
Tõlgitud inglise keelest Ametikoolitus OÜ korraldusel. Originaal asub siin: 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/EN/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobi
l.html;jsessionid=01CF3C412AC1BA74800A71B54B8F6DCC.live0481?nn=92242 
 

www.ametikoolitus.ee 

MiLoG – küsimused ja vastused liikuva 
tegevusega kaasnevate kohustuste kohta 

Põhisätted 

 

Miks sätestab MiLoG „teisesed kohustused“? 

Miinimumpalga seadus (Mindestlohngesetz – MiLoG) on kohaldatav nii kohalike kui ka välisriigi 

töötajate suhtes. Selle eesmärk on luua alus, mida saavad õigustatud nõude taotlemiseks tavalises 

tsiviilmenetluses kasutada töötajad, aga ka kontrolli läbiviimiseks toll. Selleks peab tollile tagama kindlad 

kontrolli vahendid. Seetõttu sätestab MiLoG peale „peamise kohustuse“, mis kohustab maksma 

vähemalt riiklikku miinimumpalka, ka mitmed „teisesed kohustused“, mis hõlmavad teavitamist, 

salvestamist, dokumentide säilitamist ja informatsiooni tagamist. Nii kohalikud kui ka välisriigi 

tööandjad on kohustatud täitma neid teiseseid kohustusi (välja arvatud teavitamise kohustust). 

Erinevalt kohalikest ettevõtetest, mille alaline asukoht on Saksamaal ja mille kohta on ametivõimudel 

tänu eri teatamisenõuetele (nt tööstuse, kaubanduse ja kauplemisega seotud õigusaktide raames) 

täpne teave, ei saa toll teada, millal ja kui kauaks välismaal asuva alalise asukohaga ettevõte 

Saksamaal tööd või teenuseid pakub ning seetõttu miinimumpalga maksmise kohustust järgima peaks. 

Teavitamiskohustuse eesmärk on seda lahknevust kohalike ja välismaa tööandjate vahel vähendada, 

nii et välismaal asutatud tööandjatele saaks kohaldada samu miinimumpalgaga seotud kontrolle nagu 

kohalikele tööandjatele. Sektorites, nagu transpordisektor on teavitamiskohustus kehtestatud ka neile, 

kes kasutavad ajutisi töölisi välismaal asutatud asutustest. 

Operatiivne planeerimine ja teavitamine 

 

Mida tähendab „operatiivne planeerimine“? 

Miinimumpalga seaduse (Mindestlohngesetz – MiLoG) artikli 16 kohaselt on teatud tööstusharudes (nt 

transpordisektor) kohustatud nii tööandjad, kelle asukoht asub väljaspool Saksamaad, kui ka inimesed, 

kes kasutavad ajutisi töölisi välismaal asutatud asutustest, enne tööjõu või teenuste pakkumist sellest 

tolli kirjalikult teavitama (Finantskontrolli osakond tolliametis, mis kontrollib teatamata või 

ebaseaduslikke töösuhteid, 7. direktoraat). Muuhulgas peab edastama informatsiooni kõikide töötajate 

kohta, keda nad Saksamaal kasutavad ning nende töö algusaja ja eeldatava lõpu. 

Rahandusministeerium on selle teavitamiskohustuse menetlusi suures osas lihtsustanud ning teinud 

tunduvalt praktilisemaks neid, mis hõlmavaid vaid liikuvaid tegevusi (sealhulgas transport ja muud 

tegevused). Need lihtsustatud eeskirjad on sätestatud ministeeriumi korralduses miinimumpalga 

aruandluse kohustuste raames (Mindestlohnmeldeverordnung – MiLoMeldV). 

a) Operatiivne graafik 

Vaid liikuvate tegevuste raames piisab nüüd sellest, kui edastada tollile lihtne operatiivne graafik. 

Välismaal paiknevad tööandjad ja välismaa tööjõudu kasutavad töölised peavad nendes graafikutes 

täpsustama kõik oma teadaolevad ülesanded, mida nad järgmise kuue kuu jooksul täidavad. Kui nii 

pikaks perioodiks ei ole võimalik ülesandeid ette planeerida, võetakse vastu ka lühemaid perioode 

katvaid graafikuid. 

