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Sotsiaalministeerium 

 

Teave 

transpordisektori töötajate 

Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist lähetamise kohta 

Tööõiguse sätted 
 

Austrias jõustusid palga- ja sotsiaaldumpinguvastase võitluse alased regulatsioonid kõigis 

sektorites, sealhulgas transpordisektoris, 1. mail 2011. aastal ja on siiamaani jõus. 

Varem kohaldunud õigusnorme muudeti vähesel määral 1. jaanuaril 2017. Need on sätestatud 

palga- ja sotsiaaldumpinguvastase seaduse muudatuses (Lohn- und Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetz, LSDB-G), mis on avaldatud Austria Vabariigi Ametlikus Teatajas I nr. 

44/2016. 

See teave puudutab töötajate lähetamist Austriasse eesmärgiga pakkuda transporditeenuseid. 

See ei hõlma ajutist töötegemist (st töötajate vahendamist kolmandatele osapooltele). Kas isik 

on töötaja, tehakse kindlaks Austria õiguse alusel. 

See teave puudutab võrdselt nii kaupade kui ka reisijate vedu. See on mõeldud täiendamaks 

üldist teavet, mis on toodud veebilehel www.entsendeplattform.at. 

Lähetuse definitsioon – milliseid töökorralduse liike see puudutab? 
 

 

Töötajate Austriasse lähetamine eeldab, et töötaja tavapärane töökoht on väljaspool Austriat. 

Austrias asuva kliendi olemasolu ei ole oluline; lähetusjuhtum võib toimuda ka ilma Austrias 

asuva kliendita. 

LSD-BGs defineeritud töötajate lähetamise juhtumid toimuvad peamiselt järgmiste 

töökorralduste alusel: 

 Kabotaaž (kus kaup laaditakse peale ja maha Austrias) 

 

 Veod, mis lõppevad Austrias (kaup laaditakse peale väljaspool Austriat ja laaditakse maha 

Austrias), seda ka väljaspool Austriat asuva kliendi puhul 
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 Veod, mis algavad Austrias ja mida teostavad mitte-Austria ettevõtted (kaup laaditakse 

peale Austrias ja laaditakse maha väljaspool Austriat), seda ka väljaspool Austriat asuva 

kliendi puhul 

 

 Ülalpool mainitud punktid kehtivad analoogselt ka reisijate veole (juhuvedu, 

regulaarvedu, samuti üldiselt turismireisid, mille sihtpunkt asub Austrias) 

Isegi ebaregulaarsed või ühekordsed veod kvalifitseeruvad lähetusjuhtumitena. 

Näiteid lähetusjuhtumitest: 

 Suusatajate vedu Austriasse 

 

 Turismireis läbi Austria, mis algab ja lõpeb riigis A (st Austria ringreis). 

Järgmistel juhtudel ei toimu töötajate lähetamine LSD-BG kohaselt: 

 Kauba või reisijate transiitvedu (kaupa ei laadita peale ega maha ja reisijad ei sisene ega 

välju Austrias; lisaks ei ole veo eesmärgiks kauba või reisijate vedu Austriasse, vaid reis 

läbi Austria on vajalik tegelikku sihtkohta jõudmiseks. 

 

 Müüja/rendileandja/tootja/töötleja/omanik on toimetanud kohale kauba, mis on 

ettevõtte töötajate poolt otse Austriasse müüdud / kasutada antud / Austrias töödeldud 

või töötlemiseks ette nähtud, kasutades ettevõtte oma (renditud/üüritud) sõidukeid, 

milles kaupade vedu on ettevõttes tervikuna kõrvaltegevuseks. Sõiduki suurim lubatud 

täismass ei oma tähtsust. 

 

 Ostja/rentnik/töötleja/omanik on kogunud kaubad, mis on ettevõtte töötajate poolt 

otse Austriast ostetud/renditud/Austrias töödeldud või töötlemiseks ette nähtud, 

kasutades ettevõtte enda (renditud/üüritud) sõidukeid, milles kaubavedu on ettevõttes 

tervikuna kõrvaltegevuseks. Sõiduki suurim lubatud täismass ei oma tähtsust. 

 

 Transportides ettevõtte oma veoseid (oma töötajaid) sama ettevõtte tegevuskohtade 

vahel, tarnitakse või kogutakse kaubad (või töötajad) Austrias ettevõtte oma töötajate 

poolt, juhul kui kaupade (või reisijate) vedu on ettevõttes tervikuna kõrvaltegevuseks. 

Sõiduki suurim lubatud täismass ei oma tähtsust. 

 

 Turismireisid (reisijate vedu) sihtkohaga Austrias, juhul kui: 

o reis hõlmab sihtkohti, mis on väljaspool Austriat ja ka väljaspool riiki, kus reis algab; 

o ja ükski isik ei liitu reisiga ega lahku reisilt Austrias. 

Näide juhtumist, mis ei ole lähetusega seotud: 
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Turismireis läbi Austria, mis algab riigis A ja lõpeb riigis B. 

Millised kohustused kohalduvad? 
 

 

 Vastavus Austria miinimumpalgale kollektiivlepingus sätestatu kohaselt 

 Lähetusteavitus (vorm ZKO 3) 

 Järgmiste dokumentide kättesaadavuse võimaldamine – tavaliselt sõidukis: 

o Teavitus 

o Dokumendid, mis kinnitavad sotsiaalkindlustuse registreerimist 

o Palgadokumendid 

o Tööluba kolmandate riikide kodakondsusega töötajatele 

Vastavus Austria miinimumpalgale kollektiivlepingus sätestatu kohaselt 
 

 Maanteeveosektori töötajad (st kaubavedu mootorsõidukitega) kuuluvad 

maanteeveosektori kollektiivlepingu alla. Töötajate puhul, kes on palgatud ettevõtete 

poolt, mis tegutsevad kaubaveoga kasutades ainult sõidukeid, mille lubatud maksimaalne 

mass ei ületa 3500 kilogrammi, tuleb järgida transpordikaubanduse kollektiivlepingut 

väikeveostele. 

 

 Reisijateveo sektoris tuleb järgida erabussifirmade kollektiivlepingut. Taksofirmade 

puhul kuuluvad töötajad reisijateveotranspordi kollektiivlepingu alla. 

Kui ettevõte ei kuulu ei reisijateveo ega maanteeveosektori alla, kuid tegutseb lisaks 

transpordiga äritegevuse osana mingis teises sektoris, kuuluvad ettevõtte töötajad sellele 

sektorile kohalduva kollektiivlepingu alla. Siiski tuleks tähele panna, et teatud äritegevuses 

esinevad transpordiliigid ei ole seotud töötajate lähetamisega (vaata jaotist „Lähetuse 

definitsioon“). Kõiki kollektiivlepinguid saab näha siit www.kollektivvertrag.at. 

Kollektiivlepingus sätestatud miinimumpalk kohaldub kogu töötegemise ajale. Kauba- või 

reisijateveoga tegelevate juhtide puhul hõlmab tööaeg sõiduaega, aega, mis kulub muude 

ülesannete täitmiseks (näiteks peale ja maha laadimine), ja tööks valmisoleku aegasid, jättes välja 

pausid (näiteks ooteajad, kui teised laadivad kaupa peale või maha). 

Austriasisesed tühisõidud lähevad tavaliselt samuti arvesse tööajana, mille puhul on nõutav 

töötajate lähetamisskeemi alusel teavitamine ja milleks tuleb juhile maksta Austria 

kollektiivlepingus sätestatud palka; näiteks sõidud tagasi piirile peale mahalaadimist lõpp-punkti 

jõudva liikluse puhul ja sõidud laadimiskohta sissetuleva liikluse puhul, samuti kabotaaži puhul. 
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Transiit-tühisõit läbi Austria ei lähe arvesse tööajana, mis läheks töötajate lähetamisskeemi 

teavituskohustuse alla ja nõuaks Austria kollektiivlepingu kohast tasustamist. Kui transiitvedu 

katkestatakse või lõpetatakse kabotaaživeo eesmärgil või kauba transportimisel Austriast teise 

riiki, arvestatakse selline vedu siiski tööaja hulka, millele kohaldub töötajate lähetamisskeemi 

teavituskohustus ja mis kuulub hüvitamisele Austria kollektiivlepingu kohaselt. Kui juht jätkab 

peale kabotaažitoimingute lõpetamist transiiti Austria territooriumilt lahkumiseks, ei arvestata 

seda kui töötaja teavituskohustusega lähetamist. 

