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Tempelmaksu seadus*’
I jagu.

Tempelmaksu maksmise kohustus.

§ 1.

Tempelmaksu objektid.

Riigi heaks tempelmaksustamisele kuuluvad juurdelisatud tariifis üksik-

asjaliselt loetletud: 1) riigi- ja omavalitsuseasutustele ja nende ametnikku-
dele antavad ning nende poolt väljaantavad paberid; 2) Eestis kokkusea-
tavad ja väljaantavad igat liiki dokumendid; 3) Eestis omavalitsuste ja
igasuguste ühingute poolt väljalastavad väärtpaberid, ja 4) väljaspool
Eestit tehtud ja väljaantud dokumendid ning välismaa väärtpaberid § 2.

ettenähtud alustel**).

1. Maksude ja lõivude kohta käivad seadused ei kannata laiendavat

seletamist ja neid ei või kohaldada niisuguste ainete ega juhtumuste kohta, mis

nendes otsekohe pole ette nähtud, mispärast neid tuleb kohaldada ja seletada

nende kirjatähelise mõtte järgi. (Rk. o. nr. 9 — 1924. a.)

§ 2.

1. Väljaspool Eestit tehtud dokumendid kuuluvad tempelmaksusta-
misele: a) niipalju kui nad käivad Eestis olevate või Eestisse saadetud

objektide kohta; b) objektide asukohast olenemata, niipalju kui Eestis täita
tulevad nende läbi tõestatud toimingud, olgugi ainult ühe lepinguosa-
lise poolt.

2. Väljaspool Eestit asuvate objektide kohta ettevõetud juriidiliste
toimingute juures, juhtudel, mis p. 1. lit. b. ei ole ette nähtud, tekib

tempelmaksukoihustus ainult siis, kui nende kohta tehtud dokumente tarvi-

tatakse Eestis kohtusse nõude esitamiseks või kui nende alusel muul teel
Eestis õigusi põhjendatakse.

*) I. On avaldatud Riigi Teatajas nr. 45 — 1928. a. ja hakkas maksma 1. juulist
1928. a. (vaata käesoleva seaduse § 27 p. 5). Pärastised muudatused ja täiendused on

võetud käesolevas väljaandes seaduse teksti.

**) 11. §-i 1 sõnastusest järgneb, et suusõnalised toimingud käesoleva seaduse järgi
tempelmaksu alla ei käi, kui nad ei ole protokollitud (vaata tariifi nr. 1 esimene lõige

ja nr. 9).
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3. Välismaa väärtpaberid (aktsiad, obligatsioonid jne.) kuuluvad

tempelmaksustamisele, kui nad vabatahtlikkude toimingute objektiks Eestis.

2. Toimingud, mis välismaa ühingu ja tema Eesti osakonna vahel tehtud,

on Eestis tempelmaksust vabad. (Rk. o. nr. 45 — 1923. a.)

§ 3.

Dokumentide tempel maksustamise põhialused.

1. Tempelmaksu kohustus oleneb dokumentide sisust, vaatamata kui-
das need nimetatud.

2. Tempelmaksu kohustus tekib dokumentide tegemise momendist,

välja arvatud § 2. p. p. 2. ja 3. ettenähtud juhud. Tingimuste juurdelisa-
mine, toimingu tühistamine ega täitmatajätmine ei vabasta dokumenti
maksustamisest.

3. Lepingdokumendiga võrdselt kuulub tempelmaksustamisele iga kiri,
telegramm, vahetalitaja täht (sedel), meelespidamise täht jne., mis väljen-
dab kokkulepet (accepti) äritoimingu kohta, kui ühe kuu jooksul pärast
sarnase paberi väljaandmist või ärasaatmist ei ole tehtud tempelmaksus-
tatud lepingdokumenti ja kui pärast nende väljaandmist või kättesaamist

peab algama äritoimingu täitmine.

Muud kirjad, telegrammid jne. ei kuulu tempelmaksustamisele, kui

nendega ei suurene tempelmakstud toimingu summa.

4. Dokumendid kuuluvad tempelmaksustamisele, kui nad kannavad

väljaandja (väljaandjate) isiklikku või firma (firmade) allkirja, olgugi see

väljendatud mehaaniliselt (fac simile), kuid allakirjutaja tahtmisel või

teadmisel.
Arved kuuluvad tempelmaksustamisele ka siis, kui nad alla kirjuta-

mata, kuid üleantud teisele poolele maksmiseks.
5. Tempelmaksustamisele kuuluvate dokumentide maksvuse uueks

tähtajaks pikendamise või uuendamise (novatio) tingimused, ühes igasu-
guste uute maksetega kuuluvad eraldi tempelmaksustamisele, olgu nad teh-
tud eraldi dokumendina või pealkirjana endisel dokumendil, kui tariifis ei

ole ette nähtud kergendust. Sarnased tingimused ilma uute makseteta kuu-
luvad tempelmaksustamisele ainult tariifis otsekohe ettenähtud juhtudel.

3. Kirjalikku kaubatellimist ei saa pidada kirjaks, milles teada antakse

kokkuleppest juriidilise toimingu kohta, sest selle eesmärgiks on alles kokku-

lepet saavutada ja kokkulepe sünnib В. E. S. § 3136. järgi alles siis, kui kirjalik
tellimine kontrahendi poolt on vastu võetud. (Rk. o. nr. 25 — 1925. a.)

4. Tempelmaksustamisele kuuluvate kirjade all ei tule mõista kirjalikke
tellimisofferte, vaid nende all võiks mõista ainult erilisi kirjalikke vastuseid

offertide peale, milles ka tõeliselt avaldub kokkulepe juriidilise toimingu kohta.

(Rk. o. nr. 25 — 1925. a.)

§ 4.

Mõnesuguste dokumentide tempelmaksust
vabastamine.

Tempelmaksustamisele ei kuulu:
1. Dokumendid, mille objekti väärtus ei ületa 50 krooni, välja arvatud

igasugused arved, kviitungid, aktsiad, osatähed ja osamaksu tähed.
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2. Riigiasutuste poolt välismaade riiklikkude asutustega tehtud doku-

mendid.
3. Dokumendid, mis vabariigi välisesinduste poolt välismaal tehtud ja

täidetud ning siia saadetud tõendavate dokumentidena.

4. Konkursi valitsusele ja vannutatud hooldajale maksujõuetu kreedi-
toride poolt esitatud avaldused ja vastused nende peale.

5. Riigikogu valimiste, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise asjus ning
omavalitsuste valimiste asjus kokkuseatavad dokumendid.