Operatiivsed graafikud peavad sisaldama vähemalt järgmist: 
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 üksikasjad planeeritud töö alguse ja eeldatava lõpu kohta (selle pikkus); 

 kõikide töötajate perekonnanimed, eesnimed ja sünnikuupäevad, keda tööandja kavatseb Saksamaal 

teatatud perioodi jooksul kasutada; 

 töötajate planeeritud tööperiood Saksamaal ning iga töötaja individuaalsed ametikohad/positsioonid 

selle graafiku perioodi jooksul (esitatud operatiivse graafiku lisana); 

 aadress, kus hoitakse dokumente, mis on vajalikud kontrolliks MiLoGi artikli 17 või töötajate 

lähetamise seaduse (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG) artikli 19 kohaselt (eelkõige 

töölepingud, töögraafikud, palgatõendid ja makstud palkade tõestus). 

b) Teavitamine muudatustest või kõrvalekalletest originaalsest graafikust ei ole vajalik, kui operatiivne 

graafik vastab kõikidele asjakohastele nõuetele. 

c) Võimalus säilitada nõutud dokumente kättesaadavana päritoluriigis, mitte Saksamaal. 

Välismaal asuvad tööandjad saavad kasutada võimalust hoida asjakohaseid dokumente oma kodumaal, 

olgugi et Miinimumpalga seadus (MiLoG) näeb ette, et neid dokumente tuleb kogu töö või teenuse 

perioodi jooksul hoida kontrollimiseks kättesaadavana Saksamaal ja saksa keeles. 

See lihtsustab tööandjate teist kohustust: lasta dokumendid tõlkida vaid siis, kui toll neid nõuab. 

Eeltingimus: selle lihtsustusega kaasneva kasu saamiseks peab tööandja koos oma operatiivse 

graafikuga esitama allkirjastatud kinnituse, milles ta teatab, et teeb taotluse korral välismaal (näiteks 

ettevõtte peakontoris) hoitavad dokumendid Saksamaal kättesaadavaks saksa keelde tõlgituna. 

Rohkem teavet operatiivsete graafikute vormide kohta 

 

Kas liikuvate tegevuste raames peab edastama teavitusi, kui algsesse teavitusse 
tekivad muudatused? 

Kui operatiivne graafik, mis vastab kõikidele asjakohastele nõuetele, on esitatud, siis ei pea tolli 

teavitama muudatustest, mis algsesse graafikusse sündmuste või kõrvalekallete näol on tekkinud. 

Korrektsed graafikud eeldavad muuhulgas, et teavitus katab ainult seda ajaperioodi, mille jooksul on 

võimalik prognoosida konkreetseid töid või ülesandeid, ning mida saab planeerida suhtelise kindlusega. 

Üldistatud teavitused, nagu „mitmed reisid kuue kuu jooksul“ ei oleks seega korrektsed. 

Korrektse teavituse näide: 

Tööandja teavitab perioodist 1. jaanuar kuni 31. märts, kuna ta on selleks ajaks planeerinud mitu kindlat 

ülesannet. Ta avaldab teavitusevormis, et selle perioodi jooksul töötab Saksamaal tema jaoks viis 

inimest. Veebruaris saab tööandja uue korralduse, mille jaoks ta kavatseb palgata töötaja, kellest toll 

siiani teadlik ei olnud. Sellisel juhul ei ole vaja tolli muudatusest teavitada. 
 
 

 

Kas iga individuaalse töökoha kohta peab täitma eraldi vormi (nr 033037 ja/või 
033038) või võib ühte vormi kasutada poole aasta jaoks (nt 1. jaanuar – 30. juuni) 
isegi siis, kui kõnealune isik ei viibi terve selle aja jooksul Saksamaal? 

