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Sisu: riikidevahelise lähetamise eelteatis ja trahvisüsteem  –  vormid UNI_Distacco_UE ja 

CAB_UNI_UE  –  ministri 10. augusti 2016 määrus – 2016. a dekreetseadus nr 136, paragrahv 10 lõik 

1 ja 2, paragrahv 12 lõik 1 – juhised järelevalvet teostavatele töötajatele. 

 

Teabenõuded 

22. juulil 2016 jõustunud dekreetseadus nr 136/2016 sätestab 15. mai 2014 Euroopa parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/67/EL töötajate lähetamise kohta seoses riikidevahelise teenuste 

osutamisega, mis tunnistas kehtetuks dekreetseaduse nr 72/2000 direktiivi 96/71/EÜ ülevõtmise, 

muutes selle seaduse sätteid. 

Dekreetseaduse nr 136 paragrahviga 10 võeti meie õigussüsteemi kasutusele mitmed 

administratiivsed nõuded, sealhulgas nõue välismaistele ettevõtjatele, kes lähetavad töötajaid 

Itaaliasse seoses riikidevahelise teenuste osutamisega, esitada lähetamise eelteatis. 

Eelkõige sätestab kõnealune nõue välisriigi teenusepakkujale kohustuse täita lähetuse 

eeldeklaratsioon Itaalias teenust osutava personali kohta 24 tunni jooksul enne päeva, mil lähetus 

algab, ministri 10. augusti 2016 määruses kohaselt, mida kohaldatakse alates kuuekümnendast 

päevast  pärast selle  avaldamist  Itaalia Riigi Teatajas, mis toimus 27. oktoobril 2016. 

Alates järgmise aasta 26. detsembrist on lähetaval välisriigi ettevõttel kohustus esitada eelteatis 

teenust osutava personali kohta, keda kavatseb Itaalias kasutada.  

Lisaks  kohaldatakse alates nimetatud kuupäevast lähetavale välisriigi ettevõttele kohustust 

esitada andmeid lähetuste kohta, mis on alanud pärast 22. juulit 2016. Nimetatud teatis tuleb 

esitada 26. jaanuariks 2017 järgmise alljaotuse „Eelteatise edasilükkamise” nõuete kohaselt, 

tingimusel, et lähetused on endiselt nimetatud kuupäevaga. 

Seega on kohustusest välja arvatud pärast 22. juulit 2016 alustatud, aga enne 26. jaanuari 2017 

lõpetatud lähetuse eelteatised ning lähetused, mis on alustatud enne 22. juulit 2016. 

Lisaks täpsustatakse, et kõnealune kohustus on määratud lähetavale välisettevõttele (teenuseosutaja) 

ja seda kohaldatakse nii muudes liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele kui ka EList väljaspool ehk 

kolmandas riigis asuvatele asutustele, kes oma töötajaid Itaaliasse lähetavad. 
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Eelteatis peab sisaldama järgmist teavet (vt vormi UNI_Distacco_UE – ministri määruse lisad A ja 

C): 

 teenusepakkuja / lähetava ettevõtte identifitseerimisandmed (kordumatu 

identifitseerimiskood, mis on antud riigi poolt teenusepakkujale maksustamise, sotsiaalkaitse 

või sarnaste teenustega seotud põhjustel); 

 lähetatud töötajate andmed; 

 lähetuse aeg: algus- ja lõppkuupäev; 

 lähetuse koht: aadress või aadressid, kus tööülesandeid täidetakse; 

 tööandja andmed; 

 konkreetsed teenused, mille osutamiseks töötajad lähetatakse: tööandja tegevussektor – 2007. 

aasta ATECO teise taseme klassifikatsioon; 

 valitud usaldusisiku üldandmed ja aadress, dekreetseaduse 136/2016 paragrahv 10, lõik 3, 

punkt b; 

 paragrahvi 10, lõigus 4 nimetatud usaldusisiku andmed. 

Kui tegemist on rendiagentuuriga, mis tegeleb riikidevahelise renditööjõu vahendajana, tuleb 

esitada vormi UNI_Distacco_UE, lõigus 1 muus liikmesriigis asuva rendiagentuuri andmed 

(ettevõtte nimi, identifitseerimisnumber, asukoht jne.), märkides väljal „renditööjõu vahendamine” 

andmed kõnealuse tegevuse lubade kohta, kui see on ette nähtud asukohariigi seadusandlusega. 

