TAOTLUS ENERGIAKULUDE OSALISEKS KATMISEKS
Taotleja 
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Telefon, e-post


Elab üksi

Elab perekonnaga
Rahvastikuregistri järgne elukoht

Sotsiaalne staatus 1

Tegelik elukoht 

Eluruumi kasutamise õiguslik alus 
Omandiõigus

Üürileping

Kasutusleping


kehtivus
kehtivus
kehtivus
Arvelduskonto, millele
hüvitis kanda
Omaniku nimi

Konto nr
EE
Volitatud esindaja / eestkostja ees- ja perekonnanimi *

Isikukood

* (juhul kui taotlus esitatakse teise inimese nimel)
Taotleja perekonnaliikmed (isikud, kes elavad taotlejaga samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine)
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood/sünniaeg
Sotsiaalne staatus 1





















1 Sotsiaalsed staatused: 
- töötav;  töötu (mitteregistreeritud, pikaajaline, töötuskindlustushüvitust saav, töötutoetust saav, toetust/hüvitist mittesaav); registreeritud tööotsija (v.a töötu);
- pensionär (vanadus-, töövõimetus-, rahva- toitjakaotuspensionär, muu (sh eripensioni saaja)); 
- kodune, lapsepuhkusel, rasedus- ja sünnituspuhkusel;
- koolieelik, 7-17 mitteõppiv laps, õpilane, üliõpilane
- ajateenija; kinnipeetav
Taotlen hüvitist järgnevate energiakulude osaliseks katmiseks (märgi ristiga)
NB! Avaldusele lisada tarbimist tõendavad dokumendid, milles on kirjas tarbitud energia kogus ja maksumus!
Energialiik
Kuu, mille kohta toetust taotletakse

09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022

Elekter 









Gaas 









Kaugküte 









Perekonna sissetulek 
NB! sissetulekute hulgas EI PEA esitama andmeid nende laekumiste kohta, mida menetleja saab kontrollida riiklikest registritest (nt palgatulu, pension, lastetoetus, hooldustoetus, väljamaksed pensisonifondidest, haigushüvitis, vanemahüvitis, lapsehooldustasu jms)

Sissetuleku liik (märgista)
Sissetuleku / toetuse suurus kuus, mille kohta toetust taotletakse

09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022

Ettevõtlustulu (nt FIE)









Kasu vara võõrandamisest









Renditulu ja litsentsitasud









Intressid ja dividendid









Muu (nimeta)








Saadud toetused muudest allikatest *

Toimetulekutoetus









Muu (nimeta)








Sissetulek kuus kokku








Täiendavad kulud mida sissetulekust maha arvatakse (täita ainult vastavate kulude olemasolul)


Makstud elatis









Kohtutäituri poolt kinni peetud summad








* Kui taotletava perioodi energiakulusid on juba hüvitatud muudest allikatest, siis märkida tabelisse, mille kaudu ja mis ulatuses on kulude katmine toimunud
Eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on seotud ettevõtlusega
NB! Avaldusele lisada kulude osakaalu tõendavad dokumendid

EI

JAH * 
Summa

Osakaal kuludest (%)

Kinnitan, et:
1. esitatud andmed on õiged ning taotlusele on lisatud täiendavad andmed, mis tõendavad energiatarbimist iga energialiigi ja perioodi kohta, mille eest toetust taotletakse
2. samas mahus kulusid ei ole hüvitatud ega kavandata taotleda hüvitamist muu toetuse või meetme kaudu ja neid ei arvestata ettevõtlusega seotud kuludeks;
3. perekonnaliikmed ei ole arvatud paralleelselt mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemise;
4. valla- või linnavalitsuse nõudmisel esitan täiendavaid dokumente (pangakonto väljavõte, eluruumi kasutamise õigusust tõendav leping jms); 
5. olen teadlik, et hüvitise andja nõuab isikult talle alusetult makstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui isikul puudus sellele õigus või taotleja on esitanud puudulikke või valeandmeid, mis mõjutavad toetuse otsuse tegemist.



e-postile

suuliselt / telefoni teel
Otsusest palun mulle teatada: 


Nimi, kuupäev, allkiri:

