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KOHTUTÄITURI TASU VÄLJAMÕISTMISE OTSUS  
 
Võlgniku _____________________________ (isikukood/registrikood) suhtes on al gatatud 
täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on __ _____________________ ja sissenõudja 
______________________ avaldus.  
 
„Kohtutäituri seaduse“ (edaspidi KTS) § 28 lõike 1 kohaselt on kohtutäituri ametitoiming tasuline. 
KTS  § 30 kohaselt on kohustatud kohtutäituri tasu maksma isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud 
nõue (täitedokument). Seaduses sätestatud juhul on kohustatud isikuks sissenõudja või muu isik. 
Kohtutäituri tasu sissenõudmise aluseks on kohtutäituri tasu otsus.  
 
KTS § 29 lõike 1 kohaselt koosneb kohtutäituri tasu täitemenetluse alustamise tasust ja põhitasust. 
Seaduses sätestatud juhtudel on kohtutäituril õigus saada täitetoimingute tegemise eest lisatasu. 
KTS § 34 kohaselt sõltub täitemenetluse alustamise tasu täitmisteate kättetoimetamise viisist. Kui 
täitmisteade toimetatakse võlgnikule kätte elektronposti aadressil või elektrooniliselt selleks 
ettenähtud infosüsteemi kaudu, on täitemenetluse alustamise tasu 15 eurot. Kui täitmisteade 
toimetatakse võlgnikule kätte  muul „Tsiviilkohtumenetluse seadustikus“ sätestatud viisil, on 
täitemenetluse alustamise tasu 30 eurot. Kohtutäituri põhitasu määr on kehtestatud rahalise nõude 
suurusest või täitetoimingu sisust lähtudes või mõlemast lähtudes kindla summana. KTS § 32 lõike 3 
kohaselt lisandub kohtutäituri tasule käibemaks.  
 
KTS § 32 kohaselt muutub täitemenetluse alustamise tasu sissenõutavaks menetluse alustamisega 
ja põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule. Mitterahaliste nõuete 
täitmisel ja muude täitetoimingute tegemisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitetoimingute 
lõpetamisega. Lisatasud muutuvad sissenõutavaks pärast täitetoimingu tegemist.  
 
Kui võlgnik täidab täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ettenähtud tähtaja jooksul või sõlmib 
enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist sissenõudjaga maksegraafiku ja täidab 
nõuet kuni selle nõuetekohase täitmiseni maksegraafiku kohaselt, võib võlgnikult nõuda kohtutäituri 
põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu.  
 
Arvestades eeltoodut ning vastavalt „Kohtutäituri seaduse“ §-le 28, _________________ otsustas 
kohtutäitur nõuda võlgnikult/sissenõudjalt ___________________________:  
1) täitemenetluse alustamise tasu __________________ eurot, millele lisandub käibemaks 
________ eurot, kokku __________________ eurot;  
2) kohtutäituri põhitasu __________________ eurot, millele lisandub käibemaks ________ eurot, 
kokku __________________ eurot;  
3) kohtutäituri lisatasu __________________ eurot, millele lisandub käibemaks ________ eurot, 
kokku __________________ eurot.  
 
Märkused:  
Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse peale 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 
„Tsiviilkohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul 
kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. 
Kaebuse kohtutäituri tasu otsuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva 
jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates kümne päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri 
otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse 
maakohtule.  
 
Akti (otsuse) vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 
„Kohtutäiturimäärustik“ lisana.  
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