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EELNÕU 

 

Maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses 

kasutatavate vormide kehtestamine 

 

Määrus kehtestatakse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 9 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluse vormid 

 

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised vormid (lisatud): 

1) võlgniku maksejõuetusavaldus (lisa 1); 

2) abikaasade ühine maksejõuetusavaldus (lisa 2); 

3) võlausaldaja maksejõuetusavaldus (lisa 3); 

4) varanimekiri (lisa 4); 

5) võlanimekiri (lisa 5); 

6) võlgade ümberkujundamise kava (lisa 6). 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vormid on avaldatud justiitsministeeriumi 

veebilehel www.just.ee, kohtu veebilehel www.kohus.ee ja kättesaadavad maakohtutes. 

 

§ 2. Justiitsministri 28. märtsil 2011. a vastuvõetud määruse nr 18 „Võlgade 

ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine“ kehtetuks 

tunnistamine 

 

Justiitsministri 28. märtsil 2011. a vastuvõetud määrus nr 18 „Võlgade ümberkujundamise 

menetluses kasutatavate vormide kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 3. Määruse jõustumine 

 

Käesolev määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil. 

 

 

Lisa 1. Võlgniku maksejõuetusavalduse vorm 

Lisa 2. Abikaasade ühise maksejõuetusavalduse vorm 

Lisa 3. Võlausaldaja maksejõuetusavalduse vorm 

Lisa 4. Varanimekirja vorm 

Lisa 5. Võlanimekirja vorm 

Lisa 6. Võlgade ümberkujundamise kava vorm 

 

  

http://www.just.ee/
http://www.kohus.ee/


2 
 

Vorm FIMM - 1 

justiitsministri määruse  

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” 

lisa 1 

 

VÕLGNIKU MAKSEJÕUETUSAVALDUS 

 Täidab võlgnik 

* kohustuslikud väljad 

 

Esitamise aeg:  „………” ………………………………. ……………… (päev, kuu, aasta) 

Esitatakse  ………………………………. Maakohtule 

1. Üldandmed 

1.1. Võlgniku andmed* 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

  

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

 

Palun märkige FIE ärinimi ja registrikood, kui tegutsete või olete tegutsenud FIE-na 

 

 

1.2. Võlgniku esindaja või nõustaja andmed  

seaduslik esindaja   ☐ 

lepinguline esindaja   ☐ 

nõustaja   ☐ 

esindaja või nõustaja puudub ☐ 
 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber Maakond Telefon 

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

märkused 
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e-post 

 

 

2. Võlgniku perekonnaseis, varasuhted, abikaasa makseraskused ja ülalpeetavad 

2.1. Võlgniku perekonnaseis* 

Abielus ☐ 

Lahutatud   ☐ 

Vallaline   ☐ 

2.2. Abikaasade varasuhted  

Varasuhte liik: Ühisvara ☐ Kas abikaasade vahel on sõlmitud 

abieluvaraleping? 

Jah ☐                              

Ei ☐      

Lahusvara   ☐ Kas abieluvaraleping on 

registreeritud abieluvararegistris?   

Jah ☐ 

Vara juurdekasvu tasaarvestus   ☐ Ei ☐ 

2.3. Andmed abikaasa kohta  

Abikaasa ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus (linn, 

vald) 

 

Asula 

 

Sihtnumber 

 

Maakond 

 

 

e-post 

 

Telefon 

 

Amet  

 

 

Tööandja nimi 

2.4. Kas abikaasal on makseraskused ?      Ei  ☐     Jah  ☐       
2.4.1. Kui jah, milles abikaasa makseraskused väljenduvad? 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.5. Selgitus abikaasade ühisavalduse esitamata jätmise põhjuste kohta*  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6. Andmed võlgniku ja abikaasa ülalpeetavate kohta* 

Märkige võlgniku ja abikaasa ühiste laste, perekonnas elavate võlgniku laste, perekonnas elavate abikaasa laste, teiste võlgnikuga koos 

elavate isikute andmed 

Ees- ja perekonnanimi Sugulussuhe Isikukood või sünniaeg Tegevus (töötamine, 

õppimine, kodune) 

Elamine koos võlgnikuga 

 

 

 

   Ei       ☐         Jah ☐ 
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   Ei                 ☐ Jah ☐ 

 

 

   Ei                 ☐ Jah ☐ 

 

 

   Ei                   ☐ Jah ☐ 

 

 

   Ei                   ☐ Jah ☐ 

 

 

   Ei                   ☐ Jah ☐ 

3. Andmed võlgniku hariduse ja töökogemuse kohta 

3.1. Omandatud või omandamisel olev elukutse/eriala ja haridustase* 

Õppeasutuse nimetus 

 

Elukutse / eriala 

 

Lõpetamise aasta 

 

Omandatud/ 

omandatav 

haridustase  

Aasta 

õppemaks, kui 

haridus on 

omandamisel 

     

     

     

     

3.2. Andmed võlgniku töökogemuse kohta viimase 5 aasta jooksul* 

Tööandja nimi Amet Töösuhte 

algus ja 

lõpp 

Töösuhte lõppemise põhjus Netotöötasu kuus 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Tööstaaž kokku  