6. Dokumendid varanduse sundvõõrandamise asjus.
7. Eesti panga ja selle osakondade poolt riigikassa operatsioonide alal

väljaantavad dokumendid.
8. Dokumendid väeteenistuse kohuse asjus kaitseväkke, reserv- või

maakaitseväkke teenistusse kutsumise või astumise ja teenistusest vabasta-

mise, veo- ja liikumisvahendite kaitseväele võtmise ja sellest vabastamise,
samuti igasuguse rekvireerimise asjus.

9. Dokumendid, mis maksustatud konsulaarmaksuga või mis vabaks
loetletud konsulaartariifis konsulaarmaksust.

10. Petseri- ja Narva-taguste maade kinnisvarade kinnistamise seaduse

(R. T. nr. 2 — 1927) § 88. ettenähtud asutuste toimetused ja kinnistusaktid.

11. Maakorralduse seaduse (R. T. nr. 23 — 1926) § 81. ettenähtud
kinnistused ja lepingud.

12. Riigihoiukassa asjaajamine ja hoiuleandjate avaldused hoiukassale.

13. Maa- ja pikalaenu pankadele esitatud palved ja kõik nende tege-
vusse puutuv kirjavahetus.

14. tihe ja sama asutuse või ettevõtte sisemise asjaajamise dokumendid.

15. Kirjavahetus vaestelaste- ja hoolekandekohtutes.
16. Kirjavahetus priisikohtutes.
17. Kõik maksva hoolekande seaduse alusel tehtavad paberid ja

dokumendid.
18. Tempelmaksustamisele kuuluvatest dokumentidest need, mis tarii-

fis tempelmaksust vabastatud.

5. Tempelmaksu seaduse § 27 p. 4 järgi on kaotanud maksvuse kõik

teistes seadustes ettenähtud tempelmaksust vabastamised, mis tempelmaksu
seaduses nimetamata; sellega on edaspidi maksvad ainult tempelmaksu seaduses
või teistes hilisemates seadustes ettenähtud ja ettenähtavad vabastamised.

6. Suulised palved täitmislehtede ja otsuste ärakirjade saamiseks ei kuulu

tempelmaksu alla.

7. Kriminaaltoimetused ja kõik neis asjus antavad avaldused ja välja-
antavad ärakirjad ei käi tempelmaksustamisele; kuid tempelmaksu alla käivad
avaldused ja ärakirjad, mis antakse pärast kriminaalasja, kui niisuguse, toimeta-

mise lõpetamist või ka asjatoimetuse kestel esitamiseks niisugustes asjades, mis

tempelmaksu seaduse järele kuuluvad tempelmaksustamisele.
8. Maa- ja Pikalaenu pankade poolt kohtu- ja ametiasutustele saadetavad

avaldused ja vastused nende peale on tempelmaksu seaduse § 13 mõttes tempel-
maksust vabad.

9. Eesõiguste andmine obligatsioonidel teistele õigustele ja võlakohus-

tustele ei käi tempelmaksu alla.
10. Tunnistajate ja ekspertide poolt antavad avaldused nende mitteilmu-

mise kohta, samuti palved nende peale mitteilmumise eest pandud trahvidest
vabastamise kohta on tempelmaksust vabastatud.

(Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)
1*
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11. Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduse

(R. T. nr. 33 — 1930. a., art. 201) § 21 põhjal ei võeta tempelmaksu põlise
tarvitamise või omanduse lepingute esimesel kinnistamisel.

12. Asundusekapitali seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T.

nr. 32 — 1930. a., art. 185) järgi on tempelmaksust vaba asundamise otstarbeks
omandatud maade kinnistamine Eesti Vabariigi nimele. Samuti on tempel-
maksust vaba: 1) esimene kinnistamine asundamise otstarbeks omandatud maade
edasimüümisel ja 2) asundusekapitali seaduse § 3 p. 9 alusel antud laenu
abil omandatud maade esimene kinnistamine. (Asundusekapitali sead. § 11 1.)

§ 5.

Tempelmaksu liigid.

Tempelmaks on kahte liiki: 1) lihtne, mis võetakse kindlal määral

dokumendi igalt poognalt või tervelt dokumendilt, ja 2) proportsionaalne,
mis võetakse teatud protsendi määral dokumendis väljendatud toimingu
väärtuse (summa) järgi.

Poognaks loetakse neljaküljeline paberileht, mille lehekülje suurus ei

ületa 40 sentimeetrit pikuti ja 25 sentimeetrit laiuti.

13. Plaanid ja kaardid käsitatakse tempelmaksustamisel tervikuna, olene-

mata nende välisest kujust ja suurusest.
14. Raamatute ja kaustikute esitamisel ametiasutustele võetakse tempel-

maksu ainult selle osa pealt, mis asjasse puutub.
(Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

§ 6.

Toimingu objekti väärtuse määramine

1. Toimingu objekti väärtuse tempelmaksustamiseks määramisel arves-

tatakse selle objekti kokkuleppehind toimingu sõlmimise ajal, kui ta määra-

tud rahas; on tasu määratud ainetes või teos, arvestatakse need kohalik-

kude hindadega, mis maksvad toimingu sõlmimise ajal.
2. Kui kinnisvarade omandusõiguse ülemineku korral kokkuleppe hind

on vähem pärandusmaksu seaduses ettenähtud seaduslikust hinnast, arva-

takse tempelmaks viimase järgi.
3. Kui toimingu sõlmimisel ühele kokkuleppivatest pooltest õigus antud

määrata teatud piirides seda või teist täitmise ulatust, arvatakse tempelmaks
toimingu objekti kõige kõrgemalt võimalikult hinnalt.

4. Rahaliste nõudmiste juures loetakse toimingu objekti hinnaks mak-

sustatavas dokumendis tähendatud rahasumma, väärtpaberite juures Tal-

linna börsi kursiväärtus („tehtud" või tehingute puudumisel „ostjad"); ei

ole kursiväärtus börsil noteeritud toimingu eel käiva kuu kestes, võetakse

aluseks rahaministeeriumi poolt määratud ja Riigi Teatajas kuulutatud

hinnad; viimaste puudumisel tempelmaksustatakse väärtpaberid nimelise

väärtuse järgi.
5. Aktsiate, osatähtede, obligatsioonide ja muude väärtpaberite välja-

laskmisel loetakse nende hinnaks nominaal või väljalaskehind selle järgi,
kumb neist suurem, kusjuures ei arvestata väljalaskehinnale juurdearvatud
väärtpaberite tempelmaksu summat.

6. Välisrahas määratud rahasummad arvatakse ümber Eesti rahaks

Tallinna börsi kursi järgi („tehtud" või tehingute puudumisel „ostjad").
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7. Kasutamisõiguste üheaastane hind määratakse 5 protsendi suuruses

kasutatava objekti hinnast, kui dokumendist ei või järeldada teistsugust
kasutamisõiguse väärtust.

