
Täitmisteade

Avaldamise algus: 20.06.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) §
10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule ÄKK OÜ (registrikood: 14044828) täitmisteate.
Sissenõudjaks on KÄRNER PIRET (47109040257). Nõude summa suurus on 1439.28
eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu
vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Tööinspektsioon 10.01.2017 8.
Kohtuvälise vaidluse lahendamise organi otsus või kokkulepe nr.4-1/2517/16)
vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 30.07.2017.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud,
kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud
abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale).
Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas
kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Marek
Laanemets ametialasele arvelduskontole AS SEB Pank EE181010010124378012.
Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasja number 014/2017/944 ja võlgniku
nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb
võlgnikul tasuda koos täitekuludega 1511.28 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja
möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 1530.48 eurot, kui nõue
täidetakse elektroonse arestimise tulemusena kolme tööpäeva jooksul. Peale kolme
tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist krediidiasutusse on
võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 1877.28 eurot.

Kohtutäitur selgitab seoses täitemenetlusega seonduvate kuludega, et:
1) Kui rahaline nõue täidetakse enne vabatahtliku tähtaja möödumist, siis peab
võlgnik tasuma üksnes täitemenetluse alustamistasu ja kohtutäituri põhitasu ei
lisandu. Täitemenetluse alustamise tasu sõltub varaliste nõuete puhul nõude summast
ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks.
Alustamistasu suurus koos käibemaksuga on 72.00 eurot.
2) Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast täitmisavalduse esitamist, kuid
enne täitmisteate saamist, maksab võlgnik menetluse alustamistasu 15.00 eurot,
millele lisandub käibemaks 3.00 eurot, kokku 18.00 eurot. Kui nõude täitmine toimus
samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast
täitmisteate kättetoimetamist ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu.
3) Kui rahalist nõuet ei täideta vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, edastab
kohtutäitur elektroonilise vara arestimise akti krediidiasutustele, ning kui nõue
täidetakse kolme tööpäeva jooksul alates elektroonilise arestimisakti
krediidiasutusse edastamisest, on kohtutäituri põhitasu 16.00 eurot, millele lisandub
käibemaks 3.20 eurot, kokku 19.20 eurot.
4) Peale kolme tööpäeva möödumist elektroonilise arestimisakti edastamist
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krediidiasutusse  arvutatakse rahalise nõude täitmisel kohtutäituri põhitasu
kohtutäituri seaduse § 35 alusel. Kohtutäituri põhitasu suurus koos käibemaksuga on
366.00 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate
kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist
tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku
täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse
esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule
saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. T 11:00-13:00, N
14:00-16:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel
olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega
ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis
võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku
kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud
tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend
vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga
kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile
aadressil Narva mnt 7D, 10145 Tallinn või e-posti teel Marek.Laanemets@taitur.net.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu
tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada
kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai
teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib
esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras.
Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda
asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab
menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse
läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217).
Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest
arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub.
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust
esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates
käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate
kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu
edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur
kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille
abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui
edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb
seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks
tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või
tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral
jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
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Ärinimed
ÄKK OÜ, kehtetud ärinimed: KAUK OÜ.

Kohtutäitur Marek Laanemets
Narva mnt 7D, 10145 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net

Teadaande number 1152823


