PENSIONIAVALDUS

TAOTLEJA ANDMED:
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
(maakond, linn/vald)

(tänav/küla, maja ja krt. nr.)

Kontakttelefon

E-posti aadress

(postiindeks)

Kontaktid

SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED (kui seaduslik esindaja on määratud):
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
(maakond, linn/vald)

(tänav/küla, maja ja krt. nr.)

Kontakttelefon

E-posti aadress

(postiindeks)

Kontaktid

Palun minu pensioni käsitlev kirjavahetus saata
PALUN MULLE MÄÄRATA

PENSION
(pensioni liik)
pensioni välisriigist

Teatan, et
(saan /
ei saa)

Olen töötanud/toitja on töötanud välisriikides:
Tööandja nimetus

Riik

Töötamise periood

Pension maksustatakse sarnaselt töötasule tulumaksuga. Enne tulumaksu maha arvamist on võimalik kasutada
tulumaksuvaba osa 0-500€ kuus. Tulumaksuvabastust on võimalik kasutada, kas Sotsiaalkindlustusameti või tööandja
juures.
Soovin kasutada tulumaksuvaba osa summas
Ei soovi kasutada tulumaksuvaba osa

€ alates

kuust 20

.a

PENSION PALUN MAKSTA:
panka, arvelduskonto nr:
(panga nimi)

(arvelduskonto nr)

Arvelduskonto omaniku nimi
Posti teel kojukandena minu kulul
Posti teel kojukandena Sotsiaalkindlustusameti kulul
Riikliku pensioni makstakse posti teel kojukandega Sotsiaalkindlustusameti 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.
Põhjendus, miks soovin posti teel kojukannet Sotsiaalkindlustusameti kulul:

AVALDUSELE LISAN:
1.
Tööraamat

tk.

3.

Sünnitunnistus (kui andmed ei ole rahvastikuregistris)

tk.

4.

Abielutunnistus (kui andmed ei ole rahvastikuregistris)

tk.

5.

Surmatunnistus (kui andmed ei ole rahvastikuregistris)

tk.

6.

Sõjaväepilet

tk.

7.

Õppimist tõendav dokument

tk.

8.

Tööturuameti teatis

tk.

9.

Teatis FIE–na töötamise kohta

tk.

10.

Omakäeline kinnitus laste kasvatamise kohta

tk.

11.

tk.

12.

Teise vanema nõusolek laste kasvatamise aastate arvestamiseks
pensioniõigusliku staaži hulka
Represseeritu tunnistus, rehabiliteerimistõend

13.

Muud pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid

tk.

tk.

15.
16.
LASTE KASVATAMINE

Lapse ees- ja
perekonnanimi

Lapse sünniaeg või
isikukood

Teise vanema nimi, isikukood
või sünniaeg

Taotlen
soodustingimustel
vanaduspensioni

Taotlen
hoolitsemise eest
pensionistaaži kuni
lapse 3 a.
saamiseni

Taotlen
kasvatamise
eest 2.a/
lapselisa

Olen
kasvatanud
last 8
aastat

OLEN TEADLIK
. . . et pensionär on kohustatud 10 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama kõikidest asjaoludest,
mis toovad kaasa riikliku pensioni maksmise lõpetamise, peatamise või pensioni suuruse muutumise.
. . . et tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse pensioni
määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.
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.
kuni riikliku vanaduspensioni eani töötamise korral ennetähtaegset vanaduspensioni ei maksta
kohustun 10 päeva jooksul tööleasumisest teatama sellest Sotsiaalkindlustusametile

Soodustingimustel vanaduspensioni taotlejana olen teadlik, et kohustun teavitama Sotsiaalkindlustusametit tööle
asumisest soodustingimustel vanaduspensionile õigust andaval tööl.
Sõjaväeteenistust omava isikuna olen teadlik, et riikliku pensionikindlustuse 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.

Märkused

PENSIONITUNNISTUSE SAADAME POSTI TEEL TEIE ELUKOHA AADRESSILE
KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST:
.
. 20
a

Taotleja allkiri:

Seadusliku esindaja allkiri:
Taotleja on allkirjastanud digitaalselt
Seaduslik esindaja on allkirjastanud digitaalselt