4. Andmed võlgnikule kuuluva vara kohta* 

Vara liik (kinnisvara, selle asukoht; mootorsõiduk, mark, väljalaske aasta; muu väärtuslik 

vara) 

Hinnanguline väärtus 

  

  

  

  

  

5. Võlgniku ja tema ülalpeetavate sissetulekud ja väljaminekud ühe kuu kohta 

Sissetuleku liik* Summa* Väljamineku liik* Summa* Kulukandja 
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(nt võlgnik, võlgniku abikaasa, 

elukaaslane, muu leibkonda 

kuuluv isik)* 

Töölepingu või muu võlaõigusliku 

lepingu alusel või avalikust 

teenistusest saadav igakuine 

sissetulek 

 Eluasemekulud (sh vee-, 

gaasi-, elektri-, kütte-, prügi-, 

halduskulud) 

  

Ettevõtlusest saadav igakuine 

sissetulek 

 Kulutused toidule   

Üüri- ja/või renditulu  Kulutused riietele, jalanõudele   

Intressi- ja/või dividenditulu  Kulutused majatarvetele, 

hügieenile, ravimitele 

  

Saadavad ülalpidamismaksed  Transpordikulud (kulutused 

ühis- või isiklikule transpordile) 

  

Sotsiaaltoetused riigilt ja/või 

kohalikult omavalitsuselt 

 Sidekulud   

Saadavad kindlustushüvitised  Tasutud ülalpidamismaksed 

võlgnikust lahus elavatele 

võlgniku lastele 

  

Muud sissetulekud  Kulutused laste 

koolikohustuse täitmisele 

  

Muud vältimatud kulutused   

Sissetulekud kokku*  Väljaminekud kokku*   

Võlgnevuste tasumiseks jääv 

summa* 

 

6. Andmed võlgniku kohustuste kohta (võlanimekiri) ja taotlus täitemenetluse peatamiseks 

6.1. Võlgniku kohustused* 

Võlausaldaja / sissenõudja nimi Tasumisele kuuluv 

kogusumma 

Tasumisele 

kuuluva 

kohustuse 

jääk 

Kohtutäituri nimi, kui kohustuse suhtes on 

algatatud täitemenetlus 
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6.2. Võlgniku taotlus täitemenetluste peatamiseks* 

Avalduse menetlusse võtmise korral palun peatada täitemenetlused nõuete 

sissenõudmiseks. 

Ei ☐         

Jah ☐         

6.3. Muud taotlused 

 

 

 

 

7. Võlgniku selgitused makseraskustesse sattumise põhjuste ning makseraskuste ületamise 

kohta 

7.1. Võlgniku selgitus makseraskuste põhjuste kohta (nt haigus, töö kaotus, töövõimetus)* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2. Võlgniku tegevused makseraskuste ületamiseks enne maksejõuetusavalduse esitamist  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3. Võlgniku plaanitavad tegevused makseraskuste ületamiseks maksejõuetusmenetluse algatamisel 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Võlgniku seisukoht, millise või milliste alternatiivsete maksejõuetusmenetluste algatamist ta 

soovib ja seisukoha põhjendus ning avalduse läbivaatamise viis 

8.1. Maksejõuetusmenetluse valik* 

 

pankroti väljakuulutamine 

 

pankroti väljakuulutamine ja kohustustest vabastamise menetluse algatamine 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine 

 

☐ 

 

☐ 
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kohtu otsustus 

☐ 

 

☐ 

 

8.2. Põhjendus* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.3. Avalduse läbivaatamine kohtuistungil või kirjalikus menetluses (valige üks)* 

Soovin avalduse läbivaatamist 

 

kohtuistungil 

 

kirjalikus menetluses 

 

 

☐ 

 

☐ 

9. Ettevõtte ümberkujundamist taotleva füüsilisest isikust ettevõtja selgitused 

9.1. Taotlus ettevõtte ümberkujundamiseks   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.2. Selgitus ettevõtte ümberkujundamise vajalikkuse kohta 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9.3. Võimalikud abinõud ettevõtte ümberkujundamiseks ja nende rakendamise tagajärjed ettevõtte töötajatele, sh 

töötajate arvu muutmine 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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10. Märkused 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

11. Avalduse lisad* 

☐  riigilõivu tasumist tõendav dokument 

☐  muud lisad (palun loetlege): 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

  

12. Kinnitus ja allkiri* 

Kinnitan, et käesolevas avalduses esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud. 

 

Kui soovin võlgade ümberkujundamise menetluse algatamist, kinnitan, et mulle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid 

võlgade ümberkujundamise välistada. Täidan võlgniku kohustusi, mis on sätestatud füüsilise isiku maksejõuetuse 

seaduse  §-s 23. Samuti kinnitan, et minu elukoht on Eestis ja on seda olnud viimase ühe aasta jooksul enne võlgade 

ümberkujundamise avalduse esitamist. 

 

Kui soovin pankroti väljakuulutamist ja kohustustest vabastamise menetluse algatamist, kinnitan, et mulle ei ole teada 

asjaolusid, mis võiksid kohustustest vabastamise välistada. Täidan võlgniku kohustusi, mis on sätestatud füüsilise isiku 

maksejõuetuse seaduse  §-s 47. 

