Mis elukoha andmetest edasi saab?
Valla- või linnavalitsus registreerib uue elukoha või
keeldub sellest kümne tööpäeva jooksul elukohateate
saamisest.
- Ametnik keeldub elukoha registreerimisest, kui
isikul ei ole ruumi kasutamise luba; tegemist ei ole
eluruumiga; elukohateates esitatud andmed on
puudulikud või kui on esitatud valeandmeid.
Tähelepanu! Valeandmete esitamine on karistatav!
Uue elukoha andmete kehtivuse alguseks kantakse
rahvastikuregistrisse elukohateate valla- või linnavalitsusele saabumise kuupäev.
- Elukoha andmeid tagasiulatuva alguse kuupäevaga
rahvastikuregistrisse ei kanta.
Kuidas registreerida välisriigis asuvat elukohta?
Tähelepanu! Isiku elukoht võib olla registreeritud
korraga ainult ühte riiki!
Eestist lahkumisel võib välisriigi elukoha andmed
esitada Eestis asuvale valla- või linnavalitsusele
elukohateatega.
- Välisriigi aadressi puhul ei ole vaja esitada ruumi
omaniku luba või ruumi kasutamise õigust
tõendavat dokumenti.
Juba välisriigis elava isiku välisriigi elukoha andmed
esitatakse välisriigis püsiva elukoha andmete
registreerimise taotlusega.
- Taotluse saab esitada vastava riigi Eesti välisesindusele või aukonsulile, nende puudumisel Eesti
Välisministeeriumile.
Tähelepanu! Riikidevahelise andmevahetuse tulemusena kantakse Soomes elukoha registreerinud
Eesti kodanike Soome aadressid Eesti rahvastikuregistrisse.

Kuidas muuta omanikuna teise isiku elukoha
andmeid?
Kui omanikule kuuluv ruum on registreeritud isiku
elukohana, kes seal enam ei ela ega oma ruumi
kasutamise õigust, on omanikul võimalik esitada
taotlus isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmete muutmiseks.
- Ruumi omanik kinnitab taotluses oma allkirjaga,
et isikul ei ole õigust kasutada ning isik ei kasuta
omaniku ruumi oma elukohana.
- Ruumi omaniku taotluse rahuldamisel jäetakse
isiku elukoha andmed rahvastikuregistrisse valla
või linna ja linnaosa, võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.
Taotlus esitatakse eluruumi aadressijärgsele vallavõi linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele)
kirjalikult.
Tähelepanu! Ruumi omanikul on kohalikult omavalitsuselt õigus saada infot isikute kohta, kelle
elukoha aadressiks on registreeritud temale
kuuluva eluruumi aadress.

Lisainformatsiooni rahvastikuregistri elukoha andmete menetluste kohta saab valla- või linnavalitsusest või Siseministeeriumi kodulehelt
www.siseministeerium.ee rahvastikuregistri teemade
alt.
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Kõigil Eesti elanikel ja kodanikel on kohustus
hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest Eesti
rahvastikuregistris.
Tähelepanu! Õige aadress peab olema registreeritud nii Eestis kui välisriigis elades!
Oma andmetega rahvastikuregistris saad tutvuda
Riigiportaalis www.eesti.ee ning linna-, valla- või
maavalitsuse vahendusel.

Miks on vaja õiget elukoha aadressi?
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus.
• Elukoha andmed on aluseks avalike ülesannete
täitmisel:
-

-

Sul on võimalik saada Eesti riigi ja kohaliku
omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid, toetusi ja
soodustusi.
Sinuni jõuavad riigi poolt saadetavad teated ja
kirjad.

• Elukoha andmed on aluseks kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel:
-

Sinu poolt makstav tulumaks laekub elukohajärgsele
linnale või vallale ning annab omavalitsusele
rohkem võimalusi hoolitseda elanike heaolu eest,
tagades paremad koolid, lasteaiad, transpordi, teede
korrashoiu, valgustuse, parkimiskohad jne.

• Elukoha andmed on aluseks valimiste, rahvahääletuste ja rahvaküsitluste korraldamisel:
-

Sinu andmed kantakse elukohajärgse valimisjaoskonna valijate nimekirja ning Sulle saadetakse
valijakaart.

-

Sul on võimalik hääletada elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide poolt.

Kuhu oma avaldus Eestis esitada?
Eestis asuva elukoha aadressi saab esitada elukohateatega elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele
(Tallinnas linnaosavalitsusele):
• läbi Riigiportaali www.eesti.ee rahvastikuregistri
e-teenust kasutades
• digitaalallkirjastatult e-kirjaga
• posti teel
- Posti teel esitades tuleb elukohateatele juurde
lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.
• elukohajärgsesse valla- või linnavalitsusse
kohale minnes
Millised andmed elukohateates esitatakse?
• Elukohta muutvate isikute andmed
- Koos elavad isikud võivad esitada ühise
elukohateate.
- Elukohateates tuleb märkida ka alaealiste laste ja
eestkostetavate andmed. Ühist hooldusõigust
omavad vanemad esindavad last ühiselt.
• Elukoha aadressiandmed
- Esitatud aadress peab olema ruumi täpsusega
ning sisaldama kindlasti ka tänava, maja ja korteri
numbrit või talu nime.
- Kui isik kasutab elamiseks mitut elukohta,
registreerib ta omal valikul ühe tema poolt
kasutatava elukoha aadressi.
• Soovi korral ka sideandmed – e-posti aadress,
telefoninumber, teise elukoha aadress
- Teise elukoha aadressi võib esitada juhul, kui isik
elab aeg-ajalt mujal kui põhielukoha aadressil.
• Allkiri, millega isik kinnitab esitatud andmete
õigsust
- Kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud
peavad selle allkirjastama.

Tähelepanu! Uude elukohta asumisel tuleb nii
enda, alaealiste laste ning eestkostetavate uue elukoha aadressi andmed esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks 30 päeva jooksul.

Kui Sa ei ole ruumi omanik,
pead elukohateates esitama loa registreerida elukoht
sellesse eluruumi.
- Õiguse elukoha aadressi registreerimiseks annab eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument (nt üürilepingu koopia) või omaniku nõusolek allkirjana
elukohateatel või omaette dokumendina.
- Kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel tuleb
esitada kõigi kaasomanike nõusolek või omanike
vahel sõlmitud kaasomandi kasutamise kokkulepe.
Tähelepanu! Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed ei anna isikule õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks, kui puudub ruumi
kasutamise õigus seaduses sätestatud alustel.