Teavitamise nõuded 
 

Üldiselt tuleb teavitus esitada iga üksiku lähetusjuhtumi puhul, mille eesmärk on osutada 

veoteenust Austrias (standardteavitus). Teatud juhtudel võib siiski esitada raamteavituse või 

kollektiivteavituse (vaata allpool). 

Teavitus tuleb esitada enne töö alustamist (sõltumata sellest, kas esitatakse standardteavitus, 

raamteavitus või kollektiivteavitus). 

Lõpp-punkti jõudva ja sissetuleva liikluse puhul arvestatakse, et juhid alustavad tööd Austria 

territooriumile sisenemisest. Kabotaažitoimingute puhul piisab, kui teavitus esitatakse enne töö 

tegelikku alustamist (st enne laadimiskohta sõitmist). 

Reisijateveo korral loetakse juhtide töö alguseks Austria territooriumile sisenemist. 

Kuni pole kehtestatud eraldi vormi transpordisektorile, tuleb kasutada kõigile sektoritele ette 

nähtud üldvormi, st ZKO 3. 

Eelnevalt esitatud teavituste säilitatud andmeid võib uude teavitusse ümber tõsta. See vähendab 

märgatavalt teavitusvormi täitmise vaeva. 

Standardteavitus: 

Kui ei ole võimalik esitada raamteavitust või kollektiivteavitust (või kui ei kasutata võimalust 

nendeks valikuteks), tuleb esitada standardteavitus, st. kasutades vormi ZKO 3. 

Vormi täites tuleb arvesse võtta järgmisi erisusi: 

 Tavaliselt tuleb sisestada töötaja (juht) osas 3 „Kontaktisik“. Samuti võib sisestada 

Austrias asuva ja tööandja volitatud raamatupidaja, advokaadi või notari. 

 

 Klient (st tööd telliv osapool) tuleb sisestada osas 4 „(Siseriiklik) esindatav“, sõltumata 

sellest, kas ta asub Austrias või mõnes muus riigis“. 

 

Näide: Austria ringreisi korral, mille tellijaks on reisikorraldaja või kool, tuleb korraldaja 

või kool sisestada kui klient/esindatav. 
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 Kui reisijate juhuveo korral on töölepingu sõlminud teenust osutav töötaja (juht), peab 

juhi ettevõte määratlema ennast kliendi/esindatavana. Sama kohaldub ka juhul, kui 

ettevõte ei tee mingeid erihalduskorraldusi enne vedu ja klienti/esindatavat ei saa 

määratleda või see nõuab ülemääraseid jõupingutusi. 

 Kui transpordiettevõte osutab lepingulisi teenuseid rohkem kui ühele kliendile, tuleb 

esitada eraldi teavitus igale kliendile/esindatavale (vaata kollektiivteavituse erijuhtumit 

allpool). 

 Osas 6 „Töö asukoht (täielik aadress) Austrias“, tuleb sõna „Sõiduk“ sisestada väljale 

„Aadress“. „Austria“ tuleb sisestada kasti „Linn“. 

 Nõutavaid dokumente tuleb tavaliselt hoida sõidukis. „Töö asukohas“ tuleb vastavalt 

markeerida osas 7 „Teavitusdokumentidele ja palgadokumentidele kohustusliku 

juurdepääsu teatavaks tegemine“. 

 Ainult palgadokumentidele ja töötatud tundide aruandele võib tagada juurdepääsu 

samale ettevõttegrupile kuuluvas Austria filiaalis, emafirmas või tütarettevõttes (vaata 

osa nimega „Dokumentidele juurdepääsu tagamine“). Sellistel juhtudel tuleb vastav kast 

markeerida osas 7. 

 Veoteenuste korral on osas 8.11 ja 8.12 määratud periood tavaliselt sama kui osas 5. 

 Töötaja tavaline töötundide arv (st sealhulgas väljaspool Austriat) tuleb sisestada osas 

8.13 „Kokkulepitud tavalise tööaja kestus ja ajakava“. Fakt, et töötaja tööaeg Austrias võib 

muutuda, ei oma tähtsust. 