Vaid liikuvate tegevuste jaoks tuleb täita vorm nr 033037 liikuva tegevuse kohta (tööandja operatiivne 

graafik) ja/või nr 033038 liikuva tegevuse kohta (kasutaja operatiivne graafik). Iga vormi teisel leheküljel 

on nimekiri lähetatud töötajate kohta, kuhu võib kirjutada iga sõitja individuaalse töö algus- ning 

eeldatava lõpukuupäeva. 
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Kas ma pean teavitusvormil määrama agendi (vastutav isik / volitatud saaja) 
Saksamaal? 

Põhimõtteliselt ei ole agendi või volitatud esindaja määramine Saksamaal nõutud. 

Teavitus peab sisaldama vaid asukohta (nimi või ettevõtte nimi, aadress), kus asjakohaseid dokumente 

kontrolli jaoks kättesaadavana hoitakse. See võib olla nii kohalik kui ka välismaine aadress. 

Juhul, kui tööandja hoiab selliseid dokumente väljaspool Saksamaad, peaks teda teavitama, et ta peab 

operatiivse graafiku esitamisel kinnitama, et dokumendid tehakse tolli taotlusel kontrolliks 

kättesaadavaks. 

 

Kas operatiivse graafiku vorme on võimalik saata ka e-postiga? 

Põhimõtteliselt võib teavituse saata faksi või e-postiga Tolliameti FKS üksusele 

(Generalzolldirektion, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 7. direktoraat). 

 

Kas tagasiside ehk ametliku volituse peab ära ootama? 

Teatamise süsteem on oma ülesehituselt vaid teavitamise protseduur. See ei too endaga kaasa 

volitusi reisideks ning seetõttu ei pea neid ka ootama. Samuti ei saada teavitatud kontor kättesaamise 

kinnitust. 

 

Mis juhtub, kui FKSi finantsjärelevalve osakond, mis kontrollib esitamata või 
ebaseaduslikke töötajaid, avastab Saksamaal sõidukijuhi, kelle kohta ei ole tema 
tööandja teavitust esitanud? 

1. Siinkohal tuleb eristada kahte võimalikku stsenaariumit: kui sõidukijuhi tööandja on vastava 

operatiivse graafiku esitanud (kuna „teatud tööd või ülesanded olid ettenähtavad ja neid sai planeerida 

teatud kindlusega“) perioodi kohta, mil juhid Saksamaal avastati ning tööandja ei olnud kohustatud 

teavitama muutusest, siis kohustust tolli teavitada ei ole rikutud. 

Kontrolliv osakond alustab protsessi, milles tehakse kindlaks, kas nõutud detailidega teavitus on 

edastatud. 

2. Juhul, kui tööandja ei ole kõnealuse perioodi kohta teavitust edukalt esitanud, on põhimõtteliselt 

tegemist rikkumisega. Sanktsioonide alustamise eest vastutab pädev tolli peakontor. 

 

Kohustuse salvestamine 

 

Kelle töö kohta tuleb protokolli pidada? 

Üksikasjalikud seletused töögraafikute ja vastavate nõuete kohta on esitatud tolli kodulehel. 

Teised kohustused 

 

Kas elektrooniliste või digitaalsete tahhograafidega talletatud andmetest piisab, et 
täita tööaja tõestamise nõuet? 

Nendest andmetest piisab, kui töötaja tööaega salvestatakse juba teiste dokumentaalsete kohustuste 

tõttu ning need andmelogid täidavad MiLoGi artikli 17 (1) nõudeid sellisel määral, et nad tõestavad 
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töölise igapäevatöö algust, lõppu ja pikkust MiLoGi ulatuses. See tähendab, et tööaja logisid, mis on 

saadud elektrooniliste salvestusvahendite, nagu tahhomeetri ning tahhograafikaardiga saab üldjuhul 

kasutada EÜ määruse nr 561/2006 ja EÜ määruse nr 3821/85 kohaselt (alates 2. märtsist 2016 kehtivad 

ainult EÜ määruse 165/2014 artikkel 4 sätted). Silmas peab aga pidama, et korrad, mil Saksamaa riigi 

territooriumile siseneti ja/või sealt väljuti, peab samuti vajaduse korral salvestama. 

Juhul kui tahhograafi salvestatud andmed on seotud vaid sõiduki tegevustega (sõidu- ja puhkeaeg), aga 

mitte teiste seadistustegevustega (näiteks peale- ja mahalaadimised), peab ka viimaseid eraldi 

salvestama. 