 

Olen teadlik, et kui olen valinud üksnes pankroti väljakuulutamise, siis kohustustest vabastamise menetlust ei algatata.  

 

Olen teadlik, et kui olen valinud pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise, võin anda 

nõusoleku võlgade ümberkujundamise menetluse algatamiseks, kui võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine 

on võimalik. 

 

Olen teadlik, et kui olen valinud võlgade ümberkujundamise menetluse algatamise, võin anda nõusoleku enda suhtes 

pankroti välja kuulutamiseks ja kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks, kui pankroti väljakuulutamine on 

põhjendatud ja kohustustest vabastamise menetluse algatamine on võimalik. 

 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua 

maksejõuetusavalduse menetlemisest keeldumise ning alustatud menetluse lõpetamise. 

 

 

võlgniku / esindaja allkiri                           
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Vorm FIMM - 2 

justiitsministri määruse  

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide 

kehtestamine” lisa 2 

 

ABIKAASADE ÜHINE MAKSEJÕUETUSAVALDUS 

 Täidavad abikaasadest võlgnikud ühiselt 

* kohustuslikud väljad 

 

Esitamise aeg:  „………” ………………………………. ……………… (päev, kuu, aasta) 

Esitatakse  ………………………………. Maakohtule 

1. Üldandmed 

1.1. Võlgniku andmed* 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

  

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

 

Palun märkige FIE ärinimi ja registrikood, kui tegutsete või olete tegutsenud FIE-na 

 

 

1.2. Võlgniku esindaja või nõustaja andmed 

seaduslik esindaja   ☐ 

lepinguline esindaja   ☐ 

nõustaja   ☐ 

esindaja või nõustaja puudub ☐ 
 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber Maakond Telefon 

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

märkused 
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e-post 

 

 

1.3. Abikaasa andmed* 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

  

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

E-post 

 

 

Palun märkige FIE ärinimi ja registrikood, kui tegutsete või olete tegutsenud FIE-na 

 

 

1.4. Abikaasa esindaja või nõustaja andmed 

seaduslik esindaja   ☐ 

lepinguline esindaja   ☐ 

nõustaja   ☐ 

esindaja või nõustaja puudub ☐ 
 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

 

2. Abikaasade varasuhted ja ülalpeetavad 

2.1. Abikaasade varasuhted  

Varasuhte liik ühisvara ☐ Kas abikaasade vahel on sõlmitud 

abieluvaraleping? 

Jah ☐                              

Ei ☐      

lahusvara   ☐ Kas abieluvaraleping on 

registreeritud abieluvararegistris?   

Jah ☐ 

vara juurdekasvu tasaarvestus   ☐ Ei ☐ 

2.2. Andmed võlgniku ja abikaasa ülalpeetavate kohta* 

Märkida võlgniku ja abikaasa ühiste laste, perekonnas elavate võlgniku laste, perekonnas elavate abikaasa laste, teiste võlgnikuga või 

abikaasaga koos elavate isikute andmed 

Ees- ja perekonnanimi Sugulussuhe Isikukood või sünniaeg Tegevus (töötamine, 

õppimine, kodune) 

Elamine koos 

võlgnikuga 

 

 

   Ei       ☐         Jah ☐ 

    Ei                 ☐ Jah ☐ 

    Ei                 ☐ Jah ☐ 
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    Ei                   ☐ Jah ☐ 

    Ei                   ☐ Jah ☐ 

    Ei                   ☐ Jah ☐ 

3. Andmed võlgniku ja võlgniku abikaasa hariduse ja töökogemuse kohta 

3.1. Omandatud või omandamisel olev elukutse/eriala ja haridus* 

Võlgnik või 

võlgniku 

abikaasa 

Õppeasutuse 

nimetus 

Elukutse / eriala 

 

(Eelda-

tav) 

lõpeta-

mise 

aasta 

 

Omandatud / 

omandatav 

haridustase 

Aasta 

õppemaks, 

kui haridus on 

omandamisel 

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

3.2. Andmed võlgniku ja võlgniku abikaasa töökogemuse kohta viimase 5 aasta jooksul* 

Võlgnik või 

võlgniku 

abikaasa 

Tööandja nimi Amet Töösuhte algus ja lõpp Töösuhte lõppemise 

põhjus 

Netotöötasu 

kuus 

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

     

Võlgniku tööstaaž kokku  

Abikaasa tööstaaž kokku  

4. Andmed võlgnikule ja abikaasale kuuluva vara kohta* 

Vara liik (kinnisvara, selle asukoht; mootorsõiduk, mark, väljalaske aasta; muu 

väärtuslik vara) 

Omanik Hinnanguline väärtus 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 
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 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

 Võlgnik    ☐ 

Abikaasa ☐ 

 

5. Võlgniku, abikaasa ja nende ülalpeetavate sissetulekud ja väljaminekud ühe kuu kohta 

Sissetuleku liik* Sissetule

ku saaja* 

Summa* Väljamineku liik* Summa* Kulukandja 

(nt võlgnik, abikaasa, muu 

leibkonda kuuluv isik)* 

Töölepingu või muu 

võlaõigusliku lepingu 

alusel või avalikust 

teenistusest saadav 

igakuine sissetulek 

Võlgnik  Eluasemekulud (sh vee-, 

gaasi-, elektri-, kütte-, prügi-, 

halduskulud) 