8. Alalise ja eluaegse kasutamisõiguse, sunniste ja perioodiliste maksete
hind arvatakse pärandusmaksu seaduses ettenähtud normide järgi.

15. Kinkelepingute pealt ei ole õigust nõuda peale kingitava varanduse
väärtuse järgi võetava tempelmaksu veel eraldi tempelmaksu kinkelepingusse
ülesvõetud elatise maksmise pealt kinkijale. (Rk. o. nr. 28 — 1922. a.)

§ 7.

Toimingu objekti hinna selgusetus.
1. Kui sõlmitud toimingus objekti hind sedavõrd selguseta, et võimata

seda kohe määrata ligikaudseltki, siis peab tempelmaksu kohustuslik isik
kuu aja jooksul esitama toimingu kohta käiva dokumendi ühes ärakirjaga
vastavale maksuinspektorile, kes valvab tempelmaksu tasumise üle. Lepin-
gud, mille juures üheks pooleks riigi- või omavalitsuseasutus, ei kuulu
esitamisele.

2. Tähendatud lepingud tempelmakstakse järgmises korras:

a) lepingute sõlmimisel, kus summa hoopis määramata, makstakse

lihttempelmaksuna 1 kroon;
b) kui lepingu järgi on võimalik määrata mingisugust lepingusumma

osa või lepingusumma arvel antud käsiraha summat, makstakse lepingu
sõlmimisel proportsionaalset tempelmaksu suurema summa järgi;

c) hiljemalt kuu aja jooksul pärast iga lepingu-aasta möödumist,
lepingute juures aga, mille järgi arvete õiendamiseks määratud või jäänud
lühemad tähtajad, — hiljemalt üihe kuu jooksul pärast nende tähtaegade
möödumist, makstakse täiendavat tempelmaksu proportsionaalselt tähen-
datud tähtaegadeks selgunud maksete summadele, arvesse võttes varem-

õiendatud tempelmaksu;
d) igal täiendaval tempelmaksmisel peab lepingu aktil märgitama,

maksumaksja poole allkirjaga varustatult või muul teel tõendatama, mis-

sugusel määral lepingut täidetud kuni viimase täiendava tempelmaksmise
päevani.

3. Punkt 2. tähendatud korras tempelmaksustatakse täiendavalt lepin-
gud, kus peale nende summade täpset äratähendamist sisalduvad tingimu-
sed kohustuste üle — teha tarbekorral lisatöid, toimetada lisahankeid jne.
lepingutes tähendatud hindadega, kui need lisatingimused tõelikult täide-

takse ja üldse kõik lepingud, mis täidetakse suurema summa peale kui need

tehtud.
16. Kohtulikkudel kinnisvara müükidel võib tempelmaksu õiendamist edasi

lükata ostuhinna tasumise päevani. (Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

§ 8.

Tempelmaksustamiseks tarvilikkude teadete ja
seletuste andmise kohustus.

1. Tempelmaksu maksjad on kohustatud esitama maksuasutuste või

teiste tempelmaksu võtmiseks kohustatud riigiasutuste ja -ametnikkude

poolt nõutavaid seletusi, teateid ja dokumente maksuobjekti hinna kohta,
niisama esitama oma raamatuid ja asjaajamise materjale.
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2. Ülaltähendatud nõudmiste mittetäitmise korral on maksuinspektor
õigustatud toimetama lepingu või toimingu summa määramist tehtud tööde,

hangitud materjalide ja teiste lepingus või toimingus tähendatud toimuste

või asjade kohalikkude kõrgemate hindade järgi, aga tehtud tööde ulatust
või määra või hangitud asjade hulka lepingu sihi järgi kõrgemal määral.

Niisama võib maksuinspektor lasta toimida asjatundjaid hindamist.
3. Kõik riigi- ja omavalitsuseasutused ja nende ametnikud on kohus-

tatud andma maksuasutustele ja teistele tempelmaksu võtmiseks kohusta-
tud riigiasutustele ja -ametnikkudele tarvilikke teateid tempelmaksu määra

kindlakstegemiseks.

§ 9.

Ühe ja sama asja ja toimingu kohta tehtud mitme

dokumendi tempelmaksustamine.

1. Kui ühe ja sama asja ning toimingu kohta on tehtud mitu ühesuguse
sisuga dokumenti, tempelmaksustatakse ainult üks neist, nimelt pea-

eksemplari või algkirja nimega dokument, teised eksemplarid tempelmaksus-
tatakse ärakirjade kohta käiva tariifinumbri järgi.

2. Kui dokumendis tähendamata, missugune eksemplar tunnustatud

peaeksemplariks või algkirjaks, loetakse selleks see eksemplar, mis isiku

käes, kes dokumendi järgi saab raha või kellel õigus kõige suurema summa

saamiseks, kui rahasaajaid mitu.

3. Kauba ostu-müügi lepingute, maaklerite sedelite ja arvete mitmes

eksemplaris tegemise korral loetakse peaeksemplariks või algkirjaks see

eksemplar, mis rahamaksja käes, kui dokumendis tähendamata, missugune
eksemplar tunnustatud peaeksemplariks (algkirjaks).

4. Kui üks toimingu-osaline pool on välismaal, loetakse igal juhul pea-
eksemplariks või algkirjaks Eestis oleva poole eksemplar.

§ 10.

Ühes ja samas dokumendis sisalduva mitme objekti
tempelma к süsta mine.

1. Kui dokument sisaldab mitu toimingut, tempelmaksustatakse iga
toiming eraldi ja dokument maksustatakse nende tempelmaksude kogu-
summaga. 'Kui ühele poognale kirjutatakse mitu dokumenti või ärakirja,
siis tempelmaksustatakse eraldi iga dokument või ärakiri.

Administratiivasutusele või -ametnikule esitatav mitme isiku ühis-
avaldis (kollektiivpalve) tempelmaksustatakse kui üksainus avaldis sel

korral, kui see avaldis ei kutsu esile mitut toimetust ja nõuab ainult ühe

vastuse *).
2. Kui aga üksikud, ühes dokumendis sisalduvad toimingud moodus-

tavad ainult ühe ja sama toimingu koosseisu osasid, võetakse tempelmaksu
ainult selle toimingu jaoks tariifis ettenähtud määral.