 

Kohustused kontrolli puhul 

 

Kus peab hoidma dokumente, mis on vajalikud, kontrollimaks vastavust riiklikku 
miinimumpalka sätestavate seadustega? 

Kui tööandja valib operatiivse graafiku esitamisel variandi hoida dokumente välismaal, kinnitades samal 

ajal, et teeb need taotlusel kättesaadavaks, ei ole vaja dokumente Saksamaal hoida kuniks juhid 

Saksamaal sõidavad. 

Teistel juhtudel, mil tööandja hoiab vajalikke dokumente Saksamaa territooriumil, võib ta täpse asukoha 

riigis ise valida. Sõitja või sõiduk on seejuures ebaolulised, kuna kõnealune aadress peab olema 

esitatud teavitusel. Siinjuures on aga oluline seotud vedaja või tööandja ettevõtte alalise esindaja 

aadress Saksamaal. 

 

Millist dokumentaalset tõestusmaterjali peavad juhid enda sõitudel kaasas 
kandma? Kas edastusaruanne tollile saadetud faksist on piisav tõend? 

Nõue teavitada ja teha dokumendid tollile kättesaadavaks on tööandja kohustus. See tähendab, et 

individuaalsed juhid ei pea nende tööga seotud dokumente kaasas kandma. Välja arvatud: juhi 

kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti jääb püsima. 

 

Kas dokumendid peavad alati saksa keeles olema? 

Toll on püüdnud vähendada ettevõtete jaoks asjatut bürokraatiat ning selleks on välja pakutud variant 

esitada dokumendid saksa keeles vaid siis, kui seda on taotletud (vt küsimust „Mida tähendab 

operatiivne graafik?“, variant (c)). See tähendab, et dokumendid tuleb saksa keelde tõlkida vaid siis, kui 

toll on neid kontrolliks nõudnud. Seega ei pea tööandjad, kelle alaline asukoht on välismaal, enam alati 

asjakohastest dokumentidest saksakeelset varianti alles hoidma. Samuti ei ole nõutud selliste 

dokumentide kinnitatud tõlge. 

 

Milliseid vahetuskursse (päev, kuu) kasutab toll palga väljamaksete 
kontrollimiseks? 

Palga väljamaksete teisendamine välisvaluutast viiakse läbi EÜ määruse nr 987/2009 artikli 90 järgi. 

Vastavalt kasutatakse kahe valuuta teisendamiseks viitekurssi, mille on avaldanud Euroopa Keskpank. 

 

Millisel kujul tuleb tollile esitada tõend riikliku miinimumpalga maksmisest? 
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Põhimõtteliselt peavad tööandjad esitama kõik dokumendid, mis võimaldavad tollil teha kindlaks, kas 

miinimumpalga maksmise nõue on Saksamaal tehtud töö perioodi jooksul täidetud, s.t: 

 tööleping ja/või dokumendid, mis sätestavad töösuhte asjakohased tingimused (Nõukogu direktiiv 

91/533/EÜ, avaldatud Euroopa Liidu Teataja L 288 kuupäeval 18. oktoober 1991); 

 töögraafikud; 

 palgatõendid; 

 tõend palkade maksmisest. 

Juhul, kui toll nõuab kontrolliks teisigi dokumente, peab ka need vastavale asutusele kohe 

kättesaadavaks tegema. 

 

Teised kohustused 

 

Kas maksuotsuste teatised väljastatakse teadete / operatiivsete graafikute alusel 
(tuginedes „183-päeva residentuuri reeglile“)? 

Operatiivne graafik ei too kaasa maksuotsuste teatiste väljastamist piirkondlike maksu- ja tolliasutuste 

poolt. Selline haldusakt ei oleks põhimõtteliselt võimalik, kuna graafikud ei sisalda põhjendatud 

arvandmeid individuaalse töötaja tegeliku tööaja pikkuse kohta Saksamaal. Samuti ei ole üldist 

kohustust teavitada algsesse graafikusse tehtud muudatustest. 
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