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Perehüvitise määramine isikule, kes on asunud elama Eestisse (eelnev elukoht 

Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis) ja esitab taotluse perehüvitise 

määramiseks.  

 

Euroopa Liidu (edaspidi EL) perehüvitiste maksmise reeglid. 

EL perehüvitiste määramisel on otsustav lapsevanema(te) töötamise riik. Pere jagunemisel 

kahe riigi vahel maksab perehüvitisi see riik, kus inimene töötab (määruse 883/2004 artikkel 

68).  Kui peres töötab üks lapsevanem ja teine vanem ei tööta, on perehüvitiste 

esmane maksja töökohariik. Samaaegselt ei ole lubatud maksta ühe ja sama lapse 

eest kahe riigi perehüvitisi täies mahus. Kui töötavad mõlemad lapsevanemad, on 

perehüvitiste esmane maksja lapse elukohariik. 

EL perehüvitiste määramise kontekstis võrdsustatakse töötamisega Töötukassas arvel 

olevaid  ja lapsehoolduspuhkusel (töösuhe peatatud) viibivaid isikuid. 

Määruse 883/2004 artikli 1(z) tähenduses loetakse perehüvitisteks kõiki perekonna 

väljaminekute katmiseks antavaid rahalisi ja mitterahalisi hüvitisi, välja arvatud sünnitoetust, 

lapsendamistoetust ja elatisabi. 

Täpsem info reeglite kohta https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/kui-pere-

elab-voi-tootab-euroopa-liidus 

Määruse 987/2009 artikkel 7 lõike 1 kohaselt kui rakendusmäärus ei sätesta teisiti ning kui 

isikul on vastavalt põhimäärusele õigus saada hüvitist ning pädeva asutuse valduses 

ei ole nimetatud hüvitise arvutamiseks kogu vajalikku teavet olukorra kohta teises 

liikmesriigis, maksab see asutus ajutise hüvitise asjaomase isiku taotlusel, kui selline 

arvutus on asutuse käsutuses oleva teabe põhjal võimalik. Lõike 2 kohaselt arvutatakse 

asjaomane hüvitis uuesti siis, kui asjaomasele asutusele on esitatud vajalikud 

tõendusmaterjalid või dokumendid.  

 

Selleks, et tõendada õigust perehüvitistele Eestist, palume Teil vastata järgmistele 

küsimustele. Elan koos lapsega/lastega Eestis                

                                                                    JAH      /         EI 

Olen tutvunud EL reeglitega perehüvitiste maksmisel. Soovin perehüvitiste maksmist Eestis 

niikaua, kuni saabub informatsioon teisest EL liikmesriigist lapsele/lastele määratud 

perehüvitise kohta.  

                                                                    JAH       /        EI 

 

Olen teadlik, et perehüvitiste täismääras maksmise jätkamisel Eestis võib tekkida 

enammakse. Olen teadlik, et perel tekib kohustus Eestis tekkinud enammakse tagastada. 

 

 

 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/kui-pere-elab-voi-tootab-euroopa-liidus
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/kui-pere-elab-voi-tootab-euroopa-liidus


 

 

 

Informatsioon teises riigis töötava/elava vanema kohta 

Ees- ja perekonnanimi:  

Sotsiaalkindlustuse number EMP riigis:  

Töökohariik / Elukohariik:  

 

 töötab  FIE  töötuna arvel  lähetatud töötaja  pensionär   õpib   

Elukoha aadress välisriigis:  

 

Laps/lapsed, kelle eest on taotletud/makstakse välisriigis:  

 

 

 

.  

Ees- ja perekonnanimi                             ................................................................................... 

 

.....................................                            ................................................................................... 

/allkiri/           /kuupäev/ 

   

 

Avaldus tuleb allkirjastada omakäeliselt ning esitada see Sotsiaalkindlustusameti 

klienditeenindusse või saata postiga Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või saata digitaalselt 

allkirjastatult Sotsiaalkindlustusameti e-postiaadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. 

                                                                                                                                       

 