3. Kui toimingu sõlmimisel tempelmaksu mitme erimäära alla kuuluva

objekti kohta kokku seatud üks dokument, toimingu täitmise hinna kohta

*) 111. Riigikogu poolt 11. nov. 1932. a. vastuvõetud tempelmaksu muutmise ja
täiendamise seaduse (R. T. nr. 88 — 1932. a., art. 676) I osa.
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aga kokku lepitud üldises summas, iga üksiku objekti hinda määramata,

tempelmaksustatakse kogu toiming kõige kõrgema määra järgi. Doku-
mendi kokkuseadjad võivad selle ära hoida dokumendis üksikute objek-
tide hinna täiendava tähendamisega, mis peab sündima kuu aja jooksul,
arvates dokumendi kokkuseadmise päevast.

17. Mitmele isikule ühises volikirjas antud edasivolitust tuleb võtta kui

mitut edasivolituselepingut, mis kuuluvad tempelmaksustamiseie eraldi tempel-
maksu seaduse § 10 p. 1 kohaselt. (Rk. o. nr. 59 — 1931. a.)

18. Arvamus, et kinkelepingute maksustamisel tuleb kingitava varanduse

hinnast maha arvata lepingusse ülesvõetud kinkija kasuks makstava elatise

väärtus, on ekslik. (Rk. o. nr. 38 — 1931. a.)
Vaata ka selet. 15.

§ H.

Tempelmaksu alammäär.

Tempelmaksu alammääraks on 5 senti. Maks tasutakse täites senti-

des, kusjuures poolikud sendid arvatakse täiteks sentideks. Proportsionaal-
maksu arvutamisel, kui dokument oma summa järgi (§ 4. p. 1.) kuulub

tempelmaksustamiseie, võetakse maksu mitte alla 5 sendi.

§ 12.

Mõnesuguste asutuste vabastamine tempelmaksu
maksmisest.

Tempelmaksu maksmisest on vabastatud:

1. Riigi- ja omavalitsuseasutused ja ettevõtted, välja arvatud: a) § l.p.
3. ettenähtud juhud, kus omavalitsuseasutused on kohustatud tempelmaksu
maksma, ja b) riiklikud eripõhikirjade alusel tegutsevad ettevõtted, nii-

palju kui need ei ole ellu kutsutud riikliku monopoli teostamiseks.
2. Avalikud koolid ja avalikud raamatukogud.
3. Eesti punase risti selts, kaitseliit, vigastatud sõjameeste ühing ja

selle osakonnad, tööliste haiguse vastu kinnitamise seaduse alusel tegutse-
vad haigekassad, tööliste ja teenijate õnnetujuhtumise korral kindlustamise
seaduse alusel tegutsevad kinnitusühingud, vabatahtlikud tuletõrje ühin-

gud, samuti kõik ühingud, liidud, sihtasutused ja sihtvarandused, mis töö-

tavad ainult usulise, heategeva, hoolekandelise, teadusliku, karskusliku või
haridusliku sihiga.

4. Ettevõtted ja asutused, mis peavad ülal p. 3. nimetatud asutused,

ühingud ja liidud, kui nende ettevõtete ja asutuste sihiks ei ole tulu saamine.

Vaata selet. 5 ja 8.

§ 13.

Tempelmaksu maksmiseks otsekohe kohustatud

isikud.

1. Riigi- ja omavalitsuseasutustele ja nende ametnikkudele antavad ja
nende asutuste ja ametnikkude poolt väljaantavad paberid tempelmaks-
takse isikute poolt, kelle nimel paberid antud või vastused saadud.
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2. a) Dokumendid ja paberid, mis tehakse, välja antakse või vastu

võetakse eraasutuste ja -isikute poolt, tempelmakstakse nende asutuste ja
isikute vastastikusel kokkuleppel.

b) Dokumendid, mis tehakse, välja antakse või vastu võetakse ühelt

poolt tempelmaksu maksmisest vabastatud asutusega või ühinguga,
tempelmakstakse terves summas teise poole poolt, kes ei ole vabastatud

tempelmaksu maksmisest. Proportsionaalse tempelmaksu alla kuuluvate

ja mitte avaliku pakkumise alusel tehtud lepingute juures võib tempelmak-
sust vabastatud pool vastastikusel kokkuleppel võtta enda peale tempel-
maksu tasumise osaliselt või täielikult.

3. Riigi piirides väljaantavad väärtpaberid tempelmakstakse neid
väljaandvate asutuste poolt.

Välismaal väljalastud ja Eestisse saadetud väärtpaberid tempelmaks-
takse nende poolt, kes neid esimestena kasutavad juriidilise toimingu
objektina.

4. Kui tempelmaksu maksmiseks kohustatud mitu asutust või isikut,
vastutab igaüks neist täielikult kõigi teiste eest ühisvastutuse alusel.

Vaata selet. 8.

§ И

Tempelmaksu tasumise eest vastutavad isikud

ja asutused.

1. Solidaarselt otsekohe kohustatud isikutega ja asutustega vastutab

tempelmaksu tasumise eest iga tempelmaksmata või puudulikult tempel-
makstud dokumendi pidaja või ettenäitaja, kui temal on õiguslik huvi selle
dokumendi alusel.

Solidaarselt otsekohe kohustatud isikutega ja asutustega vastutavad

tempelmaksu tasumise eest välismaa firmade kohalikud esindajad oma

firmade dokumentide suhtes ka siis, kui neil puudub õiguslik huvi maksus-
tatavate dokumentide alusel.

2. Eraldi p. 1-se määrusest vastutavad ainult:

a) Riigiasutustele ja -ametnikkudele antavate ja nende poolt välja-
antavate paberite suhtes vastutavad ametnikud, kelle süü läbi tempelmaks
jäänud sisse nõudmata.

b) Kinnistus- või notariaal- või tõestamiseks avaldamise (ilmuta-
mise) korras tehtavate või notari poolt tõestatavate allkirjadega dokumen-
tide juures vastutavad ametnikud, kes teevad või tõestavad niisuguseid
dokumente või allkirju.

c) Oksjonitel — oksjonit toimetavad isikud.

d) Välismaalt Eestisse saadetavate dokumentide suhtes, — nende

dokumentide kontrahendid, kelle huvides dokumendid Eestisse saadetud

või nende esimesed saajad, kellel õiguslik huvi nende dokumentide alusel,

samuti isikud ja asutused, kellele tähendatud dokumendid üle läinud edasi-

andmispealkirjaga või muude toimingute põhjal.
e) Dokumentide suhtes, millised rahaminister teatud asutustele luba-

nud tempelmaksustada sularahas erikorra järgi — tähendatud kergendust
saavad asutused.
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f) Laevaäride, transportühingute ja raudteede lastikirjade, kviitun-

gite ja lastikirjade teisikute (duplikaatide) kui ka igasuguste kinnitusdoku-
mentide suhtes — neid dokumente väljaandvad asutused ja isikud.

g) Eestis väljalastud väärtpaberite suhtes — neid väljaandvad asu-

tused ja ühingud.
3. Kui koduse dokumendi osaliseks on riigi- või omavalitsuseasutus

ja võimata on tempelmaksu sisse nõuda nende asutuste kontrahentidelt,
vastutavad tempelmaksu maksmise eest vastavad ametnikud. Niisugustel
juhtudel makstud tempelmaksu on ametnikkudel õigus sisse nõuda otsekohe
kohustatud poolelt.