  

Abikaasa  

Ettevõtlusest saadav 

igakuine sissetulek 

Võlgnik 

 

 Kulutused toidule   

Abikaasa 

 

 

Üüri- ja/või renditulu Võlgnik 

 

 Kulutused riietele, 

jalanõudele 

  

Abikaasa 

 

 

Intressi- ja/või 

dividenditulu 

Võlgnik 

 

 Kulutused majatarvetele, 

hügieenile, ravimitele 

  

Abikaasa 

 

 

Saadavad 

ülalpidamismaksed 

Võlgnik 

 

 Transpordikulud (kulutused 

ühis- või isiklikule 

transpordile) 

  

Abikaasa 

 

 

Sotsiaaltoetused riigilt 

ja/või kohalikult 

omavalitsuselt 

Võlgnik 

 

 Sidekulud   

Abikaasa 

 

 

Saadavad 

kindlustushüvitised 

Võlgnik 

 

 Tasutud ülalpidamismaksed 

võlgnikust lahus elavatele 

võlgniku lastele 

  

Abikaasa 

 

 

Muud sissetulekud Võlgnik 

 

 Kulutused laste 

koolikohustuse täitmisele 

  

Abikaasa 

 

 Muud vältimatud kulutused   

Sissetulekud kokku* Võlgnik 

 

 Väljaminekud kokku*   

Abikaasa 

 

 

Võlgnevuste tasumiseks 

jääv summa* 

Võlgnik 

 

  

Abikaasa 

 

 

6. Andmed võlgniku ja abikaasa kohustuste kohta (võlanimekiri) ja taotlus täitemenetluse 

peatamiseks 

6.1. Võlgniku ja abikaasa ühised kohustused* 
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Võlausaldaja / sissenõudja nimi Tasumisele kuuluv 

kogusumma 

Tasumisele 

kuuluva 

kohustuse 

jääk 

Kohtutäituri nimi, kui kohustuse suhtes on 

algatatud täitemenetlus 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

6.2. Võlgniku eraldiseisvad kohustused* 

Võlausaldaja / sissenõudja nimi Tasumisele kuuluv 

kogusumma 

Tasumisele 

kuuluva 

kohustuse 

jääk 

Kohtutäituri nimi, kui kohustuse suhtes on 

algatatud täitemenetlus 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

6.3. Abikaasa eraldisesivad kohustused* 

Võlausaldaja / sissenõudja nimi Tasumisele kuuluv 

kogusumma 

Tasumisele 

kuuluva 

kohustuse 

jääk 

Kohtutäituri nimi, kui kohustuse suhtes on 

algatatud täitemenetlus 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

6.4. Võlgniku taotlus täitemenetluste peatamiseks* 

Avalduse menetlusse võtmise korral palun peatada täitemenetlused 

nõuete sissenõudmiseks. 

Ei ☐         

6.5. Abikaasa taotlus täitemenetluste peatamiseks* 

Avalduse menetlusse võtmise korral palun peatada täitemenetlused 

nõuete sissenõudmiseks. 

Ei ☐         

6.6. Muud taotlused 

 

 

 

 

7. Võlgniku ja abikaasa selgitused makseraskustesse sattumise põhjuste ning makseraskuste 

ületamise kohta 

7.1. Võlgniku ja abikaasa selgitus makseraskuste põhjuste kohta (nt haigus, töö kaotus, töövõimetus)* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



14 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2. Võlgniku ja abikaasa tegevused makseraskuste ületamiseks enne maksejõuetusavalduse esitamist  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3. Võlgniku plaanitavad tegevused makseraskuste ületamiseks maksejõuetusmenetluse algatamisel 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Võlgniku ja abikaasa seisukoht, millise või milliste alternatiivsete maksejõuetusmenetluste 

algatamist nad soovivad ja seisukoha põhjendus ning avalduse läbivaatamise viis 

8.1. Maksejõuetusmenetluse valik* 

8.1.1. Võlgniku valik* 

 

pankroti väljakuulutamine 

 

pankroti väljakuulutamine ja kohustustest vabastamise menetluse algatamine 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine eraldi 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine koos abikaasaga 

 

kohtu otsustus 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

8.1.2. Abikaasa valik* 

 

pankroti väljakuulutamine 

 

pankroti väljakuulutamine ja kohustustest vabastamise menetluse algatamine 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine eraldi 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine koos abikaasaga 

 

kohtu otsustus 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 
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8.2. Põhjendus* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.3. Avalduse läbivaatamine kohtuistungil või kirjalikus menetluses (valige üks)* 

Soovin avalduse läbivaatamist 

 

kohtuistungil 

 

kirjalikus menetluses 

 

 

☐ 

 

☐ 

9. Ettevõtte ümberkujundamist taotleva füüsilisest isikust ettevõtja selgitused 

9.1. Taotlus ettevõtte ümberkujundamiseks 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.2. Selgitus ettevõtte ümberkujundamise vajalikkuse kohta 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9.3. Võimalikud abinõud ettevõtte ümberkujundamiseks ja nende rakendamise tagajärjed ettevõtte töötajatele, sh 

töötajate arvu muutmine 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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10. Märkused 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

11. Avalduse lisad* 

☐  riigilõivu tasumist tõendav dokument 

☐  muud lisad (palun loetlege): 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

  

12. Kinnitused ja allkirjad* 

 

Kinnitan, et käesolevas avalduses esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud. 

