
Täitesüsteemi kriisi 

lahendamise neli sammu

Ülevaade valitsuse kabinetinõupidamisele 8.8.2019:

Viljar Peep (JuM), Gunnar Vaikmaa (JuM), Triin Raaper (MTA)



TÄNANE TÄITESÜSTEEM

Eranõudeid täidavad kohtutäiturid 
(sissenõudja valib täituri)

Riiginõudeid täidavad kohtutäiturid (täiturite 
koda jagab)

sh maksunõudeid täidab maksuamet, 
vajadusel annab üle täiturile



TÄNASED KOHTUTÄITURID

Kohtutäitureid 43, büroodes 300 inimest

Koguväärtuses nõudeid üle 1 mlrd €, 

aastas täidetakse 200 mln, sh tasu 13 mln

Eranõudeid 1/3, aga koguväärtusest 75%

riiginõudeid 2/3, aga koguväärtusest 25% 



TÄITURIAMETI KRIIS

Viimased 5 aastat: 5 täiturit vähem (48→43), kuid 
tööd 50% vähem, tasumäärad väiksemad 

Pooled täituribürood ei ole jätkusuutlikud (personal, 
IT, nõutud toimingud, tähtajad)

Kvaliteet üha ebaühtlasem, nõrgenevad bürood 
keskenduvad kohese rahavooga toimingutele. 
Kasvab kuritarvituste ja pankroti risk 



RIIGINÕUDED: MURED JA VÕIMALUSED

Unarusse jäetakse eelkõige riiginõuded (madalam 
tulukus kui eranõuetel)

Riik kaotab aastas 2 mln € ainuüksi nõuete 
aegumisega

Iga asutus haldab nõudeid eraldi (v.a. kohtunõuded)

Riiginõuete haldamist ja täitmist saab 
automatiseerida, kuid masinast-masinasse-
süsteemi kasutab vaid maksuamet



1. LAHENDUS: RIIGINÕUDED MAKSUAMETISSE

Riiginõuete haldamine ja täitmine maksuametisse

Automaattäitmine. Kui on muud vara, kaasatakse 
täitur selle arestiks ja müügiks (≈ 10% juhtudel)

Omahinnalised tasud 

Nõuete täitmise tõhusus kasvab

Keskne haldamine annab mastaabiefekti



MAKSUAMETI OMAHINNALISED TÄITETASUD 

Kavandatud 

tasu

Kehtivad täituri 

tasud (km-ga)

Alustamistasu 10 18 – 144

Põhitasu

kuni 200 € 0 kuni 108

201 – 2000 € 5 126 – 456

2001 – 10 000 € 14 540 – 996

10 001 – 50 000 € 30 1152 – 2520

50 001 – 500 000 € 93 3480 – 8400

Üle 500 000 € 1484 8400



2. LAHENDUS: TÄITURITE JÄTKUSUUTLIK ARV

43 asemel 16-20 täiturit avaliku konkursiga

15 linnas põhi- või harubürood

Allesjäänud täiturite tulubaas kasvab 2 korda

Täiturid täidavad seniseid riiginõudeid, uutele 
üleminekuaeg kuni 2024



3. LAHENDUS: TUGI ELATISNÕUETELE

15 tuhat elatisasja kogusummas 30 mln €

Nende täitmise kulu 1 mln, tasu laekub 0,4 mln €

a) toetada elatisasja täitmist (0,5 mln € aastas)

b) eraldi elatisasjade täiturid (1,5 mln € aastas)

Riigi tugi nõutakse sisse pärast nõude täitmist



4. LAHENDUS: ÜHTNE REGISTER ja SEADUS

Kahe asemel üks menetlusseadus

Nõuded (nii riigi- kui era-) ühtses järjekorras (laste 
elatisnõuded väljaspool järjekorda)

Kõik nõuded, arestid ühtses registris: läbipaistvus, 
järjekorrast kinnipidamine, kaitse tühjaksarestimise 
vastu



KULUD ja TULUD

Käivituskulu 6 mln, 10 aasta püsikulud 10 mln €

Riiginõuete täitmise kulud tasub võlgnik

Elatisnõuete tugi: 0,5 mln € miinus tagasinõuded 

Riiginõudeist 75% = 3 suurimat (PPA, LKF, RTK). 
Nende nõuete täitmise järkjärguline tõus MTA 
tänasele tasemele = lisaks 58 mln € 10 a jooksul

Riiginõuete haldamine ja täitmine täna MTAs: 40 

teenistujat. Lisanduks 11 (sh 4 RTK-st)