Kui dokumendid, mille suhtes tempelmaksu seadus rikutud, on kinni-
tanud või alla kirjutanud ministrid või nende abid, vastutavad tempel-
maksu maksmise eest ametnikud, kes esitanud need dokumendid kinnita-
miseks või allakirjutamiseks.

II jagu.

Tempelmaksu kohustuse täitmise aeg ja kord.

§ 15.

Tempelmaksu maksmise aeg eraisikute ja -asutuste

poolt riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende
ametnikkude osavõtmiseta kokkuseatud dokumen-

t i d e 1 t.

Eraisikute ja -asutuste poolt riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende

ametnikkude osavõtmiseta kokkuseatud dokumendid peavad tempelmaks-
tud olema:

1. Avaldused — nende sisseandmisel. Eraisik või -asutus, kes riigi-
või omavalitsuseasutuse või nende ametniku poole pöörab avaldusega,
mis nõuab kirjalikku vastust, on kohustatud peale avalduse ja selle lisade

tempelmaksmiseks tarvilikkude tempelmarkide juurde lisama veel tempel-
margid vastuse jaoks. Kui peale vastuse nõutakse veel riigi- või oma-

valitsuseasutuse asjaajamises olevate dokumentide või ärakirjade välja-
andmist, on avaldaja kohustatud juurde lisama tarvilikus summas tempel-
marke tähendatud dokumentide või ärakirjade tempelmaksmiseks.

2. Arved ja kviitungid — enne kui väljaandja need käest annab.

3. Tempelmaksmata jäänud või puudulikult tempelmakstud kodustelt

testamentidelt nõutakse tempelmaksu nende testamentide seadusjõuliseks
tunnustamisel.

4. Kodused dokumendid — nende tegemisel, aga kõige hiljemini ühe

kuu jooksul pärast tegemist, kuid igatahes enne lõplikku täitmist või kuhu-

gile esitamist, olgugi ainult allkirjade või ärakirjade tõestamiseks.

5. Välismaal tehtud dokumendid:

a) Välismaal väljaantud vekslid ja võladokumendid — enne kui esi-

mene Eestis olev pidaja need käest annab, kõige hiljemini aga ühe nädala

jooksul pärast kättesaamist. , , . „
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b) § 2. p. l~a ja -b ettenähtud juhtudel hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast dokumendi, olgugi ärakirjas, kättesaamist Eestis, kuid igatahes enne

tarvitamist või mingisugust täitmist. Kui aga dokument kokku seatud

mõlema kontrahendi välismaal viibimise ajal (samuti kui Eesti firma esin-

daja viibib välismaal), teostatakse maksustamine ühe kuu kestes pärast
tähendatud dokumendi Eestisse saatmist.

c) § 2. p. 2. ettenähtud juhtudel enne tarvitamist.

6. Dokumendi pidaja või ettenäitaja, kellel on õiguslik huvi selle
dokumendi alusel, on kohustatud tempelmaksu maksma ühe kuu jooksul,
arvates tempelmaksmata dokumendi vastuvõtmise päevast, kuid igatahes
enne dokumendi edasiandmist.

7. Kinnituslepingud ja dokumendid, mis tempelmakstakse rahaministri

poolt lubatud erilise korra järgi (§ 17 p. 19) — järgmise kuu jooksul.
8. Dokumentide suhtes, mis alles riigivõimu loaga astuvad seadus-

jõusse, loetakse tempelmaksu maksmise tähtajad päevast, millal tempel-
maksu maksmiseks kohustatud isik sai teada loaandmisest.

9. Eestis väljaantavatelt väärtpaberitelt — enne väärtpaberite või

ajutiste kviitungite või tunnistuste väljaandmist, kuid kõige hiljemini ühe
kuu jooksul pärast aktsiaseltsi või osaühingu põhikirja järgi määratud

tähtaega aktsiate või osatähtede hinna esimese osa sissemaksmiseks. Kui

põhikirjas ei ole ette nähtud niisugust tähtaega, siis nelja kuu jooksul
pärast põhikirja või selle muudatuse registreerimist.

Niisama nelja kuu jooksul pärast loa saamist tegevuse avamiseks
Eestis on välismaa kaubandus-tööstuslikud seltsid ja ühingud kohustatud
maksma tempelmaksu Eesti operatsioonide jaoks määratud aktsiatelt

(kapitalilt).
10. Välismaalt saadud väärtpaberid — nende tarvitamisel vabataht-

likkude toimingute objektina.
Vaata selet. 16.

§ 16.

Tempelmaksu maksmise aeg riigi- ja omavalitsuse-
asutuste ja nende ametnikkude poolt kokkuseatud,

vastuvõetud ja väljaantud dokumentidelt ja
paberitelt.

1. Riigi- ja omavalitsuseasutused ja nende ametnikud on kohustatud

kõigilt nende poolt vastuvõetud, kokkuseatud ja nende poolt väljaantava-
telt dokumentidelt, paberitelt, väljakirjutustelt, ärakirjadelt ja muudelt

tempelmaksustamisele kuuluvatelt paberitelt võtma tempelmaksu enne

kätteandmist pooltele ja igatahes mitte hiljem kui kuu aja jooksul pärast
dokumendi või paberi kättesaamist või kokkuseadmist. Kui selleks täht-

ajaks maksukohustuslikud ei ole tasunud tempelmaksu, antakse asi üle ühe

nädala jooksul ametiasutuse asukoha järgi kohalikule maksuinspektorile
maksu sissenõudmiseks. Kui tähendatud asutused ja ametnikud ise õigus-
tatud toimetama sunniviisil sissenõudmist, siis on nad kohustatud nädala

jooksul ise korraldama maksmatajäänud tempelmaksu sissenõudmist.
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2. Kui tempelmaksukohustusliku isiku alatine elukoht välismaal, siis

on ametnikud kohustatud tempelmaksu võtma kohe dokumentide tegemisel,
vastuvõtmisel, väljaandmisel või tõestamisel.

Vaata selet. 16.

§ 17

Dokumentide ja paberite tempelmaksmise kord.

1. Dokumendid ja paberid tempelmakstakse:
a) tempelmarkidega,
b) tempelpaberiga,
c) sularahaga.
Dokumentide ja paberite tempelmaksmise kord määratakse § 26. alu-

sel sedavõrd, kuivõrd see järgmistes punktides erandlikult ei ole ette

nähtud.