Lõigus 3 – tööandja – tuleb märkida Itaalias asuva kasutajaettevõtja andmed. 

Viidates eelkõige piiriülestele teenustele reisijate või kaupade autoveo rendi sektoris, olenemata 

eelpool nimetatud lõikude 1 ja 3 juhistest, tuleb tööülesannete täitmise kohaks (lõik 4.1.2 – lähetamise 

koht) määrata kasutajaettevõtja registrijärgne asukoht, misjuures vastab see lõike 3 sisule – tööandja. 

Muul juhul, kui tegemist on määruse (EÜ) nr 1072/2009 III peatükiga ja määruse (EÜ) nr 1073/2009 

V peatükiga nimetatud reisijate või kaupade kabotaažvedudega ning kui kõnealuste tegevuste 

eripärade tõttu ei ole tööministeeriumi konkreetse vormi vastuvõtmiseni Euroopa tasandil alati 

võimalik kindlaks teha tööandjat, täpset ülesannete teostamise kohta, peab lähetav välisriigi ettevõte 

täitma kõnealust kohustust, saates eelteatise e-posti aadressile: 

Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it, kasutades selleks lisas esitatud näidist (vt lisa 1). 

mailto:Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it
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Seoses lisas 1 esitatud vormi CAB_UNI_UE täitmisega peab täpsustama, et lähetuse kestust 

käsitlevas lõigus 3.1.1. tuleb sisestada esimene Itaalia territooriumil teostatud kabotaažveo kuupäev 

– lähetuse alguse kuupäev – ja viimane Itaalia territooriumil teostatud kabotaažveo kuupäev –  

lähetuse lõppkuupäev. 

Kõnealune vorm tuleb saata 24 tunni jooksul enne päeva, mil teostatakse esimene operatsioon. 

Transpordisektori raames tuleks selgitada, et rahvusvaheliste autoveoteenuste puhul, mis hõlmavad 

ainult transporti Itaalia territooriumil ehk lihtsalt piiride ületamist, millega ei kaasne kaupade peale- 

või mahalaadimine ning reisijate pealevõtmine või mahapanemine, ei ole tegemist riikidevahelise 

lähetamisega ja seetõttu ei ole vajalik dekreedi nr 136/2016 ja vastavate nõuete kohaldamist, kuna 

sellistel juhtudel puudub riikidevahelise teenuse osutamise täitmise võimalikkuse tingimus Itaalia 

territooriumil tegutseva teenusesaaja kasuks. 

Lisaks, kuni määratluse vastuvõtmiseni Euroopa tasandil, mis teeks kindlaks lähetuse määruse 

reguleerimisalast väljajäetud rahvusvaheliste vedude muud juhud, ja kuni erinevate tegevussuunisteni 

ei loeta kohustuslikuks nõuete täitmist kõikide nende vedude puhul, mille päritoluriik või sihtkoht on 

Itaalia ning mis ei ole kabotaažveod või mis ei too kaasa riikidevahelist tööjõu renti. 

Eelteatise edasilükkamine 

Nimetatud ministeeriumi määruse lisa C hõlmab nn „eelteatise edasilükkamist”, kui töö- ja 

sotsiaalministeeriumi infosüsteemis ei ole teenuseosutajatel võimalik täita aruandluskohustust 24 

tunni jooksul pärast süsteemi korralikule toimimispäevale järgnevat päeva. 

Nagu eespool mainitud, kasutatakse sellist vormi ka lähetuste teatamiseks, mis on algatatud peale 22. 

juulit 2016. 

Mõlemal juhul loetase lähetuse alguskuupäevaks lähetuse tegelikku algusaega. 

Teatise esitamise eeskirjad 

Ministeeriumi 10. augusti 2016 määrus kehtestab tegevusstandardid ja esitamise eeskirjad lähetamise 

eelteatise koostamiseks töötajaid Itaaliasse lähetavale muus liikmesriigis või kolmandas riigis asuvale 

ettevõttele vormi UNI_Distacco_UE kaudu. 
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Teatise nõuetekohaseks esitamiseks peab lähetav ettevõte saama juurdepääsumandaadi töö- ja 

sotsiaalministeeriumi veebiportaalile eelneva registreerimise kaudu, sisestades identifitseerimiseks 

vajalikud andmed.  

