
Asutusesiseseks kasutamiseks 
Teabevaldaja: Sotsiaalkindlustusamet 

Alus: AvTs § 35 lg 1 p 12 
Juurdepääsupiirangu tähtaeg (täidab ametnik)  

märge tehtud    . 20       kehtib kuni        . 20 

* - alusta trükkimist reale
* - märgista vastus vajutades ruudule 

PENSIONIAVALDUS 
1. MINU KUI TAOTLEJA ANDMED:

Eesnimi 

Perekonnanimi 

Isikukood 

E-posti aadress 

Kontakttelefon 

Postiaadress 

2. SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED:

Eesnimi 

Perekonnanimi 

Isikukood 

E-posti aadress 

Kontakttelefon 

Postiaadress 

3. PENSIONI LIIK

PALUN MULLE MÄÄRATA   ALATES    .   . 20   a  

(vali pensioni liik rippmenüüst) (pensioni alguskuupäev) 

4. MINU TEAVITUSED

Teatan, et Saan pensioni välisriigist   
Ei saa pensioni välisriigist  

Ei ole töötanud välisriikides 

Toitja ei ole töötanud välisriikides (täita üksnes juhul, kui taotlen toitjakaotuspensioni) 

Olen töötanud välisriikides 

Toitja on töötanud välisriikides (täita üksnes juhul, kui taotlen toitjakaotuspensioni) 

Riik Tööandja nimetus Töötamise periood 



5. MAKSUVABA TULU KASUTAMINE PENSIONILT

Pension maksustatakse tulumaksuga. 
Kui Te olete vanaduspensioniealine ja/või Te saate vanaduspensioniealiseks pensioni määramise kalendriaasta jooksul, on 
Sotsiaalkindlustusametil kohustus automaatselt arvestada Teie pensionilt maha kalendrikuus maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni 
määras (2023.a 704 eurot). 

Kui Te ei ole vanaduspensioniealine ja/või ei jõua vanaduspensioniikka pensioni määramise kalendriaasta jooksul, saate tulumaksuvabastust 
kasutada pensionilt  0 – 654 eurot kalendrikuus. Tulumaksuvabastust on võimalik kasutada kas Sotsiaalkindlustusameti või tööandja juures. 

  Soovin kasutada tulumaksuvaba osa summas  €  alates    kuust  20 .a 
      Ei soovi kasutada tulumaksuvaba osa. 

6. PALUN MAKSTA MULLE MÄÄRATUD PENSION

Panga nimi: klõpsake avamiseks Minu arvelduskonto number on:  
Välispanga puhul märkige arvelduskonto 
number koos BIC/SWIFT koodiga. 

Arvelduskonto omaniku nimi (täita ainult juhul, kui see ei ole 
Teie arvelduskonto ja soovin pensioni kolmanda isiku arvele) 
Arvelduskonto omaniku isikukood (täita ainult juhul, kui see ei 
ole Teie arvelduskonto) 

Posti kaudu kojukandena minu kulul 

Posti kaudu kojukandena riigi kulul  
Selgitus: riiklikku pensioni makstakse posti teel kojukandega riigi kulul isikule, kellel on liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on 
raskesti kättesaadav ning kes on sügava puudega töövõimetuspensionär või sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik või 
vanaduspensioniealine isik. 
Minu põhjendus, miks ma soovin posti teel kojukannet riigi kulul:   

7. MINU PENSIONI MÄÄRAMISEKS VAJALIKUD ANDMED JA DOKUMENDID ON:

Dokumendi liik Täpsustav info 

1. Tööraamat 
Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Juba esitatud 
Ei esita 
üldse 

2. 

Tööaeg, mis ei ole kaetud 
dokumentidega (NB! täida 
lisadokument pensionistaaži 
tõendamise päringuks)  

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem Tehke  päring 

Ei esita 
üldse 

3. 
Sünnitunnistus (vajalik, kui info 
puudub rahvastikuregistris, nt laps on 
sündinud väljaspool Eestit) 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

4. 
Abielutunnistus (vajalik, kui info 
puudub rahvastikuregistris, nt kui 
abielu on sõlmitud väljaspool Eestit) 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

5. 
Surmatunnistus (vajalik, kui info 
puudub rahvastikuregistris, nt surm 
on fikseeritud väljaspool Eestit) 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

6. 

