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JUHISED  
 

Täida vorm trükitähtedega või trükituna, kirjutades vaid punktiirjoontele. Vorm koosneb 4 leheküljest, mis kõik peab täitma, isegi kui ei 
sisalda asjakohast informatsiooni. Kui leheküljel2 ei ole piisavalt ruumi, lisa üks või rohkem identseid lehekülgi, et kõik asjaomase isiku 

kindlustust puudutav saaks märgitud. Vaheta numbrid kõige kaugemal osal vasakul (vahetades 9,10,11…1,2,3)   
MÄRKUSED 

 
 Euroopa Majanduspiirkond, Lisa VI, sotsiaalkindlustus: käesoleva lepingu täitmiseks kehtib antud vorm ka Islandil, Liechtensteinis ja 

Norras. 
(1) Vormi A osa täitva institutsiooni riigi tähis: B = Belgia; DK = Taani; D = Saksamaa; GR = Kreeka; E = Hispaania; F = Prantsusmaa; IRL 
 = Iirimaa; I = Itaalia; L = Luksemburg; NL = Holland; A = Austria; P = Portugal; Fin  = Soome; S  = Rootsi; GB = Ühendkuningriik; 
 IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norra. 
(2) Saksamaa ja Austria mõistes hõlmab “kindlustatud isik” isikuid, kes on kindlustatud üldise sotsiaalkindlustusskeemi alusel, kui ka 

riigiteenistujaid ning nendena käsitletavaid isikuid, kes on kindlustatud spetsiaalse skeemi alusel. Mõiste „pension“ hõlmab 
riigiteenistujate pension. Kui vorm saaetakse Rootsi asutusele, täida lisalehekülg. 

(3)__ Perekonnanime all märgi tavaline perekonnanimi või abielujärgne perekonnanimi.  
 __  Alati peab märkima “sünnijärgse perekonnanime”; kui see ühtib praeguse perekonnanimega, sisesta”IDEM.” Kui vorm on täidetud 

Madalmaade asutuse poolt, siis juhtudel, kus kindlustatud isikuks või õigustatud taotlejaks on abielus olev või abielus olnud naine, 
märgi sünnijärgseks nimeks naise abielueelne perekonnanimi. 

 __  Väljendid nagu ‘kutsutakse...’ või ‘teisisõnu...’ ning perekonnanimede eesliited peab välja kirjutama täispikkuses selliselt nagu nad 
on  märgitud sünnitunnistusel.  

__ Hispaania kodanikel mõlemad sünnijärgsed nimed   
(4) Eesnimed peavad olema sellises järjekorras nagu need sünnitunnistusel on märgitud. 
(5) Märkida eelkõige adopteerimise puhul või kui kasutatakse teisi nimesid; väljendid nagu ‘kutsutakse...’ või ‘teisisõnu...’ ning 

perekonnanimede eesliited peab välja kirjutama täispikkuses selliselt nagu nad on märgitud. 
(6) Märgi mehe tähistamiseks M ja naise tähistamiseks. 
(7) Antud informatsioon on vajalik, kui töötaja on Hispaania kodakondsusega või kui vorm saadetakse Prantsuse asutusele olenemata 

töötaja kodakondsusest. 
(7a) Belgia õigusaktide alusel töötavate töötajate puhul märgi töötaja riiklik sotsiaalkindlustusnumber, Madlamaade puhul Sofi. 
(8) Olemasolu korral märgi naturalisatsiooni kuupäev  
(8a) Üle 16-aastavanuste Hispaania kodanike puhul märgi Número de Identificatión Fiscal (N.I.F).Kui see pole võimalik, siis märgi Documento 

Nacional di Identidad (D.N.I.) või passi number, isegi kui need on aegunud. Kui antud dokumente ei ole, märgi ‘puudub’’. 
(8) Päev ja kuu peab olema märgitud kahekohalisena ning aasta neljakohalise numbriga (nt. 1.august 1921=01.08.1921). 
(9) Prantsuse linnades, mis koosnevad mitmest arrondissements’ist, palun märkige arrondissement’i number (näide: Pariis 14). Portugali 

piirkondade puhul ka kihelkond ja kohalik omavalitsus. Portugali puhul märgi ka maakond ja kohaliku omavalitsue nimi. Madlamaae 
puhul kohaliku omavalitsuse nimi. 

(10) Antud andmed on kohustuslikud Hispaania, Prantsuse või Itaalia kindlustatud isikute puhul. Märkida tuleb territoriaalne üksus, kus isik 
sündis; näiteks kui prantsuse kodanik on sündinud Lille’i kommuunis, on sünnijärgne üksus “Nord”, millel peab järgnema piirkonna kood, 
juhul kui kindlustatud isik seda teab, antud juhul 59. Lahtris peab seega olema ”Nord 59”. Hispaanias sündinud isikute puhul märkida 
vaid provints. 

(11) Kindlustatud isiku riigi sümbol vastavalt rahvusvahelistele sõidukite registreerimiskoodidele. 
(12) Tänav, number, indeks, linn, riik, telefon. 
(13) Norra asutuse jaoks märgi tegelik aadress ning viimane aadress koos emigreerumiskuupäevaga. 
(14) Hispaania asutuse jaoks peab meremeeste puhul lisama tõendi väljastava riigi poolt koopia meremehe raamatust või raamatutest kui 

asjaomaseks asutuseks on ISM või kui asjaomaseks skeemiks on spetsiaalne meremeeste skeem. 
(15) Lisa iga perioodi kohta tõendatud koopiad dokumenteeritud tõestustest (nt.pensionikaardid, palgatõendid, osamaksetetõendid). 
(16) Kui vorm saadetakse Taani, Madalmaade, Soome, Islandi, Lichtensteini või Norra asutustele, märgi samuti täitunud elukoha perioodid, 

mis on töötaja poolt täidetud Taanis, Madalmaades, Soomes, Islandil, Lichtensteinis või Norras. Selleks märgi täpne aadress vastavas 
riigis. 

(17) Märgi, mis tööga on tegu (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja) nt. Mehhaanik, müüja, põllumees. Olemasolul: kool või kutseasutus: 
(täpsusta kursus ja saadud diplomid); ilma tasustatud tööta perioodid (koduperenaine, töötu, haigus jne.); sõjaväeteenistus (riik). Kui isik 
teenis Hispaania sõjaväes, lisa teenistusraamat (cartilla military) koos vormiga E207). Kui see ei ole võimalik, siis märgi teenistusse 
asumise aasta, sõjaväeüksuse ülesanne, värvanud provints ning elukoht vahetult pärast sõjaväest vabanemist. Kui isik teenis itaalia 
relvajõududes, lisa võimalusel koopia teenistusraamatust (foglio matricolare) või teenistuse dokumendid (stato di servizo) koos E207-ga. 

(18) Kui tegevus toimus Prantsusmaal, märgi osakonna nimi. 
(19) Kui vorm saadetakse Taani asutusele, märgi CPR number, Islandi asutuse jaoks Islandi ID-number (kennitala), Liechtensteini asutuse 

jaoks AHV kindlustuse number. 
(20) Märgi, kas tegemist on kohustusliku kindlustusega, vabatahtliku kindlustusega, jätkuva kindlustuse või perioodiga, mil kindlustust ei 

olnud.    
(21) Kreeka jaoks märgi kommuun ja osakond, kus isik on OGA-ga kindlustatud. 
(22) Kui lehekülg 2 täidetakse taotleja enda poolt, peab täitja sellele isiklult allakirjutama ning lisama kuupäeva. Iirimaa puhul tuleb lisada 

koopia taotleja poolt täidetud riiklik vorm. 
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