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Inimesed vahetavad elukohta erinevatel põhjustel.
Eelkõige on see seotud elu tsüklitega:

iseseisva elu alustamine
perekonna loomine
perekonna juurdekasv
lahutus
surm
„pesa“ tühjenemine
töökoha vahetus
õpingute alustamine jms

Elukoha vahetamise põhjused



Aga ka suutmatuse tõttu tasuda üha kerkivaid kulutusi
eluasemele, nagu:

küte
elekter
vesi-kanalisatsioon
hooldus- ja halduskulud
remondifond
jms



Müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle
olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus
omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi
ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma
ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. 

Müügileping



Vahetusleping

Vahetuslepinguga kohustuvad lepingupooled
vastastikku teineteisele üle andma eseme ja tegema
võimalikuks eseme omandi ülemineku. 
 
Vahetuslepingule kohaldatakse müügilepingu kohta
sätestatut. Kumbagi lepingupoolt vaadeldakse tema poolt
üleandmisele kuuluva eseme suhtes müüjana ja talle
üleandmisele kuuluva eseme suhtes ostjana.  



Kinnisasja omanik

Omanikul on õigus asja: 
vallata
kasutada 
käsutada 
nõuda kõigilt teistelt

isikutelt nende õiguste
rikkumise vältimist ja             
rikkumise tagajärgede            
kõrvaldamist 



Ühine omand

Kaasomand – kindlaksmääratud
osades ühises asjas kuuluv
omand.

Ühisomand – kindlaksmääramata
osades ühises asjas kuuluv 
omand.

 



Kaasomand

Kaasomanik võib temale kuuluva mõttelise osa ühises
asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil
käsutada.

Kinnisasja mõttelise osa müümisel, on teistel
kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõigust saab teostada 2 kuu jooksul arvates
müügilepingu sõlmimise teate saamisest.



Ühisomand

Ühisomand tekib:

abikaasade poolt abielu 
kestel vara omandamisel
pärimisel (al 2009)

Ühisomanikud käsutavad ühisvara ühiselt.



Füüsiline isik (inimene) 
peab kehtiva tehingu
tegemiseks olema:

õigusvõimeline,
teovõimeline ja
otsusevõimeline.



Reklaam 



Kinnisvaramaakler 
(real estate agent) 
on isik, kes tegutseb 
maaklerina kinnisvaratehingute 
vahendajana.

Kinnisvaramaakler 



Professionaalne maakler:

aitab kokku hoida väärtuslikku aega;
vabastab tüütavatest telefonikõnedest;
annab tehingu läbiviimise protsessi terviklikku infot;
pakub odavamat teenust, kui protsessi ise korraldada;
aitab kokku hoida raha reklaamile;
aitab määrata reaalse müügihinna;
töötab välja müügistrateegia;
teeb koostööd teiste kinnisvaravahendajatega;
teeb kvaliteetsed fotod või tellib profifotod;
nõustab juriidilistes küsimustes;
korraldab läbirääkimised;
maandab pinged/pakub toetavat kätt;
tagab tehingu turvalisuse.



Maakleri tasu suurus on kokkuleppeline.

Maakleril tekib õigus maakleritasule üksnes juhul, kui

tema antud vihje või vahendustegevus viib lepingu

sõlmimiseni.

Maakleri tasu



Leping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja sellele
nõustumuse andmisega.
 
Pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on
piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja
(oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise
korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi
teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Lepingu sõlmimine



Lepingueelsed läbirääkimised

Lepingueelsete läbirääkimiste käigus lepitakse kokku:
 müügihind ja tasumise kord

 hinda sisaldavad vallasasjad

 võimalikud puudused

 valduse üleandmise aeg

 ümberregistreerimise aeg

 notari tasu ja riigilõivu maksmise kord

 ja muud osapooltele tähtsust omavad asjaolud 



Broneerimisleping

Broneerimislepinguga võtab müüja endale kohustuse 
broneerimistähtaja jooksul kinnisasja teistele isikutele 
mitte võõrandada, mitte seada sellele hüpoteeki ega 
koormata asja muul viisil, samuti ei pidada sellealaseid 
läbirääkimisi.

Broneerija ehk potentsiaalne ostja maksab müüjale 
selle eest broneerimistasu, mis peab korvama müüja 
võimalikud riskid müügi peatamisel.  



!!!

Broneerimislepinguga ei saa müüjat kohustada kinnisasja 
müüma ega ostjat kohustada kinnisasja ostma.

Broneerimistasu ei ole müügihinna ettemaks.

Broneerimistasu ei või olla ebamõistlikult suur.

Leppetrahvi võib nõuda vaid broneerimislepingu rikkumise 
korral, mitte müügilepingu sõlmimata jätmisel.



