
  
     

                                                 
1 Kodutoetus on maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses, toetuse summale lisandub tulumaks, mille SA 

KredEx tasub toetuse väljamaksmisel Maksu-ja Tolliametile taotlusele märgitud isiku/isikute nimel. 

KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE  
TOETUSE TAOTLUS 2019 

1) Taotleja(d) (lapsevanem(ad), lapsendaja(ad), kasuvanem(ad), eestkostja(d), võõrasvanem(ad) 

 
1. Ees- ja perekonnanimi  

 

Isikukood 

 

  

df 

Telefon 

 

     

E-posti aadress 

 

 2. Ees- ja perekonnanimi 

 

Isikukood 

 

 

 

Telefon   

 

 

E-posti aadress 

 

 2) Taotleja leibkonnas elavate kuni 19. aastaste (k.a) laste andmed: Ees- ja perekonnanimi Vanus  Isikukood 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

3) Taotleja täiendavate leibkonna liikmete andmed: Ees- ja perekonnanimi Vanus  Isikukood  

1.    

2.    

4) Elukoha andmed  

Tänav / maja / krt nr / talu 

 

Alev / alevik /  küla 

 
 

Linn / Vald 

 
Maakond  

 
Postiindeks 

 
Ehitisregistri kood või  
katastritunnus www.ehr.ee  

 

Eluruumi pind www.ehr.ee 
andmetel (m2)  

 

Reaalselt kasutusel oleva eluruumi pind 
(m2) (märgitakse juhul, kui erineb ehr.ee andmetest) 

 
 
 

Leibkonna-
liikmete arv  

 

Tubade arv 

 

Taotleja omandis olev elamispind  ☐ Üüripind  ☐ Omand puudub  ☐ Muu (täpsustada) 

5) Toetuse aluseks oleva eluruumi andmed (märgitakse juhul, kui toetusealune elamispind erineb tegelikust elukohast, ei märgita soetamisel) 

Tänav/ maja/ krt nr / talu 

 

Linn / alev / küla 

 

Vald 

 

Maakond 

 
Ehitisregistri kood või katastritunnus www.ehr.ee  

                           
Eluruumi pind  (m2)  

   
Tubade arv  

6) Projekti sihtotstarve Maksumus (eurot) 

1. Eluaseme ümberehitamine / renoveerimine / laiendamine / tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine,    
    asendamine / eluaseme püstitamine 
    Ehitusprojekti koostamine / Omanikujärelevalve /  Ehitusloa taotlemisega seotud kulude katmine 

 

2. Eluaseme soetamine leibkonnale  

Toetusealuse projekti maksumus kokku   

7) Taotletava toetuse summa (esmataotlejale kuni 8000 eurot / ühe korra toetust saanule kuni 5000 eurot, kuid mitte rohkem kui punktis nr 6 

märgitud toetusealuse projekti maksumus kokku)  

Taotletava toetuse summa 

sõnadega 
 

Taotletava toetuse 

summa numbritega 
 

8) 2018.a. maksustatav sissetulek leibkonna ühe liikme kohta kuus (maksimaalselt 355 eurot)   

9) Maksustatav tulu1 

Taotleja 1 nimi  Taotleja 2 nimi 

http://www.ehr.ee/
http://www.ehr.ee/


  
     

 

10) Taotlusele lisatud dokumentide koopiad (märgi valikud ristiga, nõutud dokumentide esitamata jätmisel ei ole võimalik taotlust rahuldada)  

☐  
Maksuandmete tõend taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2018. aastal saadud maksustatava tulu kohta, milles on kajastatud tulu 
füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel, tööandja(te) deklareeritud väljamakse andmed, töötamise registrisse tehtud kanded, dividendid ja 
omakapitalist tehtud väljamaksed ja võimalikud maksuvõlad (tõend on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee) 

☐  Tuludeklaratsiooni koopia välisriigi maksuametist - esitatakse juhul, kui taotleja töötas 2018.a mitteresidendina välisriigis  

Esitatakse vastavalt sihtotstarbele:  

☐  
Ehitustööde eelarve (vormil) ja hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks 
kasutatakse kolmandate isikute teenuseid – esitatakse ehitustööde korral             

☐  
Ehitustööde eelarve  (vormil)  ja hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks 
ei kasutata teiste isikute teenuseid (tööd teostatakse ise) - esitatakse ehitustööde korral 
 

☐  Soovitava elamispinna kirjeldus (vormil) – esitatakse elamispinna soetamise korral 

Esitatakse vajadusel:  

☐  Koopia puudega lapse arstliku ekspertiisi otsusest raske või sügava puude määramise kohta 

☐  Tõend, mis kinnitab täiendava leibkonna liikme vastavust juhendi punkti 1.2.5  nõuetele 

☐  Koopia lapsendatud lapsele lapsendaja / kasuvanema / eestkostja  määramise otsusest 

Taotluse lisainfo/märkused:  

 
 

11) Kinnitan, et:  

 Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva elamispinna omanik (v.a. eluaseme soetamisel) 

 Leibkonnas kasvab vähemalt 3 kuni 19-aastast last (k.a.). 

