KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE1 TOETUSE TAOTLUS 2021
1) Taotleja(d): lapsevanem(ad), lapsendaja(ad), kasuvanem(ad), eestkostja(d) k.a vanema elukaaslane
Taotleja 1 ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Telefon

E-posti aadress

Kui sa ei ole Eesti Vabariigi kodanik märgi tähtajalise elamisloa või elamisõiguse tähtaeg 2
Taotleja 2 ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Telefon

E-posti aadress

Kui kaastaotleja ei ole Eesti Vabariigi kodanik märgi tema tähtajalise elamisloa või elamisõiguse tähtaeg 2

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

Vanus

Isikukood

Vanus

Isikukood

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3) Taotleja täiendavate leibkonna liikmete3 andmed: ees- ja perekonnanimi
1.
2.

4) Elukoha andmed

Tänav / maja / krt nr / talu
Ehitisregistri kood või
katastritunnus www.ehr.ee

Alev / alevik / küla

Linn / Vald

Maakond

Reaalselt kasutusel oleva eluruumi pind (m2)

Eluruumi pind (m2) vaata

www.ehr.ee alajaotus „Ehitise osad“ (märgi juhul, kui erineb ehr.ee andmetest)

Taotleja omandis olev elamispind

☐

Üüripind

☐

Omand puudub

☐

Postiindeks
Leibkonnaliikmete arv

Tubade arv

Muu (täpsusta)

5) Projekti objektiks oleva eluruumi andmed (märgi juhul, kui toetusealune eluruum erineb tegelikust elukohast, ära märgi eluruumi ostmisel)
Tänav/ maja/ krt nr / talu

Ehitisregistri kood või katastritunnus www.ehr.ee

Linn / alev / küla

Vald

Eluruumi pind (m2)

6) Projekti sihtotstarve

Maakond

Tubade arv
Maksumus (eurot)

1. Eluruumi ümberehitamine / renoveerimine / laiendamine / tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine,
asendamine / eluruumi püstitamine / ehitusprojekti koostamine / omanikujärelevalve
(märgi summa ehitustööde eelarvelt - A. ja/või B. osa maksumus kokku)
2. Eluruumi ostmine leibkonnale (märgi eluruumi hind)
Toetusealuse projekti maksumus kokku

7) Taotletava toetuse summa (esmataotlejale kuni 10 000 eurot / ühe korra toetust saanud 3 - 4 lapsega perele kuni 5000 eurot / ühe korra toetust
saanud 5 ja enama lapsega perele kuni 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui taotluse punktis nr 6 märgitud toetusealuse projekti maksumus kokku)
Taotletava toetuse summa
Taotletava toetuse
summa numbritega
sõnadega

8) 2020. aastal saadud keskmine maksustatav tulu ühe leibkonna liikme kohta kuus (maksimaalselt 355 eurot)
9) Muud rahastamisallikad (juhul, kui taotleja on projektile või projekti tegevustele saanud toetust samal ajal mitmest toetusmeetmest või muust

riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muust välisabi finantseerimisvahendist, esitab taotleja vastavasisulise teabe alljärgnevalt, tuues välja toetusmeetme
ja/või muu finantseerimisallika nimetuse, finantseeringu saamise aja ning summa)

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

Maksuandmete tõend taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2020. aastal saadud maksustatava tulu kohta, milles on kajastatud tulu
füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel, tööandja(te) deklareeritud väljamaksed, töövõimetus-, töötukindlustus- ja koondamishüvitised,
pensionid, tööandjate sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed ja maksud, 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 – esita juhul, kui taotleja/täisealine leibkonna liige töötas 2020. a mitteresidendina
välisriigis

Esita vastavalt sihtotstarbele:

☐

Ehitustööde eelarve (vormil) ja hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt (ettevõte / FIE), kui projektis sisalduvate tööde
teostamiseks kasutatakse kolmandate isikute teenuseid – esita ehitustööde korral

☐

Ehitustööde eelarve (vormil) ja hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjalt, kui projektis
sisalduvate tööde teostamiseks ei kasutata teiste isikute teenuseid (tööd teed ise) - esita ehitustööde korral