Sõjaväepilet või muu dokument, 
millest nähtub sõjaväeteenistus või 
asendusteenistus (märkida 
sõjaväeteenistusse suunamise koht) 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring Ei esita 
üldse 

7. 

Õppimine kutseõppeasutuses 
päevases või ülikooli või 
rakenduskõrgkooli statsionaarses 
õppevormis 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

8. 

Eesti Töötukassa teatis töötu abiraha 
saamise või tööturukoolitusel 
osalemise kohta (kuni 31.12.1998) 

Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

9. Teatis FIE–na töötamise kohta 
Lisasin siia 
avaldusele 

Edastan 
hiljem 

Tehke  päring 
Ei esita 
üldse 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pension/avaldus_arhiiviparingu_tegemiseks.docx
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pension/avaldus_arhiiviparingu_tegemiseks.docx


10. 

Teise vanema (lapse kasvataja) 
nõusolek laste kasvatamise aastate 
arvestamiseks pensioniõigusliku staaži 
hulka (NB! Teisel vanemal tuleb täita 
avaldus õigustest loobumise kohta)  

      
Lisasin siia 
avaldusele 

 

Edastan 
hiljem 

 
 

Ei esita 
üldse 

 

11. 
Represseeritu tunnistus,  
rehabiliteerimistõend 

      
Lisasin siia 
avaldusele 

 

Edastan 
hiljem 

 

Tehke  päring 
 

Ei esita 
üldse 

 

12. 
I grupi invaliidi või alla 18-aastase 
lapseeast invaliidi hooldamise aeg 

      
Lisasin siia 
avaldusele 

 

Edastan 
hiljem 

 

Tehke  päring 
 

Ei esita 
üldse 

 

13. Ametniku teenistusleht       
Lisasin siia 
avaldusele 

 

Edastan 
hiljem 

 

Tehke  päring 
 

Ei esita 
üldse 

 

14. 
Muud pensioniõiguslikku staaži 
tõendavad dokumendid (kirjuta, mis 
dokumendiga on tegemist) 

      
Lisasin siia 
avaldusele 

 

Edastan 
hiljem 

 

Tehke  päring 
 

Ei esita 
üldse 

 
 

LISAINFORMATSIOON, MIDA PEATE OLULISEKS: (nt: olite aastatel 1991-1992 akadeemilisel puhkusel) 
       
 
 
 

 
8. ANNAN NÕUSOLEKU ARHIIVIDESSE JÄRELEPÄRIMISTE TEGEMISEKS MINU PENSIONI MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS 
 

 
JAH, annan nõusoleku ja kohustun tasuma riigilõivu ja teenustasu arhiividesse tehtud päringute tegemisega seoses vastavalt nende 
hinnakirjale. 

 EI, pensioni võib määrata ilma täiendavaid järelepärimisi tegemata, st üksnes minu esitatud andmete ja dokumentide alusel. 
 

Luban edastada puuduolevad dokumendid Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt        .       . 20       a (k.a.) 
 

 
9. TAOTLEN ALLJÄRGNEVATE LASTE EEST PENSIONISTAAŽI/LISA: 

Lapse ees- ja 
perekonnanimi 

Lapse sünniaeg või 
isikukood 

Teise vanema (lapse 
kasvataja või hoolitseja) 

nimi ja isikukood (või 
sünniaeg) 

Taotlen 
soodus-

tingimustel 
vanadus-
pensioni 

Taotlen kuni 3 a  
väikelapse eest 
hoolitsemise aja 

arvestamist 
pensionistaaži  hulka 

Taotlen lapse 
kasvatamise eest 

2 aastat 
pensionistaaži või 

pensionilisa 

Kinnitan, et olen 
kasvatanud last 
8 aastat ja/või 
hoolitsenud  

kuni 3 a 
väikelapse eest 

                  
 Alates       

Kuni          
  

                   Alates       
Kuni          

  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                   Alates       
Kuni          

  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                  
 Alates       

Kuni          
  

                   Alates       
Kuni          

  

