
TAOTLEJA ANDMED

Ees- ja perekonnanimi / Juriidilise isiku nimi ja registrikood 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktandmed

___________________________________________        ___________________________________________

telefon                                                                                                                 e-posti aadress

AVALIKU DOKUMENDI APOSTILLIGA KINNITAMISE TAOTLUS

KINNITATAVA DOKUMENDI ANDMED JA APOSTILLI TÜÜP

Mis kujul on dokument, mida soovid apostillida?

Digidokument  
Digidokument edasta notaribüroo e-posti aadressile.

Paberdokument   
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Apostilli tüüp E-apostilli taotlemisel veendu kas vastuvõtja (sihtriigi ametnik või muu isik) on valmis  
e-apostilliga kinnitatud dokumenti vastu võtma.

e-apostill                     

paberapostill                

__________________________________________________________________________________________________________________

Kas apostillitava dokumendi sisu jääb apostilliregistris apostilli kontrollijale näha?  
E-apostilli puhul on vajalik, et apostillitava dokumendi sisu oleks nähtav selle välisriiki esitamisel, vastasel juhul ei ole dokument kasutatav.

Jah                      

Ei                 

Vali apostillitava dokumendi liik:

Abieluvararegistri väljatrükk     

Abieluvõimetõend      

Haridust tõendav dokument     

Karistusregistri väljatrükk     

Kinnistusraamatu väljatrükk     

Kohtulahend või muu kohtu poolt väljastatud dokument  

Laevaregistri väljatrükk     

Maksu- ja Tolliameti väljastatud dokument   

Notariaalne dokument     

Perekonnaseisuandmeid tõendav dokument   

Politsei- ja Piirivalveameti väljastatud dokument                                       



RIIK, KUS DOKUMENTI SOOVITAKSE KASUTADA

 
__________________________________________________________________________________________________________________

KINNITATUD DOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE VIIS

 
 ISIKLIKULT KÄTTE
 POSTI TEEL
 E-POSTI TEEL Ainult e-apostille taotlemisel.

ARVE REKVISIIDID  
Täidetakse, kui arve saaja ei ole taotleja

Arve saaja nimi (juriidilise isiku registrikood), aadress
 
__________________________________________________________________________________________________________________

TAOTLEJA ANDMED

KUUPÄEV (pp.kk.aaaa) ________________________________

ALLKIRI   ________________________________

Taotluse esitamisel e-posti teel tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlus võetakse menetlusse pärast taotluse ja apostillitava dokumendi esitamist.  
Apostill antakse välja viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Dokumenti ei ole vaja kinnitada apostilliga, kui see esitatakse Euroopa Liidu liikmesriiki ja sellega tõendatakse järgmiseid asjaolusid:  
sünd, elusolek, surm, nimi, abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis, abielulahutus, abielu kehtetuks tunnistamine, vanemlus,  
lapsendamine, alaline asukoht ja/või elukoht, kodakondsus, karistusregistrikande puudumine.

Rahvastikuregistri väljatrükk     

Tervishoiuteenuse osutamist tõendav dokument   

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registri ning kommertspandiregistri väljatrükk   

Muu haldusdokument     

Muu dokument                 _____________________________________________
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