
Kinnitatud EKHÜ juhatuse 13.02.2013 otsusega  

Kutse andmise tasu maksmise kord.  
  

1. Reguleerimisala   

Käesolev kord reguleerib kutse andmise tasu maksmise korda Eesti Kinnisvara Hindajate 

Ühingus.  

  

2. Kutse andmise tasu maksmise kord  

2.1. Kutse andmise tasu koosneb kutse taotlemise avalduse ja teiste nõutud 

dokumentide, sh näidistööde läbivaatamise (edaspidi: dokumentide menetlemise) 

tasust ja eksamitasust.  

2.2. Kutse andmise tasu maksmise kord:  

2.2.1. eksamitasu tuleb tasuda hiljemalt 10 päeva enne kutsekompetentsuse 

hindamise toimumist;  

2.2.2. kui kutse taotleja soovib kasutada võimalust eksamitasu tasumiseks osade 

kaupa, tuleb tal EKHÜ-ga sõlmida leping, milles sätestatakse EKHÜ poolt 

nimetatud osamaksete tasumise tähtajad ja suurus;  

2.2.3. eksamitasu osade kaupa tasumise võimalust saavad kasutada vaid EKHÜ 

tegevliikmed, kellel puuduvad võlgnevused, ei ole esinenud varasemaid 

maksehäireid ja on täidetud ka muud EKHÜ poolt esitatud nõuded;    

2.3. Ühingul on õigus dokumentide menetlemise tasu ja/või eksamitasu maksmata 

jätmise korral jätta kutse taotleja avaldus läbi vaatamata ja/või kutse taotlejat 

kutsekompetentsuse hindamisele mitte lubada.  

2.4. Kuni käesoleva korra vastuvõtmiseni kehtinud kord jääb kehtima neile, kelle kutse 

andmise tasu maksmise kohustus kehtib ajatatud maksegraafiku alusel 

(kutsetunnistuse aastatasu) kuni kutsetunnistuse kehtivuse lõppemiseni ja/või 

tasumise kohustuse täitmiseni.  

2.5. Ühingul on õigus:  

2.5.1. nõuda tasude tähtaegset maksmist;  

2.5.2. igakordsel makse tähtaegselt maksmata jätmisel nõuda viivist 0,5 % 

päevas tähtajaks tasumata summalt;  

2.5.3. võlgnevuse korral, mis ületab 30 päeva, nõuda EKHÜ juhatuse poolt 

kehtestatud võlgnevuse menetlemise tasu;  

2.5.4. võlgnevuse korral, mis ületab 30 päeva, avaldada EKHÜ liiget/kutselist 

hindajat puudutav informatsioon kolmandale isikule (sh maksehäirete 

registrile) omal äranägemisel; 2.5.5. võlgnevuse korral, mis ületab 30 

päeva, lõpetada kõigi soodustuste võimaldamine (sh kutse andmise tasu 

maksmine ajatatuna ning nõuda kogu kutse andmise tasu maksmist 

ühekorraga);  

2.5.6. võlgnevuse korral, mis ületab 30 päeva, ei ole järgmisel kutse taotlemisel 

võimalik kasutada võimalust eksamitasu maksmiseks osade kaupa;  

2.5.7. kutse andmise tasu (kutsetunnistuse tasu) maksmata jätmisel jätta järgmisel 

kutse taotlemise voorul kutse taotleja/kutselise hindaja avaldus ja dokumendid läbi 

vaatamata ning kutse taotlejat eksamile mitte lubada.  

2.6. Kutse andmise tasu arveid väljastab EKHÜ tegevjuht.  

  



  

  


