INFOLEHT MOBIILSUSTOETUSE SAAJALE
Mobiilsustoetust makstakse inimesele, kes asub tööle vähemalt 20 km kaugusele enda
tegelikust elukohast. Mobiilsustoetust makstakse, kui asute tööle töölepingu alusel või avalikku
teenistusse (edaspidi töösuhe) ning töösuhe peab olema tähtajatu või tähtajaline kestusega
vähemalt 6 kuud.
1. Enne mobiilsustoetuse taotlemist peaksite teadma, et:
1.1. avaldus
tuleb
esitada
digiallkirjastatult
e-posti
aadressile:
mobiilsustoetus@tootukassa.ee hiljemalt 30 päeva jooksul tööle asumisest.
1.2. tähtajatu töösuhte korral makstakse mobiilsustoetust esimesel neljal töötamise kuul
alates tööle asumisest.
1.3. tähtajalise töösuhte korral makstakse mobiilsustoetust poole töösuhte kestuse eest, aga
mitte kauem kui nelja esimese kuu eest.
1.4. mobiilsustoetust makstakse Teie tegeliku elukoha ja töökoha lühima kahekordse
vahemaa alusel. Vahemaa leitakse Tark tee kaardirakenduse kaudu.
1.5. mobiilsustoetust makstakse üks kord kuus tagantjärele iga töötatud päeva eest
digiallkirjastatud tööandja tõendi alusel.
1.6. mobiilsustoetust arvestatakse 0,10 eurot kilomeetrilt.
1.7. mobiilsustoetust makstakse kokku kuni 300 eurot kalendrikuus.
1.8. mobiilsustoetuselt peetakse kinni tulumaks.
2. Töötukassa vaatab Teie esitatud avalduse läbi ning otsustab mobiilsustoetuse maksmise või
määramata jätmise. Otsus saadetakse Teile avaldusel märgitud e-posti aadressile.
3. Juhul kui Teile on tehtud otsus mobiilsustoetuse maksmise kohta:
3.1. tuleb Teil esitada iga kuu 10. kuupäevaks tööandja poolt digiallkirjastatud tõend
eelneval
kalendrikuul
töötatud
päevade
kohta
e-posti
aadressile:
mobiilsustoetus@tootukassa.ee. Tõendi vormi saadab töötukassa koos otsusega,
samuti leitav www.tootukassa.ee.
3.2. tõendil peab olema välja toodud töökoha aadress ning töökohal töötatud päevade arv ja
kalendrikuu, mille kohta tõend esitatakse. Kui mobiilsustoetuse maksmise periood
lõpeb kalendrikuu keskel, peavad kinnitusel väljatoodud töötatud päevad jääma
mobiilsustoetuse maksmise otsuses nimetatud perioodi sisse.
3.3. kui Te ei esita tööandja tõendit töötukassale või ei esita seda määratud tähajaks, siis ei
ole töötukassal võimalik Teile mobiilsustoetust maksta.
4. Tööandja poolt digiallkirjastatud tõend tuleb esitada e-posti aadressile:
mobiilsustoetus@tootukassa.ee.

5. Pärast tööandja tõendi läbivaatamist arvestab töötukassa Teile mobiilsustoetuse ning peab
sellelt kinni tulumaksu ja maksab avaldusel märgitud pangakontole.

6. Juhul, kui Teie töösuhe lõpeb, Teie pangakonto number, töö- või elukoha aadress muutub
vmt, tuleb Teil sellest töötukassat viivitamatult teavitada.
7. Kui selgub, et Teil ei olnud õigust mobiilsustoetuse saamiseks, nõuab töötukassa Teilt
alusetult makstud mobiilsustoetuse tagasi.
8. Mobiilsustoetust ei maksta vähenenud töövõimega isikule, kui talle samaaegselt makstakse
töölesõidu toetust.
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