2. Riigi- ja omavalitsuseasutustele ja nende ametnikkudele antavad

ja nende poolt väljaantavad paberid tempelmakstakse tempelmarkidega.
Esitajal on õigus tempelmarkidel tähendada avalduse kirjutamise aega

(aasta ja kuupäev) ja oma nime. Paranduste ja juurdekirjutuste tegemine
või muus korras tempelmarkide kustutamine ei ole lubatud.

3. Administratiivasutustes ei pane seisma tempelmaksu maksmata

jätmine avalduste arutamist ja asjale antakse seaduslik käik, kuid aval-

duse või nõutava vastuse jaoks puuduv tempelmaks nõutakse sisse kahe-

kordselt, lisade jaoks ühekordselt.
Kohtuasutustesse tempelmaksmata või puudulikult tempelmakstud

avalduste ja teiste paberite esitamise korral toimivad need asutused Tsiviil-

kohtupidamise seaduses ettenähtud korras.
4. Eraisikute ja -asutuste omavahelisi koduseid dokumente tempel-

markidega tempelmakstes tulevad tempelmargid kleepida dokumendile

enne allakirjutamist nii, et dokumendi tekst või vähemalt dokumendi ühe

osalise allkiri (kuid mitte selle allkiri, kelle kätte dokument jääb) kõigist
tempelmarkidest läbi ulatub.

5. Erandina eelmises (4) punktis tähendatud määrusest on lubatud

ainult arvetel ja kviitungitel tempelmarke kustutada ka järgmises korras:

igale margile kirjutatakse kustutamise aeg (päev, kuu, aasta) ja markidest

kirjutatakse läbi arve või kviitungi väljaandja nimi või firma nii, et kirja-
tähed ümberolevale paberile ulatuvad. Allkirja asemel kui ka kuupäeva
tähendamiseks võib tarvitada templit.

6. Kui dokumendid ei ole nende tegemisel tempelmakstud p. 4. ette-

nähtud korras või kui nad puudulikult tempelmakstud, siis tuleb toimetada

tempelmaksu maksmist tempelmarkidega järgmises korras:

a) Dokumendid esitatakse nõutavas summas neile kleebitud kustuta-

mata tempelmarkidega Eesti panga osakonnale, maksuinspektorile, notarile,
või seal, kus neid ei ole: rahukohtunikule, politseijaoskonna komissarile,
alevi- või vallavalitsusele. Nimetatud ametnikud või asutused kustutavad

tempelmargid § 26. põhjal määratud korras ja teevad igale dokumendile

pealkirja selle üle, kui palju ja millal tempelmaksu makstud. Selle pealkirja
tegemise päev loetakse dokumendi tempelmaksmise päevaks.

Dokumendi esitamist toimetatakse kirjaliku palve või teadaande esita-
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mata niihästi dokumendi osaliste poolt kui ka igaühe poolt, kellele selleks
otstarbeks dokument usaldatud, olgugi kirjaliku volituseta.

b) Eelmises (a) literas näidatud korras tempelmaksu maksmine peab
sündima hiljemalt ühe kuu jooksul pärast dokumendi tegemist, kuid igal
juhul enne täitmist või kuhugile esitamist, olgugi ainult allkirjade või ära-

kirjade tõestamiseks.

c) Tempelmarkide kustutamise aja tõestamisel (lit. a.) ei ole ametni-

kud kohustatud kontrollima ega vastutama selle eest, kas dokument seatud
tähtajal ja määral tempelmakstakse või mitte, välja arvatud maksuinspek-
torid, kes peavad kontrollima dokumendi tempelmaksmise seadusepärasust.

d) Kui litera a ettenähtud korras tasutud tempelmaks ei ole makstud

õigel ajal või täiel määral, siis see asjaolu, et tempelmargid olid kustutatud
nimetatud ametnikkude juures, ei vabasta dokumendi-osalisi trahvist, välja
arvatud maksuinspektori juures tempelmakstud dokumendid.

7. Kui dokumendid lõigatakse välja talongraamatutest või talong-
vihikutest, nii et raamatusse või vihikusse jäävad talongid, duplikaadid või

ärakirjad, siis tulevad tempelmargid, enne dokumendi talongist äralõika-
mist kleepida joone kohta, mis lahutab dokumendi talongist, niiviisi et

väljaantava dokumendi lõikamise järele tempelmargi pahem pool jääb
talongile ja parem pool dokumendile. Raamatud või vihikud peavad
olema brosheeritud ja nende lebed järjekorras nummerdatud enne doku-

mentide väljaandmist.
8. Dokumenti sularahas tempelmakstes tuleb dokument esitada Eesti

panga osakonnale. Viimane annab tempelmaksu maksjale üldises korras

kviitungi ja teeb dokumendile märkuse selle üle, kuipalju, millal ja mis-

suguse kviitungi vastu sellelt dokumendilt tempelmaksu makstud. Sellele
märkusele peab vähemalt kaks ametnikku alla kirjutama ja see peab olema

varustatud panga osakonna pitseriga. Ilma selle märkuseta ei loeta
dokumenti tempelmakstuks.

Panga ametnikud ei ole kohustatud kontrollima, kas dokument seatud
määral ja tähtajal tempelmakstakse või mitte, ega vastuta selle eest, kui
see ebaõigelt tempelmakstud.

9. Isikutel või asutustel, kellele tempelmaksmata või puudulikult
tempelmakstud dokumendid edasi antud pealkirjaga või muu toimingu
järgi, on õigus neid dokumente tempelmaksta p.p. 6. või 8. ettenähtud

korras. Kuuajaline tähtaeg (§ 15. p. 6) loetakse siin edasiandmise päevast.
Selles korras ei lange trahvi alla tempelmaksu maksja ega järgmised doku-

mendi omandajad, kuid eelmised dokumendi-osalised vastutavad üldisel
alusel.

10. Eelmises punktis ettenähtud korras tulevad tempelmaksta välis-
maalt saadud dokumendid, silmas pidades § 15. p. 5. ettenähtud tähtaega.

