
 

Passi ja/või ID-kaardi taotlemine posti teel 
 

1. Prindi TAOTLUS ning täida trükitähtedega 

 

 Taotlusankeet ja täitmise juhend (tutvu kindlasti juhendiga!): 

https://www.politsei.ee/et/taotlusankeedi-taeitmise-juhend 

Kui soovid ID-kaarti, pane rist kasti - Isikutunnistus   

Kui soovid Eesti passi, pane rist kasti - Reisidokument 

NB samale taotlusele võib märkida mõlemad dokumendid. 

 

Tähelepanu! Jälgi, et ankeedil oleks kõik vajalikud allkirjad -  kokku kaks allkirja: ankeedi 

1 lk üleval paremas nurgas kastis (NB ei tohi ületada kasti piirjooni) ja all paremas 

nurgas.  Alla 15-aastane laps ei pea ülesse kasti oma allkirja panema, taotlusankeedi 

allkirjastab lapsevanem. 

 

Märgi endale dokumendi kättesaamiseks sobiv linn lahtrisse „Väljastuskoht“. Soomes 

on võimalik dokumente kätte saada Helsingi konsulaartalitusest või aukonsuli käest: 

Ahvenamaa, Kuopio, Tampere, Turu, Vaasa, Oulu.  

Kui eelmine dokument on veel kehtiv, võid väljastuskohaks märkida ka Eesti politsei 

(edaspidi PPA) teeninduse Eestis. 

 

2. Maksa RIIGILÕIV  

dokumendi kättesaamine Soomes 

Vähemalt 15-aastane:  pass + ID-kaart 75 €, pass 65 €, ID-kaart 50 €  

Alla 15-aastane:   pass + ID-kaart 45 €, pass 40 €, ID-kaart 30 € 

  

dokumendi kättesaamine Eestis (kui eelmine dokument on veel reisimiseks kehtiv) 

Vähemalt 15-aastane:  pass + ID-kaart 55 €, pass 45 €, ID-kaart 30 €  

Alla 15-aastane:   pass + ID-kaart 25 €, pass 20 €, ID-kaart 10 € 

 

Saaja:   Rahandusministeerium 

Konto:  EE932200221023778606 (Swedbank) 

BIC/SWIFT:  HABAEE2X 

Viitenumber:  2900082443 

Selgitus:  Eesti pass ja/või ID-kaart, ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood 

 

 Prindi väljatrükk internetipangast  

 

3. Pane taotlus ja maksekviitung ümbrikusse ning SAADA tavapostiga aadressile: 

TAOTLUS 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Pärnu mnt 139 

15060 Tallinn 

Estonia 

 

4. Tähelepanu Enam ei kasutata paberpilte.  

Digitaalne FOTO saada PPA e-posti aadressile: ppa@politsei.ee, lisa kindlasti taotleja nimi ja 

Eesti isikukood. 

      Nõuded fotole: 

 värviline 

 minimaalse resolutsiooniga 1300x1600 pikslit 

https://www.politsei.ee/et/taotlusankeedi-taeitmise-juhend
mailto:ppa@politsei.ee


 minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB 

 pildiformaadis JPG või JPEG 

 mitte vanem kui kuus kuud 

 https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised   

 

soome keeles fotograafile esitamiseks: 

VAATIMUKSET VIRON PASSIN/HENKILÖKORTIN VALOKUVALLE 

• värillinen 

• minimissään 1300x1600 pikseliä 

• minimi sallittu koko on 1 MB ja suurin 5 MB 

• JPG tai JPEG muodossa 

Võite paluda foto saata oma e-posti aadressile või fotograafil otse saata: 

• kuva lähetetään osoitteeseen: ppa@politsei.ee  

• saatekirjeeseen henkilön nimi ja virolainen henkilötunnus  

 

 

SÕRMEJÄLJED 

Dokumentide taotlemiseks on vajalikud kehtivad sõrmejäljed Eesti politsei (PPA) andmebaasis.  

NB Alla 12-aastane laps ei pea sõrmejälgi andma. 

Sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida PPA kodulehelt: Biomeetria kehtivuse kontroll - E-päringud - 

Politsei- ja Piirivalveamet või telefonil +372 612 3000. 

 

Kui Teie/lapse sõrmejäljed pole enam kehtivad/pole veel antud, võib need anda saatkonnas kolmel 

päeval nädalas ilma aja broneerimiseta: 

esmaspäeval  14:00 – 16:00 

kolmapäeval  14:00 – 16:00 

neljapäeval  11:00 – 13:00 

Võtke kaasa Eesti pass või ID-kaart. Toiming on tasuta. 

https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised
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