☐
☐

Fotod taotleja või tema kuni 15- aastase lapse omandis olevast igast eluruumist ja hoone välisilmest (fotod peavad kajastama ka
puudusi/tegevusi, mille parendamiseks toetust taotletakse)
Omandatava eluruumi kirjeldus (vormil) – esita eluruumi ostmise korral

Esita vajadusel:

☐

Koopia lapse puude raskusastme tuvastamise otsusest keskmise, raske või sügava puude määramise kohta

☐

Tõend, mis kinnitab täiendava leibkonna liikme vastavust määruse § 2 p 4

☐

Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

Taotluse lisainfo/märkused:

11) Taotleja kinnitused (märgi valik ristiga)
Olen nõus, et dokumente võib mulle kätte toimetada ka elektrooniliselt taotluses märgitud e-posti aadressile.

☐ Jah / ☐ Ei

Olen nõus, et Sihtasutus KredEx teeb vajadusel Maksu- ja Tolliametile päringuid minu 2020. a maksuandmete kohta (sh 2020. a saadud
maksustatav tulu vastavalt füüsilise isiku tuludeklaratsioonile, tööandja(te) deklareeritud väljamaksed, töövõimetus-, töötuskindlustus- ja
koondamishüvitised, pensionid, tööandjate sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed ja maksud, töötamise registrisse
tehtud kanded, dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed ja võimalikud maksuvõlad). Järgnevas kastis toodud märgistuse (``jah``)
tegemisega annan eelnimetatud päringute tegemiseks nõusoleku. ☐ Jah / ☐ Ei
Kinnitan, et vastan taotlejale esitatud nõuetele ning käesolev taotlus ja selle lisadokumendid on esitatud vastavalt määruses toodud nõuetele.
Kinnitan, et juhul kui toetatavate tegevuste täielikuks elluviimiseks on vajalik omafinantseering, on mul võimalik kaasata vajalikus mahus
omafinantseeringut.
Isikuandmete töötlemise osas kinnitan, et olen teadlik alljärgnevast:
Sihtasutus KredEx töötleb käesolevat toetuse taotlust menetledes ja toetuse väljamaksmisel minu ja minu leibkonnaliikmete isikuandmeid
majandus- ja taristuministri 29.11.2019.a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on toetuse maksmine ja kasutamine vastavalt nimetatud määrusega kehtestatud tingimustele.
Töödeldavateks isikuandmeteks on taotleja kontaktandmed, kõigi leibkonnaliikmete nimi, isikukood, elukoht, varalise seisuga ja sissetulekutega
seotud andmed, leibkonna liikmete seos taotlejaga. Eriliiki isikuandmetest töödeldakse taotleja laste ja leibkonnaliikme terviseandmeid, kui
vastavad andmed on taotluse hindamisel hindamiskriteeriumiks või mõjutavad leibkonnaliikmeks olemist.
Kolmandate isikute loeteluga, kellele isikuandmeid toetuse menetlemise käigus võib edastada, saab tutvuda SA KredEx kaudu.
Olen teadlik, et minul ja teistel isikutel on õigus tutvuda töödeldavate enda kohta käivate isikuandmetega, sh nõuda ebaõigete andmete parandamist.
Olen ka teadlik, et toetuse taotlusega seotud isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist on võimalik nõuda pärast andmete
säilitustähtaja möödumist, milleks on 7 aastat arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

12) Taotluse esitaja(d)
Taotleja 1
Ees- ja perekonnanimi
Taotleja 2
Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Allkiri

Kuupäev

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

1
Toetuse taotluse menetlemine ja toetuse andmise otsustamine toimub majandus- ja taristuministri 21.11.2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse
kasutamise tingimused ja kord“ (käesolevas toetuse taotluses läbiviidult nimetatud: määrus) alusel.
2 Peab olema kehtiv vähemalt määruses toodud toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustuste kehtivuse aja, mis on vähemalt 5 aastat.
3

Taotleja kuni 21 a õpilane/üliõpilane või üle 19 a püsivalt töövõimetu/puuduva töövõimega laps või taotleja vanaduspensionieas, püsivalt töövõimetu/puuduva
töövõimega vanem.

