionsa sosiaaliturvaan (E101/A1), 
tulee vakuuttaa suomalaisessa työeläkeyhtiössä. Yrityksen tulee myös järjestää työntekijöille tapa-
turmavakuutus suomalaisesta vakuutusyhtiöstä. 

VALTAKIRJASOPIMUS B

Noudatettavat suomalaiset työehtosopimukset (TES).

Suomessa tehtävään työhön sovelletaan aina suomalaisia työehtosopimuksia. Yrityksen on ilmoitet-
tava noudattamansa työehtosopimus/-sopimukset. 

Pvm: 

Paikka: 

Allekirjoitus ja nimen selvennys: 

6. 
Suomalainen 

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen lisätieto, mikäli lähetetyt työntekijät kuuluvat kotimaan 
sosiaaliturvapiiriin (E101/A1).

Vakuutusyhtiö: 

Vakuutusnumero:

Voimassa:

Liitä mukaan kopio vakuutustodistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot.

4.1
 

Lähetetyt 
työntekijät

Yrityksellä on Suomessa palkattua työvoimaa

Paikka: 

Henkilötunnus: 

Yrityksellä on lähtettyjä työntekijöitä Suomessa

Yrityksen omistaja/t kuuluu kotimaan sosiaaliturvan piiriin.

HUOM E101/A1 todistukset annettava suoraan tilaajalle!

Virolaisen yrityksen tulee liittyä Suomen Luotettava Kumppani –ohjelmaan, mikäli 

yrityksellä on suomalainen y-tunnus

Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa

Vakuutusyhtiö: pensionikindlustus, E101/A1 olemasolul ei pea lisama

kollektiivleping mida Soomes järgitakse

näiteks: Rakennusalan työehtosopimus

Soome õnnetusjuhtumikindlustus, E101/A1 olemasolul ei pea lisama

(kui soovite lisada, peab see sõlmitud olema Soome kindlustusseltsis)

kuupäev koostamise koht

allkiri, ees-ja perekonnanimi

isikukood



CLISÄTIEDOT

1.
Vastuuvakuutus

2. 
Työterveydenhuolto

Tieto vastuuvakuutuksesta on vapaaehtoinen lisätieto. Hinta 10€ + ALV 0%/vuosi

Tieto työterveydenhuollon järjestämisestä on vapaaehtoinen lisätieto. Hinta 10€ + ALV 0% / vuosi

Vakuutuksen numero: Vakuutusyhtiö: 

Voimassa: 

Vakuutussumma €: 

Vakuutetut toimialat: 

Puhelinnumero: 

Työterveysaseman osoite:  

Työterveysaseman nimi:

3. 
Huomiot

Lisähuomiot

Lomake-123722032013-viro

Omavastuuosuus €: 

Liitä mukaan kopio vakuutustodistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot.

Liitä mukaan kopio todistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot.

Virolaisen yrityksen tulee liittyä Suomen Luotettava Kumppani –ohjelmaan, mikäli 

yrityksellä on suomalainen y-tunnus

tsiviilvastutuskindlustus, E101/A1 olemasolul ei pea lisama

(töötervisehoiu korraldamise tõend, E101/A1 olemasolul ei pea lisama)