Raamteavitus (perioodiks, mis ei ületa kolme kuud): 

Kui transpordiettevõte planeerib korduvat töötamist teatava kliendi heaks, võib teha teavituse 

kuni kolmeks kuuks. Kui transpordiettevõte osutab korduvalt lepingulisi teenuseid rohkem kui 

ühele kliendile, tuleb esitada eraldi raamteavitus iga kliendi/esindatava kohta. Üksikute 

lähetusjuhtumite kohta ei tule esitada eraldi teavitusi. See ongi raamteavituse eelis. Korduvad 

raamteavitused on lubatud. Raamteavitus on võimalik ka reisijate regulaarvedude korral. 

Kuni ei ole kehtestatud eraldi vormi raamteavitusele, tuleb kasutada üldist vormi, st ZKO 3. Vormi 

täitmisel tuleb arvesse võtta järgmisi erisusi: 

 Tavaliselt saab sisestada ühe töötajatest (juhi) osas 3 „Kontaktisik“. Austrias asuva ja 

tööandja volitatud raamatupidaja, advokaadi või notari võib samuti sisestada. 

 

 Klient (st tööd telliv osapool), sõltumata sellest, kas ta asub Austrias või mõnes muus riigis, 

tuleb samuti sisestada osas 4 „(Siseriiklik) esindatav“. 

 

 Kui transpordiettevõte osutab korduvalt lepingulisi teenuseid rohkem kui ühele kliendile, 

tuleb iga kliendi/esindatava kohta esitada eraldi raamteavitus. 

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-transport-sector
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-transport-sector


Tõlge on korraldatud OÜ Ametikoolitus poolt, (Lenno Põder). Veebruar 2017. Originaal asub siin: 
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-
transport-sector 
 

 

 Reisijate regulaarveo korral tuleb vedajale tegevusloa andnud asutus sisestada kui 

klient/esindatav. Kui reisijate vedaja osutab lepingulisi teenuseid teisele ettevõttele, 

tuleb viimane sisestada kui klient/esindatav. 

 

 Periood, mis ei ületa kolme kuud, tuleb sisestada osas 5 „Austriasse lähetamise 

kogukestus“. 

 

 Osas 6 „Töö asukoht (täielik aadress) Austrias“ tuleb fraas „Sõiduk“ sisestada väljale 

„Aadress“. „Austria“ tuleb sisestada kasti „Linn“. 

 

Reisijate regulaarveo korral, tuleb reastada iga (ajakavajärgne) peatus, kus reisijad 

sisenevad või väljuvad ja sõidumarsruut. Siinkohal piisab, kui esitada need detailid PDF 

dokumendina koos teavitusega (sisestades osas 6 ainult ühe peatuse sisenemiseks ja 

väljumiseks, et kindlustada kohustusliku välja täitmine). 

 

 Nõutavatele dokumentidele tuleb tavaliselt juurdepääs tagada sõidukis. „Töö asukohas“ 

tuleb vastavalt markeerida osas 7 „Teavitus- ja palgadokumentidele kohustusliku 

juurdepääsu teatavaks tegemine“. 

 

 Ainult palgadokumentidele ja töötatud tundide aruandele võib tagada juurdepääsu 

samale ettevõttegrupile kuuluvas Austria filiaalis, emafirmas või tütarettevõttes (vaata 

osa nimega „Dokumentidele juurdepääsu tagamine“). Sellistel juhtudel tuleb vastav kast 

markeerida osas 7. 

 

 Kõik töötajad, keda tööandja plaanib lähetada, tuleb sisestada osas 8 „Austriasse 

lähetatud töötaja“; seda tuleb teha ka töötajate puhul, keda on plaanis lähetada peale 

maksimaalse kolmekuulise perioodi alguskuupäeva. Tööandjad, kes soovivad lähetada 

lisatöötajaid osas 5 sätestatud perioodist hilisemal kuupäeval, peavad esitama hilisema 

teavituse kasutades selleks eraldi ettenähtud vormi. See vorm on kättesaadav rahanduse 

föderaalministeeriumi Austria keskse kooskõlastusasutuse (ZKO) veebilehel. 

 

 Osas 5 nimetatud periood tuleb samuti sisestada osades 8.11 ja 8.12. Esitades hilisemat 

teavitust lisatöötajate kohta, tuleb hilisema teavituse kuupäev sisestada osas 8.11. 