 

Kui soovin võlgade ümberkujundamise menetluse algatamist, kinnitan, et mulle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid 

võlgade ümberkujundamise välistada. Täidan võlgniku kohustusi, mis on sätestatud füüsilise isiku maksejõuetuse 

seaduse  §-s 23. Samuti kinnitan, et minu elukoht on Eestis  ja on seda olnud viimase ühe aasta jooksul enne võlgade 

ümberkujundamise avalduse esitamist. 

 

Kui soovin pankroti väljakuulutamist ja kohustustest vabastamise menetluse algatamist, kinnitan, et mulle ei ole teada 

asjaolusid, mis võiksid kohustustest vabastamise välistada. Täidan võlgniku kohustusi, mis on sätestatud füüsilise isiku 

maksejõuetuse seaduse  §-s 47. 

 

Olen teadlik, et kui olen valinud üksnes pankroti väljakuulutamise, siis kohustustest vabastamise menetlust ei algatata.  

 

Olen teadlik, et kui olen valinud pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise, võin anda 

nõusoleku võlgade ümberkujundamise menetluse algatamiseks, kui võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine 

on võimalik. 

 

Olen teadlik, et kui olen valinud võlgade ümberkujundamise menetluse algatamise, võin anda nõusoleku enda suhtes 

pankroti väljakuulutamiseks ja kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks, kui pankroti väljakuulutamine on 

põhjendatud ja kohustustest vabastamise menetluse algatamine on võimalik. 

 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua 

maksejõuetusavalduse menetlemisest keeldumise ning alustatud menetluse lõpetamise. 

 

võlgniku / esindaja allkiri                                                         

 

abikaasa / esindaja allkiri  

 

  



17 
 

Vorm FIMM - 3 

justiitsministri määruse 

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” 

lisa 3 

 

VÕLAUSALDAJA MAKSEJÕUETUSAVALDUS 

Täidab võlausaldaja 

* kohustuslikud väljad 

 

Esitamise aeg:  „………” ………………………………. ……………… (päev, kuu, aasta) 

Esitatakse  ………………………………. Maakohtule 

1. Üldandmed 

1.1. Võlausaldaja andmed* 

Ees- ja perekonnanimi / ärinimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg / registrikood 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

  

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

E-post 

 

 

1.2. Võlausaldaja esindaja andmed 

seaduslik esindaja   ☐ 

lepinguline esindaja   ☐ 

esindaja puudub ☐ 
 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

märkused 
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1.3. Võlgniku andmed* 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

  

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

 

Palun märkige FIE ärinimi ja registrikood, kui võlgnik tegutseb või on tegutsenud FIE-na 

 

 

1.4. Võlgniku esindaja või nõustaja andmed                             

seaduslik esindaja   ☐ 

lepinguline esindaja   ☐ 

nõustaja   ☐ 

esindaja või nõustaja puudub ☐ 
 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Aadress (tänav, maja, korter) 

 

 

Küla/linn (asula) 

 

 

Vald/linn (kohaliku omavalitsuse üksus) 

 

 

Sihtnumber 

 

 

Maakond 

 

Telefon 

e-post 

 

 

2. Võlgniku suhtes maksejõuetusavalduse esitamise põhjendused 

2.1. Võlgniku maksejõuetuse või makseraskuste põhistamine* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Millistele järgmistele asjaoludele võlausaldaja võlgniku maksejõuetuse põhistamisel muu hulgas tugineb?* 

☐ Võlgnik ei ole täitnud kohustust 30 päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist ja võlausaldaja on teda 

kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada maksejõuetusavaldus ning võlgnik ei ole seejärel kohustust täitnud 10 päeva 

jooksul 

☐ Võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või 

kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks 

☐ Võlgnik hävitab, peidab või raiskab oma vara või teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ta on muutunud 

maksejõuetuks, või on muul viisil tahtlikult põhjustanud oma maksejõuetuse 
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☐ Võlgnik teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita 

☐ Võlgnik on lahkunud Eestist, eesmärgiga hoiduda oma kohustuste täitmisest või varjab end samal eesmärgil 

2.3. Punktis 2.2 märgitud asjaolu(de) põhistamine* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Kas võlausaldaja nõue on muutunud sissenõutavaks:* 

☐ Jah 

☐ Ei 

2.5. Kui võlausaldaja ei tugine ühelegi punktis 2.2. nimetatud asjaolule võlgniku maksejõuetuse põhistamisel, 

kas võlausaldajal on võlgniku nõusolek maksejõuetusavalduse esitamiseks:* 

☐ Jah 

☐ Ei 

3. Võlausaldaja seisukoht, millise maksejõuetusmenetluse või milliste maksejõuetusmenetluste 

algatamist ta võlgniku suhtes taotleb ja seisukoha põhjendus ning avalduse läbivaatamise viis 