 Taotleja koos leibkonnaga on registreeritud toetuse aluseks olevale elamispinnale (v.a. eluaseme soetamise, püstitamise või 

elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise korral). 

 Taotleja või tema kuni 15-a lapse omandis ei ole rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv omand.  

 Taotleja leibkonna 2018.a. maksustatav sissetulek leibkonna ühe liikme kohta kuus ei ole suurem kui 355 eurot (v.a eelnev kodutoetus). 

 Taotleja omandis olev toetuse alune elamispind ei ole arestitud. 

 Eluaseme omanikust taotlejal ei ole avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot, tema suhtes ei ole 

algatatud täitemenetlust ega/või füüsilise isiku pankrotimenetlust. 

 Eluaseme püstitamise korral kinnitan, et püstitav eluase võetakse 2 a jooksul kasutusse leibkonna alalise elukohana ning taotleja tagab 

ülejäänud projekti maksumuse, mida toetus ei kata, omafinantseeringuna.  

 Kohustun andma selgitusi ning esitama lisadokumente, kui taotluse menetleja seda nõuab. 

 Toetuse andja võib teostada kontrolli  taotluses esitatud andmete ning taotleja vastavuse hindamiseks juhendi punktis 2.1 nimetatud 

eesmärkidele ning tagan tema esindajale ligipääsu toetusealusele objektile. 
 

☐    Kõik taotluses esitatud andmed on õiged, olen tutvunud kohalduva kodutoetuse juhendi ja selle tingimustega ning     

                vastan taotlejale esitatud nõuetele (märgi ristiga). 

                Olen nõus, et dokumente võib lisaks posti teel saatmisele edastada ka elektrooniliselt (märgi ristiga)    ☐ Jah /  ☐ Ei 

Kinnitan, et olen teadlik, et taotledes toetust ettevõtlusministri 14.07.2015.a käskkirjaga nr 15-0207 kinnitatud juhendi „Kodutoetus lasterikastele 

peredele“ (muudetud ettevõtlusministri 30.03.2016.a käskkirjaga nr 16-0113 ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 05.05.2017.a käskkirjaga nr 

1.1.1-17-097) alusel, töötleb SA KredEx tulenevalt esitatud toetuse taotlusest minu isikuandmeid (kontaktandmeid, varalise seisuga seotud 

andmeid, sealhulgas andmeid minu ja minu leibkonna liikmete sissetulekute ja isikute suhete kohta) ja vajadusel edastab neid kolmandatele 

isikutele, kelle loeteluga on mul võimalik tutvuda SA KredEx kaudu. Lisaks eeltoodule kinnitan, et olen teadlik juhtudest, millal seoses toetuse 

taotlemisega võib töödelda minuga seotud isikute, s.h laste isikuandmeid ja delikaatseid isikuandmeid ning millal mul on õigus nõuda isikuandmete 

parandamist ja isikuandmetele juurdepääsu võimaldamist. Olen ka teadlik, et toetuse taotlusega seotud isikuandmete töötlemise lõpetamist ja 

isikuandmete kustutamist on võimalik nõuda peale andmete säilitustähtaja möödumist, milleks on 7 aastat arvates toetuse kasutamise 

lõpparuande esitamisest.   

12) Taotluse esitaja(d)  

Taotleja 1   
Ees- ja perekonnanimi  

Allkiri  

 
Kuupäev 

 

Taotleja 2  
Ees- ja perekonnanimi 

 
Allkiri  

 
Kuupäev 
 

Taotlus koos lisadokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna  KredExi e –teenuste keskkonnas või saata e-posti aadressile 
toetused@kredex.ee või paberkandjal posti teel tähitud kirjana hiljemalt taotlusvooru tähtpäeval SA KredEx aadressile: SA KredEx, 
„Kodutoetus“, Hobujaama 4, 10151, Tallinn. Tel. 667 4109/ 667 4110 / 667 4120 

http://www.emta.ee/
mailto:toetused@kredex.ee

