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AVALDUS PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMISEKS 
 
____________________________ Pensioniamet 
 
TAOTLEJA ANDMED 

Eesnimi:  Perekonnanimi:  Isikukood 
 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Elukoht  
 
_______________________ 
(maakond, linn/vald)  

 
 

________________________
(tänav/küla, maja ja krt nr)  

 
 

_  _  _  _  _  
(postiindeks)  

Isikut tõendav dokument 
(nimetus)  

Välja antud (kuupäev ja 
number)    

Pikaajalise elaniku elamisluba/alaline elamisõigus  

Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib ________ 20___ a kuni ________ 20___ a  
 
 
LAPSE/LASTE ANDMED 

Eesnimi  Perekonna-
nimi  

Isikukood  Elukoht 
(täidetakse 
juhul, kui 
see erineb 

taotleja 
elukohast) 

Õppeasutus 
klass, 
kursus  

Laps elab 
ajutiselt 

hoolekande-
asutuses või 

erivajadusega 
laste koolis  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13123317


Palun määrata: 

vanemahüvitis  

vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe  

sünnitoetus  

lapsetoetus  

lapsehooldustasu  

eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus  

üksikvanema lapse toetus  

ajateenija lapse toetus  

seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus  

lapsendamistoetus  

elluastumistoetus  
Määratud vanemahüvitis ja peretoetus(ed) palun maksta: 

Panka: _____________________ konto nr ___________________________  

konto omaniku nimi…………………………………………………………………… 

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid: 

isikut tõendav dokument  

tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta  

teise vanema tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta  

eestkostja määramise otsus või perekonnas hooldamise leping  

dokument isiku tagaotsitavaks tunnistamise kohta või üksikvanema tõend  

kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või 
üksuse tõend ajateenistuse perioodi kohta  

lapsendamise otsus või dokument lapsendamise kohta välisriigis  

tõend(id) laste hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis kasvamise kohta  



_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
 

OLEN TEADLIK: 
1) kohustusest kohe kirjalikult teatada pensioniametile kõigist asjaoludest (lapse 

hoolekandeasutusse või erivajadustega laste kooli paigutamine, lapse õpingute katkemine 
jms), mis mõjutavad vanemahüvitise või peretoetuste summa suurust või maksmise 
lõpetamist;  

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 3 või enamat 

lapsetoetust saavat last, siis teatan elukohajärgsele pensioniametile oma töötamise 
lõpetamisest või tööleasumisest.  

KINNITAN, ET EI SAA MÕNE TEISE RIIGI VASTAVAT TOETUST VÕI 
HÜVITIST.    

KINNITAN, ET TEAVITAN KOHE PENSIONIAMETIT, KUI SAAN 
VANEMAHÜVITISE MAKSMISE PERIOODIL SOTSIAALMAKSUGA 
MAKSUSTATAVAT TULU, MIS ÜLETAB .......... EUROT KUUS.    

KINNITAN, ET OLEN LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL.  

PALUN HÜVITISE MAKSMISEL ARVESTADA ALATES ................................ IGAS 
KALENDRIKUUS ENNE KINNIPEETAVA TULUMAKSU ARVUTAMIST MAHA 
MAKSUVABA TULU.    

KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST    

KUUPÄEV ____________ 200___                     ALLKIRI __________________    

Avaldus on allkirjastatud digitaalselt  
Alljärgneva osa täidab vanemahüvitise senine saaja juhul, kui õigust hüvitisele 
soovitakse üle anda lapse teisele vanemale või võõrasvanemale.    

Olen nõus, et alates ................................................ (kuupäev) makstakse vanemahüvitist 
............................................................................ (ees- ja perekonnanimi ja isikukood) seoses 
............................................................................ (lapse nimi ja isikukood) kasvatamisega.    

....................... (kuupäev) .................................. (allkiri)    

Avaldus on allkirjastatud digitaalselt  



 
 
Märkused: 
 
SPETSIALISTI NIMI _______________________________________ ALLKIRI  
 