3.1. Maksejõuetusmenetluse valik* 

 

pankroti väljakuulutamine1 

 

võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

3.2. Põhjendus* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. Avalduse läbivaatamine kohtuistungil või kirjalikus menetluses (valige üks)* 

Soovin avalduse läbivaatamist 

 

kohtuistungil 

 

kirjalikus menetluses 

 

 

☐ 

 

☐ 

                                                           
1 Võlgniku taotlusel võib kaasneda kohustustest vabastamise menetluse algatamine. 
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4. Märkused 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

5. Avalduse lisad* 

☐  nõude olemasolu ja suurust tõendavad dokumendid 

☐  tõend punktis 2.5 nimetatud võlgniku nõusoleku kohta  

☐  riigilõivu tasumist tõendav dokument 

☐  muud lisad (palun loetlege): 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

6. Kinnitus ja allkiri* 

Kinnitan, et avalduses esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud. 

võlausaldaja / esindaja allkiri                             
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Vorm FIMM - 4 

justiitsministri määruse 

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” 

lisa  4 

VARANIMEKIRI 

Täidab usaldusisik 

1. Üldandmed 

1.1. Võlgniku ja abikaasa nimi 

Võlgniku ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Abikaasa ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

2. Võlgniku, abikaasa või elukaaslase netosissetulek ühe kuu kohta 

Sissetuleku liik Võlgnik Abikaasa / 

elukaaslane 

Töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud igakuine sissetulek   
Igakuine sissetulek ettevõtlusest   
Üüri- ja renditulud   
Intressitulud, dividenditulud   
Saadud ülalpidamismaksed   
Sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt   
Kindlustusmaksed   
Muud sissetulekud   
Sissetulekud kokku   

3. Võlgniku, võlgniku abikaasa ja ülalpeetavate vara 

3.1. Kokkuvõte punktide 3.2–3.7 kohta 

Vara liik Väärtus kokku 

Võlgniku lahusvara 

Kinnisvara  

Pangakontodel hoiustatu  

Nõuded võlausaldajate vastu, sh kõrvalnõuded  

Väärtpaberid  

Mootor-, vee- ja õhusõidukid  

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

märkused 
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Muu oluline vara, sh kollektsioonid, kunstiesemed, 

väärtasjad, autoriõigused, patendid 

 

Varad kokku  

  

Võlgniku ja võlgniku abikaasa ühisvara 

Kinnisvara  

Pangakontodel hoiustatu  

Nõuded võlausaldajate vastu, sh kõrvalnõuded  

Väärtpaberid  

Mootor-, vee- ja õhusõidukid  

Muu oluline vara, sh kollektsioonid, kunstiesemed, 

väärtasjad, autoriõigused, patendid 

 

Varad kokku  

  

Võlgniku ülalpeetavate vara 

Kinnisvara  

Pangakontodel hoiustatu  

Nõuded võlausaldajate vastu, sh kõrvalnõuded  

Väärtpaberid  

Mootor-, vee- ja õhusõidukid  

Muu oluline vara, sh kollektsioonid, kunstiesemed, 

väärtasjad, autoriõigused, patendid 

 

Varad kokku  

  

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

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

täitemenetlus, siis märkige 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  
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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 

3.3. 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 

    

    

    

    

 

 

   

3.4. Võlgniku nõuded võlausaldajate vastu, sh kõrvalnõuded 

Võlausaldaja nimi Põhinõude 

suurus 

Kõrvalnõude suurus Kohtuasja number / 

täitetoimiku  

number, kui täitemenetlus on 

algatatud 

 

 

   

 

 

   

    



24 
 

 

 

 

   

 

 

   

3.5. 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 

       

       

 

 

      

3.6. 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 

      

      

      

      

 

 

     

3.7. 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 

    

    

 

 

   

3.8. 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  

a) võlgniku abikaasa, isegi kui abielu on sõlmitud pärast tagasivõidetava tehingu tegemist, samuti endine abikaasa, kui abielu on lahutatud 

aasta jooksul enne selle tehingu tegemist;  
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b) isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine või kellel oli võlgnikuga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tagasivõidetavat 

tehingut;  

c) võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja nende abikaasad;  

d) võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad;  

e) võlgniku abikaasa ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa õde ja vend 

3.9. Muud vajalikud andmed ja selgitused 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Kinnitus ja allkiri 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua võlgade 

ümberkujundamise menetluse või kohustustest vabastamise menetluse algatamisest keeldumise ning alustatud menetluse 

lõpetamise  

võlgniku / esindaja allkiri                                                         abikaasa / esindaja allkiri  

usaldusisiku allkiri 
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Vorm FIMM - 5 

justiitsministri määruse 

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide 

kehtestamine” lisa 5 

 

VÕLANIMEKIRI 

Täidab usaldusisik 

1. Üldandmed 

1.1. Võlgniku ja abikaasa nimi 

Võlgniku ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

Abikaasa ees- ja perekonnanimi 

 

 

Isikukood või sünniaeg 

2. Selgitused 

 

Järgmistel lehekülgedel esitatakse kohustused alltoodud liigituse järgi. 