Et vähendada registreerimisega seotud formaalsusi ettevõtetele, võib lähetuse eelteatis, mis tuleb 

esitada 24 tunni jooksul enne lähetuse alguskuupäeva, olla kõikidele lähetusega seotud töötajatele 

ühine, ka juhul kui lähetuse kestus ja koht on erinev. 

Lisaks on lubatud eelteatise tühistamine juhul, kui on vaja „tühistada olulisi andmeid ja esitada uued” 

ehk lähetusega seotud osade/isikute identifitseerimiseks vajalike andmete parandamine. 

Olulised andmed tühistamise puhul on: 

 teenuseosutaja identifitseerimiskood ja asukohariik 

 tööandjast ettevõtja maksukohustuslase number 

 lähetatud töötaja identifitseerimiskood, sünniriik ja kodakondsus 

Et vältida ettenähtud teabe hilinemise või esitamata jätmisega kaasnevaid trahve, peab teenuseosutaja 

tühistama / esitama uue teatise 24 tunni jooksul enne lähetuse alguskuupäeva. 

Juhul kui tuleb muuta ühe või mitme töötaja mitteolulisi identifitseerimisandmeid (lõike 3 punktis b 

nimetatud lähetuse kestus, teenuse osutamise koht, teenuse liik, kontaktisiku isikuandmed ja asukoht 

ning lõikes 4 nimetatud usaldusisiku isikuandmed, renditööjõu vahendamise tegevusloa number), 

peab esialgsesse eelteatisse uuendatud andmete lisamine olema tehtud 24 tunni jooksul enne päeva, 

mil toimub andmete muudatus. 

Vormis UNI_Distacco_UE sisalduvad andmed on kättesaadavad lisaks tööinspektsioonile (seega 

kogu inspekteeritavale personalile) ka sotsiaalkindlustusametile ja riiklikule tööõnnetuste vastu 

kindlustamise ametile, e-valitsusteenuste kasutamistingimuste kohaselt.  

Trahvisüsteem 

Kooskõlas trahvide tõhususe ja proportsionaalsuse ühenduse põhimõtetega on uute teatiste esitamise 

nõuete kindel täitmine tagatud mõistliku trahvisüsteemi abil. 

Dekreetseaduse nr 136/120 paragrahvi 12, lõike 1 kohaselt on teenuseosutaja kohustatud teavitama 

eelkõige järgmisest: 
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 lähetus 24 tunni jooksul enne lähetuse alguskuupäeva, välja arvatud juhtumid, mis on 

aktsepteerivad nn eelteatise hilinemise poolt; 

 oluliste andmete tühistamine / uute andmete teatamine 24 tunni jooksul enne lähetuse 

alguskuupäeva. 

 Kõik edasised muudatused, mis ei sisalda olulisi andmeid 5 päeva jooksul enne päeva, mil 

toiming aset leidis. 

Trahvisumma on 150 kuni 500 eurot iga rikkumise eest ja iga asjassepuutuva töötaja kohta.  

L. n. 234/2012 paragrahvi 32, lõike 1, punkti d kohaselt (üldreeglid Itaalia osalemise kohta Euroopa 

Liidu õigusaktide ja poliitika tegemisel ning rakendamisel), ei tohi trahvisummad mitte mingil 

juhul ületada 150 000 eurot (dekreetseadus nr 136/2016 paragrahv 12, lõik 4). 

Kõnealuste rikkumiste korral antakse dekreetseaduse nr 124/2004 paragrahvis 13 nimetatud keelustav 

korraldus tegemata jätmise kohta. 

Kõne all olev ringkiri on adresseeritud välisministeeriumile ja rahvusvahelise koostöö ministeeriumile 

igasuguse analüüsi jaoks, et seda oleks võimalik edastada Itaalias asuvatele välismaistele 

saatkondadele ja konsulaatidele ning Euroopa Liidus ja sellest väljas pool asuvate riikide Itaalia 

saatkondadele. 

 

Peadirektor                                                                                   Tööinspektsiooni juhataja 

Grazia Strano                                                                                 Paolo Pennesi 

Digitaalne allkiri                                                                           Digitaalne allkiri 

 

 

 

 

 

 

 