 

 Töötaja tavaline töötundide arv (st sealhulgas väljaspool Austriat) tuleb sisestada osas 

8.13 „Kokku lepitud tavaliste töötundide arv ja ajakava“. Fakt, et töötaja töötunnid 

Austrias võivad muutuda, ei oma tähtsust. 
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 Saksakeelne termin „Rahmenmeldung“ tuleb sisestada vormi lõpus asuvale väljale 

„Märked“ läbivalt kogu vormi ulatuses. 

Kollektiivteavitus (erinevatele klientidele): 

Kollektiivteavituse esitamise võimalus on juhul, kui: 

 tööd, mis on lepingu alusel sõlmitud vähemalt kahe kliendiga, tuleb teostada Austrias 

tihedalt seotud aegadel ja kohtades; 

 

 ja need lepingud on teavituse kuupäeval juba teada. 

Termin „tihedalt seotud kohad“ võib hõlmata kogu Austria territooriumi, kui töötajad ei lahku 

tööde teostamise ajal riigist. Töötajad võivad lühikeseks ajaks Austriast lahkuda, kui see on reisil 

vajalik, kuid peavad siiski jääma nende asukohtade lähedusse (nt sõites lühiajaliselt läbi Saksamaa 

Salzburgi ühest piirkonnast teise). Kui töötajad naasevad oma päritoluriiki peale ühe töö 

lõpetamist ja enne järgmise töö alustamist, ei loeta töö asukohti tihedalt seotuks. 

Töid loetakse ajaliselt tihedalt seotuks, kui Austrias töö teostamiseks ei kulu kauem kui nädal. 

Reisijateveo korral on töötoimingud ajaliselt tihedalt seotud – isegi nädala pärast või kauem–, kui 

transporditavate reisijate grupp jääb peamiselt samaks. 

Kuna kollektiivteavitus eeldab rohkem kui ühte klienti, määravad transpordiettevõttega sõlmitud 

lepingu tingimused, kas sellist teavitust saab teha. Kui transpordiettevõte sõlmib lepinguid 

rohkem kui ühe lepingupartneriga, saab teha kollektiivteavituse (näiteks, kui transpordiettevõte 

sõlmib lepingu iga transporditava reisijaga individuaalselt). Kui erinevalt sellest on 

transpordiettevõttel ainult üks lepinguline partner, ei ole kollektiivteavitus lubatud ja võimalik 

on vaid standardteavitus või raamteavitus (nt kui leping on sõlmitud reisikorraldajaga või 

kooliga). 

Kollektiivteavitust tuleks kaaluda järgmistel juhtudel: 

 Ühe sõidukiga ja rohkem kui ühele kliendile transporditakse Austrias erinevaid liiki kaupu 

(või erinevaid isikuid), teataval ajahetkel, aga mitte tingimata terveks perioodiks. 

 

 Kui üks vedu on lõpetatud, alustab juht vedu teisele kliendile. Siinkohal peavad 

veoteenused Austrias olema osutatud ja lõpetatud mõlemal juhul ühe nädala jooksul ning 

sõiduk ei tohi vedude vahel lahkuda Austria territooriumilt. 

Kuni ei ole kehtestatud eraldi vormi kollektiivteavitusele, tuleb kasutada üldist vormi, st ZKO 3. 

Vormi täitmisel tuleb arvesse võtta järgmisi erisusi: 

 Tavaliselt saab juhi sisestada osas 3 „Kontaktisik“. Austrias asuva ja tööandja volitatud 

raamatupidaja, advokaadi või notari võib samuti sisestada. 
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 Piisab, kui osas 4 „(Siseriiklik) esindatav“ sisestada üks klient sõltumata sellest, kas 

asukoht on Austrias või mõnes teises riigis. 

 

 Teised kliendid võib loetleda PDF dokumendis, mis esitatakse koos teavitusega. 

 

 Kui ühtegi klienti ei saa identifitseerida (nt reisijate juhuveo või organiseerimata 

bussireiside korral), peaks juhi ettevõte määratlema ennast kliendi/esindatavana. 

Kui näiteks reisijate juhuveo korral on teenistusleping sõlmitud teenust osutava töötaja 

(juhi) poolt, peaks juhi ettevõte määratlema ennast kliendi/esindatavana. Sama kohaldub 

ka näiteks juhul, kui ettevõte ei tee mingeid erihalduskorraldusi enne vedu ja 

klienti/esindatavat ei saa määratleda või see nõuab ülemääraseid jõupingutusi. 

