TAOTLUS PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE SAAMISEKS JA KOHUSTUSLIKU
KOGUMISPENSIONI TÄIENDAVATE SISSEMAKSETE TEGEMISEKS
TAOTLEJA ANDMED:
Ees- ja
perekonnanimi
Isikukood
E-post

Kontaktaadress

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

SOOVIN:

vanemahüvitist
Peretoetuseid (sünnitoetus, lapsetoetus, eestkostetava lapse toetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka peretoetus,
lapsendamistoetus)
lapsehooldustasu
ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust

kohustusliku kogumispensioni täiendavat sissemakset
TULUMAKSUVABASTUSE ARVESTAMINE VANEMAHÜVITISELT
Vanemahüvitisest võetakse maha tulumaks sarnaselt töötasuga. Enne tulumaksu maha võtmist on võimalik kasutada
tulumaksuvaba osa, mis on 2018. aastal 0-500€ kuus. Tulumaksuvabastust saad kasutada, kas Sotsiaalkindlustusameti
või tööandja juures.
Soovin kasutada tulumaksuvaba osa summas .................€ alates
kuust 20
.a (Pane tähele: pärast 19.
kuupäeva esitatud taotluste puhul rakendame tulumaksuvabastust taotluse esitamisele ülejärgnevast kuust!)
Ei soovi kasutada tulumaksuvaba osa
PALUN MAKSTA MINU HÜVITISED:
Minu arvelduskontole nr

Teise inimese arvelduskontole nr

:

Teise inimese ees- ja perekonnanimi
Teise inimese isikukood
LISAN VAJADUSEL:
lapse perekonnas hooldamise lepingu (esitab hooldaja)

dokumendi lapsendamise kohta välisriigis (esitab lapsendaja)

tõendi lapse välisriigis õppimise kohta (esitada juhul, kui laps on 16 kuni 19 aastane)

teises Euroopa Liidu riigis, Šveitsis, Norras, Islandil või Liechtensteinis töötamise perioodi kohta tööandja tõendi (esitab
vanemahüvitise taotleja, kes enne lapse sündi on töötanud nimetatud riikides kahe aasta jooksul)
Lapse sünnitunnistus (esitada juhul, kui laps ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse)

OTSUSE KÄTTESAAMINE
Ei soovi otsust saada
Jah, soovin otsust

e-postiga
e-postiga krüpteeritult

TEAVITAN SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIT
o kui saan vanemahüvitise maksmise perioodil sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, mis on suurem kui pool hüvitise
ülempiirist (1544,78€).
o kõigist asjaoludest (lapse õpingute katkemine, välisriiki elama või tööle asumine, välisriigi perehüvitiste
maksmine lapse kasvatamise eest, lapse hoolekandeasutusse paigutamine jms), mis mõjutavad perehüvitiste
suurust või tingivad maksmise lõpetamise.

Kuupäev

.

. 20

a

Allkiri

Kui esitate taotluse elektrooniliselt, palun allkirjastage digitaalselt

Hüvitise saaja vahetamisel, palun täitke alljärgnev:
Eesnimi

Perekonnanimi
Isikukood

OLEN TEADLIK:
peretoetuste ja vanemahüvitise määramisest ning kohustusliku kogumispensioni (märkida õige) täiendavate sissemaksete
tegemisest lapse teisele vanemale
seoses
kasvatamisega.
Kuupäev

(lapse nimi ja isikukood)
.

. 20

a

Kui esitate taotluse elektrooniliselt, palun allkirjastage digitaalselt

Allkiri