 

A – pandiga (nii võlgniku kui ka kolmanda isiku varaga) tagatud kohustus 

B – võlgniku kohustus, mis on tagatud kolmanda isiku poolt antud isikulise tagatisega (käendus, garantii) 

C – tagamata kohustus (võlgniku kohustust ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga, 

samuti mitte käenduse ega garantiiga) 

 

Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 17 lg 4: „Ühe abikaasa poolt eraldi esitatud võlanimekirjas tuleb eraldi 

märkida kohustused, mille eest vastutab või võib vastutada ka teine abikaasa, samuti teise abikaasa kohustused, 

mille eest võib vastutada võlgnik“. 

 

Kui kohustusi on rohkem kui vormil kajastatud, kasutakse lisalehte. 

 

3. Kohustused võlausaldajate ees 

3.1. Kokkuvõte punktide 3.2–3.4 kohta 

Kohustuse liik Kas kohustus on  

tagatud või tagamata? 

Tagatise liik ja omanik Kohustuse summa 

eluasemelaen    

riiklik õppelaen    

väikelaen, tarbimislaen    

kiirlaen    

järelmaks    

sideteenused    

kommunaalmaksed    

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

märkused 



27 
 

muud kohustused    

Kohustused kokku  

pandiga tagatud kohustused kokku  

muud tagatud kohustused kokku  

tagamata kohustused kokku  

 
3.2. Kohustused (nt eluasemelaen, väikelaen/ tarbimislaen, muu laenu puhul nimetage liik, samuti muust 

võlaõiguslikust lepingust tulenevad kohustused), mis on tagatud võlgniku või kolmanda isiku varaga 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja 

perekonnanimi) 

Registrikood / isikukood 

või sünniaeg 

e-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  

Tasumisele kuuluv põhinõue 

kokku 

Tasumisele kuuluv igakuine summa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Kohustuse kogusumma  

(põhinõue + kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud 

kohustuse kogusumma  

(põhinõue + kõrvalnõue) 

 

Kohustuse täitmise 

lõpptähtpäev 

Kohustuse kaastaotleja nimi / nimed 

 

 

 

Kas kohustuse eest võib vastutada 

abikaasa?                Ei  ☐  Jah  ☐ 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 

 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja 

perekonnanimi)                                    

Registrikood / isikukood 

või sünniaeg   

e-post Telefon 

Aadress 

 

Lepingu number 

   

Kohustuse liik    

Tasumisele kuuluv põhinõue 

kokku 

Tasumisele kuuluv igakuine summa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Kohustuse kogusumma 

(põhinõue + kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud 

kohustuse kogusumma  

(põhinõue  + kõrvalnõue) 

 

Kohustuse täitmise 

lõpptähtpäev 

Kohustuse kaastaotleja nimi / nimed 

 

 

 

Kas kohustuse eest võib 

vastutada abikaasa?                

Ei  ☐  Jah  ☐  

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on  kinnisasi  ☐      vallasasi  ☐.  Omandi liik ja omanike nimed: 
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…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.3. Kohustused (nt riiklik õppelaen, muu laenu puhul nimetage liik), mis on tagatud käenduse või 

garantiiga, samuti kolmanda isiku antud isiklikud tagatised 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja perekonnanimi) Registrikood / isikukood või sünniaeg E-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 

lõpptähtpäev 

Tasumisele kuuluv põhinõue 

kokku 

Tasumisele kuuluv igakuine summa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Kohustuse kogusumma   

(põhinõue + kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

 

Tagatiseks on käendus  ☐  garantii  ☐                    

 

 

Käenduse või garantii suurus Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa?                

Ei  ☐  Jah  ☐  

Tagatise andja/andjate nimi/nimed ja telefoninumber/telefoninumbrid 

 

 

  

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja perekonnanimi) 

 

 

Registrikood / isikukood või sünniaeg e-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 

lõpptähtpäev 

Tasumisele kuuluv põhinõue 

kokku 

Tasumisele kuuluv igakuine summa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Kohustuse kogusumma  

(põhinõue + kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

 

Tagatiseks on käendus  ☐  garantii  ☐                    

 

           

Käenduse või garantii suurus Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa?                

Ei  ☐  Jah  ☐  

Tagatise andja/andjate nimi/nimed ja telefoninumber/telefoninumbrid 

 

 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja perekonnanimi) 

 

Registrikood / isikukood või sünniaeg e-post 

 

Telefon 

 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 

lõpptähtpäev  

Tasumisele kuuluv põhinõue 

kokku 

Tasumisele kuuluv igakuine summa 

 

Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 
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Tagatiseks on käendus  ☐  garantii  ☐                    

 

           

Käenduse või garantii suurus Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa?                

