
POSTIGA TAOTLEMINE 

 

Passi saab tellida posti teel kui teie praegune pass on veel kehtiv ehk siis teie eelmise passi 

taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat. 

ID kaarti saab taotleda posti teel ka siis kui eelmine on juba kehtetu.  

 

Taotlemiseks vajate: 

1) Ankeet 

2) Lisa ankeet (lapse esimene pass) 

3) Digitaalne foto (saatke e-kirjaga ppa@politsei.ee. Foto nõuded leiate siit  

4) Riigilõivu maksmist tõendav kviitung 

5) Kui Teie andmed on muutunud (abielu, lahutus, nime muutmine, sünd), tuleb esitada 

lisaks andmete muutumist tõendav originaal dokument (nt abielutunnistus ja 

abikaasa passi koopia; Deed Poll dokument jne). 

(täpsem info meie kodulehel https://london.mfa.ee/et/eesti-passi-ja-id-kaardi-

taotlemine/) 

 

Dokumendid tuleb saata järgnevale aadressile: 

 
APPLICATION 

Police and Border Guard Administration 

Pärnu mnt 139 

15060 Tallinn 

 

RIIGILÕIV 
Riigilõivu tasumiseks soovitame kasutada oma panga e-teenust; 

 

Passi taotlemine 
 

Riigilõivu tasumine 

 Alla 15-aastasele; 

 Keskmise, raske või 

sügava puudega inimesele 

 Üldtingimustel Eesti 

vanaduspensioni ikka 

jõudnule 

20 €   Pangaülekanne:  

Saaja: Rahandusministeerium 

 

Kontonumber (valige üks):  

SWEDBANK EE932200221023778606  

SEB PANK EE891010220034796011 

LUMINOR BANK EE701700017001577198 

 

Viitenumber: 2900082443 

 

Makse selgitusse märkige: 

Toiming, taotleja nimi, isikukood/sünniaeg 

(Näiteks: pass, Meeri Meri, 40302010000) 

 Alates 15. eluaastast 40 € 

ID kaardi taotlemine  

 Alla 15-aastasele; 

 Keskmise, raske või 

sügava puudega inimesele 

 Üldtingimustel Eesti 

vanaduspensioni ikka 

jõudnule 

7€ 

 Alates 15. eluaastast 25 € 

 

 

https://www.politsei.ee/files/Dokumentide%20taotlemise%20ankeedid/isikut-t-endavate-dokumentide-taotlusankeet-est-2019-01-14.pdf?c39fc91996
https://london.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/additional-application-form.pdf
mailto:ppa@politsei.ee
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised
https://london.mfa.ee/et/eesti-passi-ja-id-kaardi-taotlemine/
https://london.mfa.ee/et/eesti-passi-ja-id-kaardi-taotlemine/


 

 

Pass ja ID kaart koos 
 

 

 Alla 15-aastasele; 

 Keskmise, raske või 

sügava puudega inimesele 

 Üldtingimustel Eesti 

vanaduspensioni ikka 

jõudnule 

25 € 

 

 Alates 15. eluaastast 50 € 

 

 

Välispangast riigilõivu tasumine 
 

Makstes riigilõivu välispangast, on lisaks vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT 

koodi. Laekumine võib aega võtta kuni 2 nädalat. 

 

BIC ehk SWIFT koodid tasumiskes on: 

 SEB EEUHEE2X. 

 Swedbank HABAEE2X. 

 Luminor Bank NDEAEE2X 

  

Addressid: 
 SEB Pank AS: Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia 

 Swedbank: Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia 

 Luminor Bank AB Eesti filiaal: Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia 

  

 


