AVALDUS PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMISEKS NING KOHUSTUSLIKU
KOGUMISPENSIONI TÄIENDAVATE SISSEMAKSETE TEGEMISE TAOTLEMISEKS
TAOTLEJA ANDMED:
Ees- ja
perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
(maakond, linn/vald)
E-post

(tänav/küla, maja ja krt. nr.)

(postiindeks)

Telefon

LAPSE/LASTE ANDMED:
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoht

PALUN MÄÄRATA:
vanemahüvitis
vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
sünnitoetus
lapsetoetus
lapsehooldustasu
eeskostetava või hooldatava lapse toetus
üksikvanema lapse toetus
ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
lapsendamistoetus
elluastumistoetus
kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse

HÜVITISE MAKSMINE:
Panga nimi
Arvelduskonto number
Arvelduskonto omaniku ees- ja
perekonnanimi
Arvelduskonto omaniku isikukood
AVALDUSELE ON LISATUD JÄRGMISED DOKUMENDID:
tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta
eestkostja määramise kohtumäärus
dokument isiku tagaotsitavaks/teadmata kadunuks kuulutamise kohta
lapsendamise kohtumäärus või dokument lapsendamise kohta välisriigis
tõend lapse teises riigis õppima asumise kohta
tööandja tõend väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi
Konföderatsioonis töötamise perioodi kohta
muu dokument

SOOVIN OTSUSE KÄTTE SAADA
(loetelust märkida ainult üks variantidest X-ga):
ei soovi otsust saada (olen teadlik, et soovi korral on otsus võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest)
e-postiga[1]
(e-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)
e-postiga krüpteeritult
(e-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning DigiDoc tarkvara,
samuti Acrobat Reader vms tarkvara pdf-vormingus dokumendi avamiseks)
klienditeenindusest
soovin eelteavitust, et otsusele võib järele tulla
e-kirjaga või
telefoni teel
OLEN TEADLIK:
1.
kohustusest viivitamata kirjalikult teatada Sotsiaalkindlustusametile kõigist asjaoludest (lapse kasvatamise lõpetamisest,
lapse elama või õppima asumisest välisriiki, pereliikme tööle asumisest välisriiki, välisriigist perehüvitiste saamisest jms),
mis mõjutavad vanemahüvitise või peretoetuste summa suurust või maksmise lõpetamist või õigust kohustusliku
kogumispensioni täiendavale sissemaksele;
2.
teadvalt valeandmete esitamise tõttu liigselt makstud peretoetuste tagasimaksmise kohustusest;
3.

liigselt saadud vanemahüvitise tagasimaksmise kohustusest;

4.

kui mulle määratakse / on määratud lapsehooldustasu ja ma kasvatan kolme või enamat lapsetoetust saavat last, teatan
Sotsiaalkindlustusametile oma töötamise lõpetamisest või tööleasumisest.
KINNITAN, ET EI SAA MÕNE TEISE RIIGI VASTAVAT TOETUST VÕI HÜVITIST.
KINNITAN, ET TEAVITAN KOHE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIT, KUI SAAN VANEMAHÜVITISE MAKSMISE
PERIOODIL SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTATAVAT TULU, MIS ÜLETAB 430 EUROT KUUS.
KINNITAN, ET OLEN LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL.
PALUN HÜVITISE MAKSMISEL ARVESTADA ALATES
.20
a. IGAS KALENDRIKUUS ENNE
KINNIPEETAVA TULUMAKSU ARVUTAMIST MAHA MAKSUVABA TULU.

KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST:
Kuupäev

.

. 20

a

Allkiri

Kui avaldus esitatakse elektrooniliselt, palun allkirjastada digitaalselt

ALLJÄRGNEVA OSA TÄIDAB TAOTLEJA LAPSE TEINE VANEM
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
OLEN TEADLIK:
Peretoetuste ja vanemahüvitise määramisest ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest lapse
teisele vanemale
seoses
kasvatamisega.
(lapse nimi ja isikukood)
Kuupäev

.

. 20

a

Kui avaldus esitatakse elektrooniliselt, palun allkirjastada digitaalselt

[1]

Sotsiaalkindlustusamet ei saa tagada Teile edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

Allkiri