11. Täiendav tempelmaks § 7. ettenähtud dokumentidelt tuleb tasuda

p.p. 6. või 8. ettenähtud korras.
12. Kui tempelmaksu maksjal ei ole võimalik esitada dokumenti

tempelmaksmiseks p.p. 6. või 8. ettenähtud asutustele või ametnikkudele,
siis võib ta esitada dokumendi asemel teadaande kahes eksemplaris, selles

täpselt näidates, missuguselt dokumendilt tempelmaksu makstakse (mis-
suguse sisulise, missuguse objekti kohta, kelle vahel, millal, kus, kui suure
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summa peale jne. tehtud dokumendilt). Selle teadaande ühel eksemplaril
kustutatakse tempelmargid p. 6. ettenähtud korras või tehakse sellele

eksemplarile p. 8. ettenähtud märkus, kui tempelmaksu sularahas maks-
takse, ja see tempelmakstud eksemplar antakse tagasi maksjale. Teine

eksemplar jääb asutuse või ametniku asjaajamise juurde.
13. Eestis väljaantavad vekslid tempelmakstakse üksnes vastavale

veksli tempelpaberile kirjutamise teel *) (Veksliseadus, — V. S. К. XI k.).
14. Tempelmaksu maksmist tempelmarkidega arvetelt ja kviitungitelt

ning muudelt kodustelt dokumentidelt, mille osalisteks on riigi- või oma-

valitsuseasutused, võib toimetada p.p. 4., 5. ja 7. ettenähtud korras, kui ka

pärast arve või kviitungi käestandmist või pärast dokumendi allakirjutamist
tingimustel, et tempelmaks oleks makstud § 16. ettenähtud tähtajal ja
et tempelmargid oleksid kustutatud ja nende kustutamise aeg tõesta-

tud § 26. järgi määratud korras.
15. Eelmises (14.) punktis tähendatud dokumentidelt tempelmaksmist

sularahas võib toimetada p. 8. ettenähtud korras, kui ka sel viisil, et doku-
menti ei esitata Eesti panga osakonnale, vaid tempelmaks makstakse viima-

sesse riigi- või omavalitsuseasutuse maksutähe juures ja p. 8. ettenähtud

märkuse teeb dokumendile see asutus.

16. Notarid võtavad tempelmaksu nende juures tehtavailt või tõesta-

tavalt dokumentidelt tempelmarkide kustutamise teel või sularahas § 26.

järgi määratud korras.

17. Kinnituslepingud tempelmakstakse ainult sularahas § 26. järgi
määratud korras.

18. Eestis väljaantavad kui ka välismaalt saadud väärtpaberid
(aktsiad, ajutised tunnistused, uuendatavad kupongilehed jne.) tempel-
makstakse sularahas tervelt väljaande summalt korraga, kusjuures otse-

koheste maksude peavalitsus tembeldab iga väärtpaberi.
19. Asutustele ja isikutele, kellel korralik raamatupidamine, võib

rahaminister nende soovil lubada toimetada iga üksiku dokumendi tempel-
maksmise asemel teatud liiki dokumentide tempelmaksmist sularahas kord
kuus. Selles korras tempelmakstud dokumendid peavad olema varustatud
vastava märkusega. Rahaministri vastavad korraldused avaldatakse Riigi
Teatajas.

20. Rahaministril on õigus kohustada teatud asutusi, ettevõtteid või
isikuid tempelmaksma teatud dokumente p. 7. ettenähtud korras.

21. Käesoleva paragrahvi ja selle käsitamiseks antud rahaministri

juhtnööri vastaselt tempelmakstud dokumendid ja paberid loetakse tempel-
maksmatuiks.

Ebaõigelt kustutatud tempelmargid võetakse arvesse tempelmaksu
sissenõudmisel, välja arvatud p. 7. vastaselt kustutatud tempelmargid.

20. Kindlatähtajaliste tempelmaksustusele kuulunud üüri- ja rendilepin-
gute pikendused käivad tempelmaksu alla tempeltariifi nr. 55 A järele ka siis,
kui need pikendused järgnevad vaitolles Balti Erasead. § 4105 ja 4106 mää-

ruste põhjal, ja maksustatakse tempelmaksu seaduse § 17 ettenähtud korras.
On aga üüri- või rendilepingud kindla tähtaja peale nii sõlmitud, et nad selle

tähtaja möödumisel ilma ettekuulutamiseta lõppenuks loetakse, siis võib niisugust
lepingut pikendada ainult uue kokkuleppe teel, mis tempelmaksu alla käib siis,
kui pikendus on sündinud kirjalikult. (Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

) IV. 23. juulist 1922. a. peale. Vaata R. T. nr. 88 — 1922. a„ seadus nr. 61.
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111 jagu.

Tempelmaksu seaduse nõudmiste täitmise järelvalve.

§ 18.

1. Riigi- ja omavalitsuseasutused ning nende ametnikud on kohus-

tatud valvama, et neile alluvad asutused ja isikud täpselt täidaksid tempel-
maksu seaduse eeskirju.

2. Järelvalve tempelmaksu seaduse eeskirjade täitmise üle omavalit-

suseasutuste ja nende ametnikkude poolt kuulub siseministeeriumile.

3. Asjaajamise revideerimist tempelmaksu seaduse eeskirjade täitmise

suhtes kõigis era- ja omavalitsuste kaubandus-tööstuslikkudes ettevõtetes,

nagu: kauplustes, vabrikutes, tehastes, igasugustes pankades., igasugustes
krediit-, hoiu- ja laenuühingutes, pandimajades, laenukassades, oksjoni-
saalides, panga-, transpordi-, komisjoni- ja muudes kontorites, kinnitus-,
raudtee- ja laevaühingutes ning muudes sarnastes ühingutes ja ettevõtetes,

igat liiki aktsiaseltsides ning ühingutes ja muudes ühingutes ja ettevõtetes

ja ka börsi- ja laevamaaklerite juures toimetatakse maksuinspektorite,
nende abide või selleks eriti volitatud ametnikkude kaudu.

4. Eelmises (3.) punktis nimetatud asutused on kohustatud ette

näitama nende asjaajamist revideerivatele isikutele kõik tempelmaksusta-
misele kuuluvad kirjad ja dokumendid, samuti asjatoimetused ning sea-

duses ettenähtud raamatud, mille järgi on võimalik teha kindlaks tempel-
maksustamisele kuuluvaid kirju ning dokumente, mis revideeritava asu-

tuse poolt tehtud, välja antud või vastu võetud.

5. Revideerimisel ilmsikstulnud tempelmaksu seaduse rikkumiste üle
teeb revideerija protokolli. Niisama tehakse protokoll sel juhul, kui revi-

deeritava asutuse või ettevõtte raamatute järgi kindlakstehtud tempel-
maksustamisele kuuluvate dokumentide kohta ei leidu tähendatud doku-

mente ega tõendusi nende tempelmaksustamise üle, või kui revideeritava

asutuse või ettevõtte asjaajamises leitud ärakirjadel puuduvad tõendused

selle üle, et nende algkirjad tempelmakstud seatud tähtajaks ning seatud

määral.