Ei  ☐  Jah  ☐  

Tagatise andja/andjate nimi/nimed ja telefoninumber/telefoninumbrid 

 

 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

 
3.4. Kohustused (nt SMS-laen / kiirlaen, järelmaks, sideteenused, kommunaalmaksed) teiste võlausaldajate 

vastu, mida ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga ega ka käendusega 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja perekonnanimi) Registrikood / 

isikukood või 

sünniaeg 

Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, 

otsuse, kviitungi 

number 

Intressimäär 

Kohustuse kogusumma (põhinõue + 

kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

Viivisemäär (nt % päevas) 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Märkused 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja perekonnanimi) Registrikood / 

isikukood või 

sünniaeg 

Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, 

otsuse, kviitungi 

number 

Intressimäär 

Kohustuse kogusumma (põhinõue + 

kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

Viivisemäär (nt % päevas) 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Märkused 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- ja perekonnanimi) Registrikood / 

isikukood või 

sünniaeg 

Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, 

otsuse, kviitungi 

number 

Intressimäär 

Kohustuse kogusumma (põhinõue + 

kõrvalnõue) 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse 

kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

Viivisemäär (nt % päevas) 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle suhtes on käimas:            kohtumenetlus  ☐           täitemenetlus  ☐           muu menetlus?  ☐ 

 

Märkused 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Võlad, mille suhtes võlgnik oma kohustusi ei tunnista 

Võlausaldaja nimi (ärinimi / ees- 

ja perekonnanimi) 

Lepingu / arve 

number 

Sissenõutavaks 

muutunud põhinõue 

Sissenõutavaks 

muutunud kõrvalnõuded 

(nt intressid, viivised) 

Osa, mille suhtes 

võlgnik kohustust ei 

tunnista 

     

     

     

     

     

5. Muud vajalikud andmed, märkused 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Kinnitus ja allkiri 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua võlgade 

ümberkujundamise menetluse või kohustustest vabastamise menetluse algatamisest keeldumise ning alustatud 

menetluse lõpetamise. 

 

võlgniku / esindaja allkiri 

 

                                             

abikaasa / esindaja allkiri 

 

 

usaldusisiku allkiri 
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Vorm FIMM - 6 

justiitsministri määruse 

„Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide 

kehtestamine” lisa 6  

                                                                                                   

 

VÕLGADE ÜMBERKUJUNDAMISE KAVA 

Täidab usaldusisik 

 

Esitamise aeg:  „………” ………………………………. ………..…. (päev, kuu, aasta) 

Esitatakse  ………………………………. Maakohtule 

1. Üldandmed 

1.1. Võlgniku ees- ja perekonnanimi 

 

Isikukood või sünniaeg  

 

1.2. Abikaasa ees- ja perekonnanimi 

 

Isikukood või sünniaeg  

 

1.3. Usaldusisiku ees- ja perekonnanimi 

 

Isikukood või sünniaeg 

1.3.1. e-post 

 

1.3.2. Telefon 

 

1.3.3. Töökoht 

 

1.3.4. Usaldusisiku pangakonto number 

 

2. Võlgniku ümberkujundamisele minevad kohustused 

Võlausal-

daja nimi 

(ärinimi / 

ees- ja 

perekonna-

nimi) 

Kohustuse  

liik* 

 

Kohustuse 

kogu-

summa 

Kohustuse 

põhiosa 

Kohustuse 

täitmise 

periood 

Kohustuse 

tasumise 

sagedus 

(kindel 

kuupäev 

kuus, 

kvartalis) 

Kohustuse 

täitmiseks 

tehtavate 

osamak-

sete arv / 

suurus 

Kohustuse 

täitmise  

summa 

kokku 

Kohustuse 

rahulda-

mise määr 

%-des 

(kohustuse 

täitmise 

summa / 

kohustuse 

kogu-

summa x 

100) 

 

 

        

         

Täidab kohtu kantselei 

SAABUNUD 

kantselei tempel 

NUMBER 

MENETLEJA 

Märkused 
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*Kohustuse liigi selgitus 

A – pandiga (nii võlgniku kui ka kolmanda isiku varaga) tagatud kohustus 

B – võlgniku kohustus, mis on tagatud kolmanda isiku poolt antud isikulise tagatisega (käendus, garantii) 

C – tagamata kohustus (võlgniku kohustust ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga, samuti mitte käenduse 

ega garantiiga) 

D – täitemenetluse algatamise tasu, täitekulud ja kohtutäituri põhitasu eraldi välja tuua.  

2.1. Selgitused ümberkujundatavate kohustuste tabeli juurde 

 

............................................................................................................................................................................................

....................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

...................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

...................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................

.................................................................... 

3. Usaldusisiku tasu ja kulutused 

Tasu selgitus Maksejõuetusavalduse 
läbivaatamise tasu 

Ümberkujundamiskava 
koostamise ja kinnitamise tasu 

Ümberkujundamiskava täitmise 
(järelevalve) tasu 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Lisa selgitused 
 
 

 

4. Ümberkujundamiskavast välja jäänud kohustused 

Võlausal-

daja nimi 

(ärinimi / 

Nõude summa Ümberkujundamiskavast väljajätmise põhjendus 
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ees- ja 

perekonna-

nimi) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

5. Muud märkused 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ümberkujundamiskava täitmise tähtpäev 

 

„………”………………………..  ………..…...(päev, kuu, aasta) 

7. 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 / esindaja allkiri                                                            

usaldusisiku allkiri 
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