Eelleping 

Eelleping on kokkulepe, millega 

pooled kohustuvad tulevikus sõlmima 

lepingu eellepingus kokkulepitud 

tingimustel.

Kui seaduse kohaselt tuleb leping 

sõlmida teatud vormis, peab ka eelleping 

olema sõlmitud samas vormis.



Tehingu vorm
Kinnisasjade võõrandamistehingud peavad olema
notariaalselt tõestatud. 

NB! Kohustusliku vormi järgimata jätmine toob kaasa
tehingu tühisuse.



Omandi üleminek

Kinnisomandi ülekandmiseks on vajalik poolte
asjaõiguslik kokkulepe (asjaõigusleping).

Omand läheb üle pärast riigilõivu tasumist
kinnistusregistri kande muutmisega.



Notar

Notar on avalik-õigusliku 
ameti kandja, sõltumatu ametiisik 
kellele riik on delegeerinud 
õigussuhete turvalisuse tagamise 
ja õigusvaidluste ennetamise 
ülesande.



Notarite põhiliseks tegevusvaldkonnaks on isikute jaoks
oluliste tsiviilõiguslike tehingute tõestamine. 

Notariaalne tõestamine suurendab isikute õiguste kaitset ja 
kindlustunnet õiguslike küsimuste lahendamisel. 

Tõestamise eesmärgiks on tagada isikutevaheliste suhete 
stabiilsus ning hoida seeläbi ära võimalikke hilisemaid 
õigusvaidlusi. 



Notari tasu 

Notari tasu on kehtestatud seadusega. Tehingute
tõestamisel on notari tasu arvutamise aluseks selle  
tehingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus.

Näiteks tüüpilise 2-toalise Mustamäe korteri müügihind
ehk tehinguväärtus on 62 000 €.

Notari tasu tabeli järgi on täistasu 102,90 €, mis
korrutatakse kahega ja lisatakse juurde käibemaks (20%)
= 246,96 €. 

Notari tasule lisandub tasu ärakirjade eest.



Riigilõiv

Lisaks notari tasule tuleb maksta ka riigilõivu omaniku
kande muutmise eest. Riigilõivu arvutamise aluseks on
samuti tehinguväärtus. 

Näiteks 62 000 € tehinguväärtuse korral on riigilõiv 
63,91 €.

Kui kinnisasi koormatakse hüpoteegiga, tuleb lisaks
tasuda notari tasu ja riigilõivu hüpoteegi seadmise eest.  



Müüja kannab asja üleandmise kulud. 

Ostja kannab asja vastuvõtmise ning ostuhinna tasumise
kulud, samuti müügilepingu tõestamise kulud ning lepingu
alusel avalikku registrisse kande tegemisega seotud kulud.



Valduse üleandmine
Müüja peab asja määratud kohas ostja käsutusse

andmiseks valmis panema ja ostjale valmispanekust

teatama. Ostja peab asja vastu võtma.

Kinnisasi antakse ostjale üle 

kinnisasja asukohas.

Üleandmise kohta koostatakse üleandmise akt, millele

kirjutavad alla mõlemad pooled.



Kohustuse täitmine

Kohustus loetakse täidetuks, kui see on:
täidetud vastuvõtmiseks õigustatud 
isikule
õigel ajal
õiges kohas
õigel viisil



Tulumaks

Tulumaksuga maksustatakse kasu võõrandatava ja 
varaliselt hinnatava kinnisasja kasu.

Maksumaksja võib kasust maha arvata: 
 ostuhinna

 notari tasu ja riigilõivu 

 kulutuse, mis on tehtud müüdava või vahetatava vara     
   turuväärtuse tõstmiseks 

 tasu hindamisakti ees ja maakleritasu 

 muud seadusega lubatud kulud  



Tulumaksuga ei maksustata muuhulgas:

 kinnisasja, mille oluliseks osaks on suvila või aiamaja ja 
see on maksumaksja omandis olnud üle kahe (2) aasta 
ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 ha; 

 tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel 
omandatud kinnisasja;

 kinnisasja, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni  
kasutas enda elukohana.



NB! Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine 
maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust 
rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe (2) aasta jooksul.



Soodsama kinnisasja ostmisel tuleb jälgida:

maja seisukorda

korteriühistu olemasolu

maksukoormust

laenude olemasolu

piiratud asjaõiguste olemasolu

kasutuskorra kokkuleppeid (parkimist)



Kinnisasja omanikku ning asjal lasuvaid võimalikke

piiranguid ja kitsendusi saab kontrollida 

e- kinnistusraamatust.

Eestis kehtib tugeva kinnistusraamatu süsteem ning keegi ei

saa end vabandada kinnistusraamatu andmete

mitteteadmisega. 



TÄNAN!

Evi Hindpere
Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo

tel 565 5823
e-post: evi@raid.ee
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