LISAINFORMATSIOON, nt esitan lapse kasvatamise ja kasvataja või väikelapse eest hoolitseja kohta täiendavaid 
kontaktandmeid:        
 
 
 

 
 
 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pension/avaldus_nousolek_laste_kasvatamise_staazi_kandmiseks_abikaasalelisa.docx


 
 
     10. OLEN TEADLIK  ja  KINNITAN, et: 
1) avalduses ja lisades esitatud andmed ja dokumendid on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud; 
2) olen kohustatud 10 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa riikliku pensioni 
maksmise lõpetamise, peatamise või pensioni suuruse muutumise (NÄITEKS juhul kui ma asun elama mujale riiki kui Eesti või saan pensioni 
välisriigist); 
3) tähtaegselt täiendavate andmete või dokumentide mitteesitamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse pensioni määramise või määramata 
jätmise kohta olemasolevate andmete ja dokumentide alusel; 
4) juhul, kui soovin oma pensionit saada kolmanda isiku arveldusarvele, allkirjastan avalduse DIGITAALSELT. 
  
     Ennetähtaegse vanaduspensioni taotlejana olen teadlik, et: 

• ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse iga varem pensionile jäädud kuu ja sellest lühema perioodi eest 
pensioni 0,4% võrra; 

• ennetähtaegne pension määratakse eluaegselt ja seda ei arvutata ümber vanaduspensioniks või soodustingimustel 
vanaduspensioniks; 

• ennetähtaegset vanadusepensioni ei maksta töötamise korral kuni riikliku vanaduspensionieani; 
• kohustun Sotsiaalkindlustusametit teavitama tööle asumisest 10 päeva jooksul.  

 
Enne vanaduspensioniiga paindliku pensioni taotlejana olen teadlik et:  

• enne vanaduspensioniiga määratud paindliku pensioni arvutamisel vähendatakse iga varem pensionile jäädud kuu ja sellest 
lühema perioodi eest pensioni sõltuvalt vanaduspensionile mineku ajast, statistikaameti elutabelist ja Euroopa Keskpanga 
võlakirjade intressimäärast; 

• pensioni määramisel rakendatud protsent edaspidi ei muutu;  
• enne vanaduspensioni iga määratud paindlik pension määratakse eluaegselt ja seda ei arvutata ümber vanaduspensioniks või 

soodustingimustel vanaduspensioniks; 
• riikliku pensionikindlustuste seaduse § 91 kohaselt ei suurendata paindlikku vanaduspensioni pärast käesoleva seaduse §-s 7 

sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist §-s 111 sätestatud korras selle aja eest, kui isik sai riiklikku pensioni või mõne teise 
riigi pensioni. 

 
Nimekiri 1 või 2 alusel soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni taotlejana olen teadlik, et: 

• kohustun teavitama Sotsiaalkindlustusametit tööle asumisest soodustingimustel vanaduspensionile või väljateenitud aastate 
pensionile õigust andval tööl 10 päeva jooksul. 
 

Sõjaväeteenistuse läbinud isikuna olen teadlik, et: 
• riikliku pensionikindlustuste seaduse § 28 lg 5 kohaselt arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka kohustusliku sõjaväeteenistuse 

ja asendusteenistuse aeg, kui isik suunati teenistusse Eestist või kui isik elas enne ja pärast väljastpoolt Eestisse teenistusse 
suunamist Eestis ja tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ja mõni muu riik ei maksa nimetatud perioodi 
eest pensioni. 

 
 

Väljastame Teile pensionitunnistuse. Palun märkige, millisele postiaadressile me selle saadame.  
 Minu postiaadressile (märgitud minu kontaktandmetes) 

 
Muule postiaadressile  (täita ainult juhul, kui soovite pensionitunnistust Teie 
postiaadressist erinevale aadressile. 

      

 
11. AVALDUSE ESITAMISE KUUPÄEV JA ALLKIRI:   

      .       . 20      a        Minu, st taotleja allkiri:       

 Seadusliku esindaja allkiri:       

 Taotleja või taotleja seaduslik esindaja on allkirjastanud avalduse digitaalselt 
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