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Füüsilise isiku nime või isikukoodi sisaldavad tead aanded, mille avaldamise tähtaeg tuleneb 
õigusaktidest või on seotud teadaandes märgitud täh taja ja avaldamise eesmärgi saavutamisega 

 

Teadaande esitaja määrab avaldamise lõpetamise tähtaja alljärgnevalt: 

1) aadressiandmete rahvastikuregistris muutmise teated – mitte hilisema kui kaks kuud  
avaldamisest; 

2) abieluvararegistri teated – mitte hilisema kui kolm kuud avaldamisest; 

3) enampakkumise teated – mitte hilisema kui kolm kuud avaldamisest; 

4) enampakkumise edasilükkamise teated – mitte hilisema kui kolm kuud  avaldamisest; 

5) enampakkumise peatamise teated – mitte hilisema kui kolm kuud avaldamisest; 

6) enampakkumise tühistamise teated – mitte hilisema kui kolm kuud   avaldamisest; 

7) füüsilise isiku pankrotimenetluse teated – mitte hilisema kui kolm aastat avaldamisest või 
pankrotimenetluse lõpuni; 

8) füüsilise isiku pankrotiteated – mitte hilisema kui kolm aastat avaldamisest või 
pankrotimenetluse lõpuni; 

9) füüsilise isiku vara arestimise teated – mitte hilisema kui üks aasta avaldamisest või vara 
arestimise lõpuni; 

10) füüsilisele isikule vara väljamaksmise teated – mitte hilisema kui kaks ja pool aastat 
avaldamisest; 

11) Kaitseressursside Ameti teated – mitte hilisema kui kolm kuud avaldamisest; 

12) kinnistamisteated, kui need sisalduvad isikuandmeid – mitte hilisema kui kaks kuud  
avaldamisest; 

13) kohalike maksude maksuhalduri teated, kui need sisaldavad isikuandmeid – mitte hilisema 
kui kaks kuud avaldamisest;  

14) kohaliku omavalitsuse teated, kui need sisaldavad isikuandmeid – mitte hilisema kui  kaks 
kuud avaldamisest; 

15) kohtukutsed, kui need on adresseeritud füüsilisele isikule – mitte hilisema kui kaks kuud 
avaldamisest või kui kutses on märgitud hilisem tähtpäev, siis mitte hilisema kui üks kuu 
kutses märgitud tähtpäevast; 

16) kohtuteated, kui need on adresseeritud füüsilisele isikule – mitte hilisema kui kaks kuud teate 
avaldamisest või kui kutses on märgitud hilisem tähtpäev, siis mitte hilisema kui üks kuu 
teates märgitud tähtpäevast;  

17) kohtutäituriteated – mitte hilisema kui üks aasta või täitemenetluse lõpuni;  



18) Maksu- ja Tolliameti teated, kui  need sisaldavad isikuandmeid – mitte hilisema kui  kolm 
kuud avaldamisest; 

19) mootorsõiduki eest vastutava füüsilise isiku trahviteated – mitte hilisema kui kaks kuud 
avaldamisest; 

20) pärimisteated – mitte hilisema kui 30 aastat või tähtajatult; 

21) rahvakohtunike kandidaatide nimekirjad – mitte hilisema kui kaks kuud avaldamisest; 

22) Sotsiaalkindlustusameti teated – mitte hilisema kui kaks kuud avaldamisest; 

23) täitekutsed – mitte hilisema kui üks aasta avaldamisest; 

24) äriregistri teated, kui need sisaldavad isikuandmeid – mitte hilisema kui kuus kuud 
avaldamisest; 

25) ümberkruntimise algatamise teated, kui need sisaldavad isikuandmeid – mitte hilisema kui 
kaks kuud avaldamisest; 

26) üürikomisjoni teated – mitte hilisema kui kolm kuud avaldamisest; 

27) võlgade ümberkujundamise menetluse teated – mitte hilisema kui üks aasta või menetluse 
lõpuni; 

28) väljatõstmisteated – mitte hilisema kui kuus kuud  avaldamisest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
         


