
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 

AVALDUS PENSIONI MAKSMISE PEATAMISEKS / JÄTKAMISEKS 

1. TAOTLEJA ANDMED:

Eesnimi 

Perekonnanimi 

Isikukood 

E-posti aadress 

Kontakttelefon 

Postiaadress 

2. SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED:

Eesnimi 

Perekonnanimi 

Isikukood 

E-posti aadress 

Kontakttelefon 

Postiaadress 

3. TAOTLEN PENSIONI MAKSMISE PEATAMIST:

Pensioni suurendamiseks: 

Peatan pensioni maksmise 50% ulatuses, et saada pensionisuurendust vastavalt RPKS § 111 

Peatan pensioni maksmise 100% ulatuses, et saada pensionisuurendust vastavalt RPKS § 111 

Muudel asjaoludel: 

seoses tööle asumisega (ennetähtaegne vanaduspension) 
seoses tööle asumisega soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvale kutsealale (soodustingimustel vanaduspension 
loetelu 1 ja 2 alusel) või väljateenitud aastate pensionile õigust andvale kutsealale 

seoses Töötukassalt töövõimetoetuse saamise sooviga  

4. TAOTLEN PENSIONI MAKSMISE JÄTKAMIST:

100% ulatuses 
(täita ainult juhul, kui soovite varem peatatud pensioni saamist jätkata) 

5. PALUN JÄTAKATA MULLE MÄÄRATUD PENSIONI MAKSMIST:

Panga nimi: 
Minu arvelduskonto number on:  

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

https://www.riigiteataja.ee/akt/106122012002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122012002?leiaKehtiv


6. 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. 

7. OLEN TEADLIK  ja  KINNITAN, et:

• vanaduspensioni maksmise peatamist / jätkamist saab taotleda üks kord kalendrikuus; 
• peatamine / jätkamine on võimalik vaid kalendrikuude kaupa; 
• pensioni maksmise peatamine / jätkamine hakkab kehtima avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

NB! Kui avaldus jõuab Sotsiaalkindlustusametini 5 tööpäeva enne kuu lõppu, hakkab pensioni maksmise peatamine või
jätkamine kehtima avalduse esitamisele ülejärgnevast kuust. 

8. AVALDUSE ESITAMISE KUUPÄEV JA ALLKIRI:

 .   . 20  a       Taotleja allkiri: 

Seadusliku esindaja allkiri: 

Taotleja või taotleja seaduslik esindaja on allkirjastanud avalduse digitaalselt 


	Eesnimi: 
	Perekonnanimi: 
	Isikukood: 
	Eposti aadress: 
	Kontakttelefon: 
	Postiaadress: 
	Eesnimi_2: 
	Perekonnanimi_2: 
	Isikukood_2: 
	Eposti aadress_2: 
	Kontakttelefon_2: 
	Postiaadress_2: 
	Minu arvelduskonto number on: 
	Arvelduskonto omaniku nimi täita ainult juhul kui see ei ole minu arvelduskonto ja soovin pensioni kolmanda isiku arvele: 
	Arvelduskonto omaniku isikukood täita ainult juhul kui see ei ole minu arvelduskonto: 
	Taotleja allkiri: 
	Seadusliku esindaja allkiri: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text3: 
	Text2: 
	Text1: 
	Check Box85: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Dropdown22: [klõpsake avamiseks]
	Check Box21: Off
	Check Box24: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Check Box87: Off
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Check Box131: Off


