
VARANIMEKIRI 

1. Võlgniku ja abikaasa nimi 

Võlgniku ees- ja perekonnanimi/ ärinimi 
 
 

Isikukood või sünniaeg/ registrikood 

Abikaasa ees- ja perekonnanimi 
 
 

Isikukood või sünniaeg 

2. Võlgniku, abikaasa või elukaaslase  netosissetulek ühe kuu kohta Võlgnik Abikaasa/ 
elukaaslane 

Töölepingu vm võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud igakuine sissetulek   
Ettevõtlusest saadud igakuine sissetulek   
Üüri- ja renditulud   
Intressitulud, dividenditulud   
Saadud ülalpidamismaksed   
Sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt   
Kindlustusmaksed   
Muud sissetulekud   
Sissetulekud kokku   
3. Võlgniku, abikaasa või elukaaslase ja ülalpeetavate vara 

3.1. Andmed kinnisvara kohta (kinnistusregistriosa number, kinnistu asukoht, suurus, kasutusviis, seisukord ja 

selle väärtus, omandi liik: ainu-, ühis-, kaasomand, osa õiguste ühisuses), kui vara osas on käimas kohtu- või 

täitemenetlus, siis märkida kohtuasja number, täitetoimiku number  

Kinnistusregistriosa number 
 

Kinnistu asukoht Kinnistu suurus 

Kinnistu sihtotstarve 

 

Kinnistu seisukord Kinnistu hinnanguline väärtus  

Omaniku nimi/omanike nimed ja omandi liik 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                    Ainuomand                       Ühisomand                         Kaasomand                   Osa õiguste ühisuses 

Kohtuasja number 
 
 

Täitetoimiku number 

Kinnistusregistriosa number 
 
 

Kinnistu asukoht Kinnistu suurus 

    

Vorm VÜKM-2 

Justiitsministri 28. märtsi 2011. a määruse nr 18 

„Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” 

lisa 2 



 

Kinnistu sihtotstarve 
 
 

Kinnistu seisukord Kinnistu hinnanguline väärtus  
 

Omaniku nimi/omanike nimed ja omandi liik 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                       Ainuomand                             Ühisomand                              Kaasomand                       Osa õiguste ühisuses 

Kohtuasja number 
 
 

Täitetoimiku number 

Kinnistusregistriosa number 
 
 

Kinnistu asukoht Kinnistu suurus 

Kinnistu sihtotstarve 
 
 

Kinnistu seisukord Kinnistu hinnanguline väärtus  

Omaniku nimi/omanike nimed ja omandi liik 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         
                         Ainuomand                            Ühisomand                               Kaasomand                       Osa õiguste ühisuses 

Kohtuasja number  
 
 

Täitetoimiku number 
 

 Kinnistusregistriosa number Kinnistu asukoht Kinnistu suurus 
 
 

Kinnistu sihtotstarve 
 

Kinnistu seisukord 
 

Kinnistu hinnanguline väärtus  

Omaniku nimi/omanike nimed ja omandi liik 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                         Ainuomand                           Ühisomand                              Kaasomand                         Osa õiguste ühisuses 

Kohtuasja number Täitetoimiku number 

Kinnistusregistriosa number Kinnistu asukoht Kinnistu suurus 

 
Kinnistu sihtotstarve Kinnistu seisukord 

 
Kinnistu hinnanguline väärtus  
 

Omaniku nimi/omanike nimed ja omandi liik 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   
                           Ainuomand                          Ühisomand                               Kaasomand                      Osa õiguste ühisuses 

Kohtuasja number 
 
 

Täitetoimiku number 

3.2. Andmed võlgniku pangakontodel hoiustatu kohta 

Pank 
 
 
 

Pangakontol hoiustatu 
väärtus eurodes 

Omandi liik (ainu-, 
ühis-, kaasomand või osa õiguste 
ühisuses) 

Kohtuasja number/ täitetoimiku 
number, kui pangakonto on 
arestitud 

    

    

    

    



    

    

    

    

 
 

   

3.3. Andmed võlgniku väärtpaberite kohta 

Emitent Liik Kogus Nimiväärtus Koguväärtus Omandi liik 
(ainu-, ühis-, 
kaasomand 
või osa 
õiguste 
ühisuses) 

Kohtuasja 
number/ 
täitetoimiku  
number, kui 
väärtpaberikonto 
on arestitud 

       

       

 
 

      

3.4. Andmed võlgnikule kuuluvate mootor-, vee- ja õhusõidukite kohta 

Vara liik 
 
 

Mark Väljalaskeaasta Vara väärtus 
eurodes 

Omandi liik (ainu-, 
ühis-, kaasomand või 
osa õiguste ühisuses) 

Kohtuasja number/ 
täitetoimiku  
number, kui vara on 
arestitud 

      

      

      

      

 
 

     

3.5. Andmed võlgniku muu olulise vara, sh kollektsioonide, kunstiesemete, väärtasjade, autoriõiguste, patentide 
kohta 

Vara liik/nimetus 
 

Vara väärtus 
eurodes 

Omandi liik (ainu-, ühis-, kaasomand või 
osa õiguste ühisuses) 

Kohtuasja number/ 
täitetoimiku  
number, kui vara on arestitud 

    

    

 
 

   

4. Andmed kinnisasja, registrisse kantud vallasasja või õiguse müümise, kinkimise või raha laenamise korral 
kolmandatele isikutele enam kui 3000 euro väärtuses iga tehingu kohta ja tehingud lähikondsetega* 
„Pankrotiseaduse“ § 117 tähenduses viie aasta jooksul enne avalduse esitamist 

Tehingu liik (ost-
müük, kinge, laen 
vms) 

Tehingu ese 
(kinnisasi, 
vallasasi, raha 
vms) 

Tehingu tegemise 
aeg 

Tehingu väärtus  Tehingu teine 
osapool (nimi, 
telefoninumber) 

Tehingud 
lähikondsetega* 
(kellega) 

 
 

     

 
 

     



 
 

     

 
 

     

* Lähikondseteks loetakse  võlgniku abikaasa, isegi kui abielu on sõlmitud pärast tagasivõidetava tehingu tegemist, samuti endine 
abikaasa, kui abielu on lahutatud aasta jooksul enne selle tehingu tegemist; isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine või kellel oli 
võlgnikuga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tagasivõidetavat tehingut; võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja nende 
abikaasad; võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad; võlgniku abikaasa ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa 
õde ja vend 
4.1. Muud vajalikud andmed ja selgitused: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Kinnitus ja allkiri: 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua võlgade 
ümberkujundamise avalduse menetlemisest keeldumise ning alustatud menetluse lõpetamise. 
 
 
Võlgniku/esindaja allkiri:                                                       Abikaasa allkiri: 

 


