
PALUN ANDA EESTI ISIKUKOOD    PLEASE GIVE ESTONIAN PERSONAL IDENTIFICATION CODE
minule    me
minu alaealisele lapsele (alla 18-aastasele)     my minor child (under 18 years of age)
eestkostetavale     person under guardianship

JÄRGMISEL PÕHJUSEL    ON THE FOLLOWING GROUND
Euroopa Liidu kodaniku elukoha andmed kantakse Eesti rahvastikuregistrisse
�e data of the residence of the citizen of the European Union are transferred to the Estonian population register

isikukoodi saaja andmed kantakse riigi andmekogusse
�e data of the recipient of personal identi�cation code are transferred to the national database

ISIKUKOODI SAAJA ANDMED    DATA OF PERSONAL IDENTIFICATION CODE RECIPIENT

EESNIMI   FORENAME 

PEREKONNANIMI   SURNAME 

SÜNNIAEG    DATE OF BIRTH                   SUGU   SEX
                   päev   day   kuu   month      aasta   year

 
KODAKONDSUS     CITIZENSHIP 

ISIKUT JA KODAKONDSUST TÕENDAV DOKUMENT    IDENTITY DOCUMENT AND PROOF OF CITIZENSHIP

liik, number, riik, asutus, väljaandmise aeg, kehtivuse aeg       type, number, country, institution, data of issue, term of validity

VÄLISRIIGI ISIKUKOOD    PERSONAL IDENTIFICATION CODE

dokumenti kantud kodakondsusjärgse riigi isikukood    personal identi�cation code by country of citizenship entered in the document

SÜNNIKOHT    PLACE OF BIRTH
      riik, maakond, vald või linn     country, county, municipality or town

ELUKOHT    RESIDENCE (täidetakse vaid juhul, kui isikukood antakse kandmiseks riigi andmekogusse, to be �lled only if the personal 
identi�cation code is transferred to the national database) 

riik     country

maakond, vald või linn, küla või tänav, maja, korter     county, municipality or town, village or street, building, �at

E-POST   EMAIL                 TELEFON   PHONE

Siseministri 3. jaanuari 2019. a määruse nr 1 
„Isikukoodide moodustamise ja andmise kord“

Lisa 1

TÄIDAB ESITAJA    FILLS THE APPLICANT

TAOTLUS ISIKUKOODI SAAMISEKS (§ 8 lõigete 1 ja 4 alusel esitatav taotlus)

APPLICATION FOR PERSONAL IDENTIFICATION CODE

Siseministri 3. jaanuari 2019. a määrus nr 1 
„Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” 

Lisa 1 



taotlus registreeritud    application accepted on   päev   day   kuu   month      aasta   year       number   number

          ametniku ees- ja perekonnanimi    forename and surname of o�cial   ametniku allkiri    signature of o�cial

esitaja allkiri   applicant’s signature                   päev   day   kuu   month      aasta   year

EESNIMI    FORENAME 

PEREKONNANIMI    SURNAME

ISIKUKOOD    PERSONAL IDENTIFICATION CODE

E-POST   EMAIL TELEFON    PHONE 

TÄIDAB ESITAJA JUHUL, KUI EI TAOTLE ISIKUKOODI ANDMIST ENDALE  
TO BE FILLED BY THE APPLICANT IN CASE HE / SHE DOES NOT APPLY 
FOR THE PERSONAL IDENTIFICATION CODE FOR HIM / HERSELF

TÄIDAB ESITAJA    FILLS THE APPLICANT

TÄIDAB AMETNIK    TO BE FILLED BY THE OFFICIAL
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