 Osas 5 „Austriasse lähetamise kogukestus“ tuleb sisestada periood, mille jooksul tuleks 

veoteenuseid osutada (isegi kui teatud päevadel selle perioodi jooksul teenuseid ei 

osutata). 

 

 Osas 6 „Töö asukoht (täielik aadress) Austrias“ tuleb fraas „Sõiduk“ sisestada väljale 

„Aadress“. „Austria“ tuleb sisestada kasti „Linn“. 

 

 Nõutavatele dokumentidele tuleb tavaliselt juurdepääs tagada sõidukis. „Töö asukohas“ 

(7a) tuleb vastavalt markeerida osas 7 „Teavitusdokumentidele ja palgadokumentidele 

kohustusliku juurdepääsu teatavaks tegemine“. 

 

 Ainult palgadokumentidele ja töötatud tundide aruandele võib tagada juurdepääsu ka 

samale ettevõttegrupile kuuluvas Austria filiaalis, emafirmas või tütarettevõttes (vaata 

osa nimega „Dokumentidele juurdepääsu tagamine“). Sellistel juhtudel tuleb vastav kast 

markeerida osas 7. 

 

 Transporditeenuste korral on osades 8.11 ja 8.12 nimetatud periood üldjuhul sama kui 

osas 5 nimetatu. 

 

 Töötaja tavaline töötundide arv (st sealhulgas väljaspool Austriat) tuleb sisestada osas 

8.13 „Kokku lepitud tavaliste töötundide arv ja ajakava“. Fakt, et töötaja töötunnid 

Austrias võivad muutuda, ei oma tähtsust. 

 

 Saksakeelne termin „Sammelmeldung“ tuleb sisestada vormi lõpus asuvale väljale 

„Märked“ läbivalt kogu vormi ulatuses. 
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Dokumentidele juurdepääsu tagamine 
 

Järgmised dokumendid tuleb teha kergesti kättesaadavaks: 

1. A1 sotsiaalkindlustusdokument (väljaandva asutuse keeles) 

Juhul, kui enne lähetust ei ole võimalik väljastada A1 dokumenti, tuleb teha avaldus A1 

teatisdokumendi väljastamiseks koos teiste dokumentidega, mis viitavad, et töötaja on 

sotsiaalkindlustusega registreeritud Austrias töötamise ajal – saksa keeles või tõlge igal 

üksikjuhul. Tõlked ei pea olema notariaalselt kinnitatud. 

2. Lähetusteavituse koopia 

Osadel juhtudel, näiteks kabotaažitoimingute puhul ei pruugi tulenevalt ajakavast või tehnilistel 

põhjustel olla võimalik registreerimisdokumendi koopiat sõidukis kergesti juurdepääsetavaks 

teha; sellisel juhul tuleb teha kättesaadavaks registreerimisel väljastatud tehingu number või 

viitenumber.  

3. Maksedokumendid, mis näitavad saadava töötasu miinimumsummat ja tegelikku 

töötajale väljamakstud summat ülesannete täitmisel Austrias 

Maksedokumendid sisaldavad: 

a. Tööleping või kirjalik aruanne töölepingu sisust informatsioonidirektiivi 91/533/EMÜ 

kohaselt; 

b. Palgatõend, maksekinnitus tööandjalt või pangaülekande kinnitused 

c. Palgaaruanne 

d. Dokumendid, mis puudutavad palgaklassifikatsiooni (nt haridus, väljaõpe ja 

varasemad tööperioodid, kui need on kollektiivlepingus sätestatud kui määrava 

tähtsusega) 

e. Töötundide aruanded iga lähetatud töötaja kohta 

Palgatõendid, palga maksmise või pangaülekande kinnitused perioodiks, mis on sisestatud 

teavituse vormi osas 5 „Austriasse lähetamise kogukestus“: nendele dokumentidele tuleb 

tagada selle perioodi jooksul juurdepääs, juhul kui nad on juba väljastatud. Kui teavitusperioodiks 

on kaks päeva ühe kuu jooksul ja tasu sellel makseperioodil tehtud töö eest kuulub 

väljamaksmisele alles järgmise kuu algusest, ei saa vastavatele palgatõenditele, palga maksmise 

või pangaülekande kinnitustele ilmselgelt nendel kahel päeval juurdepääsu tagada. Samas, kui on 

esitatud raam- või kollektiivleping, võib tagada juurdepääsu dokumentidele, sealhulgas 

palgatõenditele, palga maksmise või pangaülekande kinnitustele, mis viitavad eelnevate 

makseperioodide saadavale töötasule, sealhulgas perioodil, milleks teavitus esitati. 

Palgaaruanded on dokumendid, mis peaks selgelt näitama meetodeid ja aluseid töötasu 

maksmise arvutamiseks ja kirjeid, millest nad koosnevad. 
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Palgaaruanded on näiteks palgafondi korraldused, palgafondi nimekirjad, palga maksukaardid, 

tervisekindlustuse algus- ja lõputeated, makstud toetuste ja lisatasude nimekiri ning 

ületöötundide, vahendustasude, tükitöö või muude artiklite aruanded, mida on kasutatud 

tulemuspõhise palga määratlemiseks. 

Palgaaruanded peavad olema kättesaadavad saksa keeles või saksa keelde tõlgituna. 

Ingliskeelsele versioonile või töölepingu tõlkele (või kirjalikule aruandele töölepingu sisust 

informatsioonidirektiivi 91/533/EMÜ kohaselt) võib samuti juurdepääsu tagada. Tõlge ei pea 

olema notariaalselt kinnitatud. 

Palga maksmise või panga ülekande kinnitused võivad samuti olla väljaandva riigi keeles (st mitte 

saksa keeles), kui kontrollija saab selgelt tuvastada iga makseperioodi, tasu maksmise summa ja 

palga saaja. 

Töötatud tundide aruanded võib salvestada kasutades (analoog- või digitaal-) sõidumeerikuid, 

mida tavapäraselt transpordisektoris kasutatakse, tingimusel, et salvestused näitavad ära 

töötatud tunnid, mille eest on vaja maksta Austria kollektiivlepingus sätestatu kohaselt. Siinkohal 

tuleks tähele panna, et lisaks sõiduajale võib olla nõutav lisatundide eest maksmine. 

Osas 5 „Austriasse lähetamise kogukestus“ sätestatud teavitusvormis sisestatud töötundide 

perioodi aruannetele tuleb tagada juurdepääs selle perioodi jooksul. 

4. Kui töötaja lähetatakse ELi liikmesriigist, kuid ta ei ole ELi liikmesriigi kodanik, peab 

nimetatud töötaja kabotaažitoimingute teostamisel tagama juurdepääsu mistahes tööloale, 

mida lähetav riik nõuab. 

 

Kui töötaja, kes on Horvaatia kodanik, lähetatakse ELi liikmesriigist, peab nimetatud töötaja 

kabotaažitoimingute teostamisel tagama juurdepääsu mistahes tööloale, mida lähetav riik 

nõuab. 

Dokumentidele juurdepääsu tagamise nõue: millistele töötajatele, kus ja millises vormis? 

 Igale töötajale, kes teostab hetkel vedusid Austrias, tuleb tagada juurdepääs 

dokumentidele. 

 

 Dokumente tuleb reeglina hoida sõidukis, millega töötaja reisib ja kontrollivate asutuste 

jaoks tuleb tagada juurdepääs dokumentidele. 

 

 Ainuke erand on palgadokumendid ja töötatud tundide aruanded, millele võib sõidukis 

hoidmise asemel juurdepääsu tagada samale ettevõttegrupile kuuluvas Austria filiaalis, 

emafirmas või tütarettevõttes, kui see on teavitusvormis ette nähtud. Sellisel juhul tuleb 

dokumente hoiustada ettenähtud kohas. 

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-transport-sector
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-transport-sector


Tõlge on korraldatud OÜ Ametikoolitus poolt, (Lenno Põder). Veebruar 2017. Originaal asub siin: 
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-
transport-sector 
 

 

 Dokumentidele võib tagada juurdepääsu kas trükitult või elektrooniliselt loetaval kujul 

(vaatamiseks ekraanil); sellisel juhul peavad informatsioon ja tehnilised vahendid olema 

sõidukis Austria territooriumile sisenemisel. Väljaspool riiki teabe saamine või saatmine 

ei ole nõuetekohane. Sarnaselt ei vasta nõuetele mitteloetavad elektroonilised andmed, 

näiteks USB mälupulgal salvestatult. 
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