
 
MATUSETOETUSE AVALDUS 

MATUSETOETUSE TAOTLEJA (FÜÜSILISE ISIKU/VALLA VÕI LINNAVALITSUSE ESINDAJA) ANDMED: 

Eesnimi        

Perekonnanimi        

Isikukood        

Valla- või linnavalitsus (täidetakse kui taotleja valla- 

või linnavalitsus) 
      

Registrikood (täidetakse kui taotleja valla- või 

linnavalitsus) 
      

 

Elukoht (kui taotlejaks valla- või linnavalitsus, siis valla- või linnavalitsuse postiaadress) 

                  

(maakond, linn/vald)                   (tänav/küla, maja ja krt. nr)                               (postiindeks)   

Isikut tõendava dokumendi andmed  

            .       . 20      a      nr.        

Isikut tõendav dokument (nimetus)  Välja antud (kuupäev ja number) 

 Pikaajalise elaniku elamisluba/alaline elamisõigus 

 Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib            .      20      a        kuni      .      . 20      a        

Kontaktandmed (kui taotlejaks valla- või linnavalitsus), siis valla- või linnavalitsus) kontaktandmed) 

Telefoni nr       

E-posti aadress       

 
        PALUN MÄÄRATA RIIKLIK MATUSETOETUSES SEOSES: 

            surmaga 

(surnu ees- ja perekonnanimi)                   (isikukood)                                

 
MÄÄRATUD MATUSETOETUS PALUN MAKSTA: 

      panka, arvelduskonto nr         

(panga nimi)                                                                                   (arvelduskonto nr) 

Arvelduskonto omaniku nimi, 
isikukood 

      

Füüsilisele isikule makstakse matusetoetust teise isiku arvele Sotsiaalkindlustusametis vormistatud kirjaliku avalduse või 
notariaalselt tõestatud avalduse alusel 

 

AVALDUSELE ON LISATUD JÄRGMISED DOKUMENDID: 

 Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend 

 Isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud 
väljaspool Eestit 

 Politseiasutuse dokumendi, mis tõendab isiku surmast teada saamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või 
tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surmapäeva 

 Valla- või linnavalitsuse esindaja volikiri (esitab kui taotleja valla- või linnavalitsus) 

 
OLEN TEADLIK: 

 Kinnitan, et olen matusekorraldaja ja mulle ei ole hüvitatud matuse korraldamise kulusid teiste seaduste 
alusel 

 Kinnitan, et surnu isik on omasteta (kinnitab kui taotleja valla- või linnavalitsus) 

 Kui pärast riikliku matusetoetuse väljamaksmist hüvitatakse matusekulud mõne teise seaduse alusel, 
kohustun saadud riikliku matusetoetuse tagasi maksma Sotsiaalkindlustusameti arveldusarvele viie 
tööpäeva jooksul matusekulude hüvitise saamise päevast 

 Alusetult saadud riiklik matusetoetus tuleb tagasi maksta 
 

 

      .       . 20      a       

(kuupäev) (allkiri) 

 Taotleja on allkirjastanud digitaalselt 

 

TÄIDAB AMETNIK: 

 Rahvastikuregistrist kontrollitud õigust toetusele (Omasteks on: surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend 
või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest) (kontrollib kui taotleja valla või linnavalitsus) 

 STAR_ist kontrollitud, õigus toetusele (taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul saanud vähemalt ühel 
kuul toimetulekutoetust) (kontrollib kui taotleja on füüsiline isik) 

 