6. Protokoll tehakse asutuse või ettevõtte omaniku või viimase ase-

täitja või voliniku juuresolekul; viimaste puudumisel kutsutakse juurde tun-

nistajad. Protokolli tegemise aluseks olnud dokumendid ja paberid lisa-

takse protokolli juurde. Kui algkirjad on tarvilikud revideeritavale isi-

kule või asutusele, lisatakse protokolli juurde ärakirjad. Kui protokoll on

kokku seatud raamatute järgi kindlakstehtud dokumentide ja nende tempel-
maksmise tõenduste puudumise üle, lisatakse protokollile juurde vastavad

väljavõtted raamatutest. Ärakirjadest, millel puuduvad tõendused algkir-
jade tempelmaksmise üle, lisatakse samuti protokollile ärakirjad juurde.
Ärakirjad ja väljavõtted tõestatakse revideeritava ja revideerija poolt.
Ärakirjade ja väljavõtete valmistamine protokolli juurde sünnib revideeri-

tava isiku või asutuse arvel. Kui revideeritav keeldub ärakirju ja välja-
võtteid tõestamast, on revideerijal õigus kaasa võtta algdokumente ja
raamatuid.
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7. Kui p. 3. nimetatud asutuste revideerimisel leitakse ärakirjad või

väljavõtted dokumentidest, millel puuduvad tõendused nende algkirjade
tempelmaksmise üle, või kui niisugused ärakirjad tulevad otsekoheste mak-
sude peavalitsusse või maksuinspektoritele muul teel, on maksuasutustel

õigus nõuda igalt ühelt dökumendi-osaliselt tõenduste esitamist dokumendi

peaeksemplari või algkirja tempelmaksmise üle. Tõenduste esitamiseks
antakse aega mitte üle ühe kuu.

8. Kui kohtuasutused saavad ärakirju ning väljavõtteid dokumenti-

dest, millel puuduvad tõendused nende peaeksemplaride või algkirjade
täieliku tempelmaksmise kohta seatud tähtajaks, on nimetatud asutused,
katkestamata asjaajamist vastavas asjas, õigustatud nõudma tõenduste
esitamist tempelmaksmise üle asutuselt või isikult, kelle käes peab olema

algdokument, kui see asutus või isik võtab osa toimivast asjast. Tõenduste
esitamiseks antakse aega mitte üle ühe kuu.

9. Kolmandas punktis nimetatud asutused on kohustatud hoidma oma

asjaajamises tõendusi (p. 11) nende dokumentide tempelmaksustamise
kohta, millest need asutused poolena osa võtavad.

10. Kui täitmine dokumendi järgi lõpetatud, võib tõendusi selle doku-
mendi tempelmaksmise üle nõuda ainult sel juhul, kui kõigi aktijärgsete
arvete lõpetamise päevast ei ole möödunud üle kolme aasta.

11. Tõenduseks tempelmaksu tasumise üle seatud tähtajaks ja korras
ning määratud summas võivad olla: a) dokumendi peaeksemplar või alg-
kiri, b) viimase ärakiri, millel on kohtuasutuse, notari või maksuinspek-
tori tõendus selle üle, missuguses summas on peaeksemplar või algkiri
tempelmakstud, kui see dokument tehtud eraasutuste või -isikute vahel,
c) riigi- või omavalitsuseasutuse poolt tõestatud ärakiri selle asutusega
tehtud dokumendist, d) eriline tunnistus dokumendi tempelmaksu tasu-

mise üle, mis on välja antud selle riigi- või omavalitsuseasutuse poolt,
kelle asjaajamises leidub tõendus dokumendi tempelmaksmise üle.

12. Tempelmaksustamisele kuuluvate dokumentide ärakirjade tõesta-
misel on notarid, kohtu- ja teised riigi- ja omavalitsuseasutused ja nende
ametnikud kohustatud tõendama peale muude teadete ka seda, missuguses
summas on tempelmakstud algdokument.

IV jagu.
Trahvid tempelmaksu seaduse rikkumise eest ja nende määramise kord.

§ 19.

Trahvimised tempelmaksu seaduse rikkumise eest.

1. Tempelmaksu maksmise kohta käivate määruste rikkumises süüd-
lased eraisikud, ühingud, seltsid ja asutused, kellel lasub vastutus tempel-
maksu maksmise eest, langevad trahvi alla kas hoopis maksmata jäetud,
ebaõigel tähtajal või ebaõiges korras makstud tempelmaksu kümnekordses
suuruses, kuid igaüks mitte rohkem kui 5% summast, mille järgi dokument
tempelmaksustamisele kuulub. Seejuures nõutakse trahv poolelt, mitte aga
igalt selle või teise poole hulka kuuluvalt isikult.
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Poole hulka kuuluvad isikud vastutavad solidaarselt.
Kui seadus on rikutud ühingute, seltside ja asutuste poolt, tulevad

trahvid määrata ühingutele, seltsidele või asutustele, nende maksujõuetu-
sel aga eestseisuse või juhatusliikmetele, ei ole ühingu] või seltsil eestsei-

sust, siis ühingu või seltsi liikmetele, usaldusühingute juures aga täieõigus-
likkudele osanikkudele. Kümnekordne trahv määratakse kõigile liikmetele
kokku, mitte aga igale liikmele eraldi. Trahvitud vastutavad solidaarselt.

Täitmiseks vastuvõetud tellimise järgi langeb trahvi alla ainult see

pool, kes tellimise täitmiseks vastu võtnud.

Maksmatajäetud tempelmaks tuleb järel maksta trahvist olenemata.

Ebaõigel tähtajal või ebaõiges korras makstud tempelmaks arvatakse maha
trahvisummast.

2. Samadel alustel (p. 1) nõutakse trahvi kui ei esitata tõendusi alg-
kirjade tempelmaksmise kohta § 18. p.p. 7. ja 8. ettenähtud nõudmiste

peale, või kui ei ole esitatud tõendusi kaubandus-tööstuslikkude ettevõtete
raamatute järgi kindlakstehtud dokumentide tempelmaksmise kohta

(§ 18. p. 5).
3. Administratiiv- ja omavalitsuseametnikkudele antavailt ja nende

poolt väljaantavalt paberitelt tempelmaksu võtmata jätmise pärast trahvi-

takse maksmata tempelmaksu neljakordses suuruses ametnikke, kelle süü

läbi nõudmata jäänud tempelmaks eraisikutelt tähendatud asjatoimetuslik-
kudelt paberitelt. Ühes sellega on ametnik kohustatud maksma ka maks-
mata tempelmaksu.

Samal alusel trahvitakse administratiiv- ja omavalitsuseasutuste

ametnikke, kes tõestavad ärakirju vastava tempelmaksuta.
4. Samuti trahvitakse neljakordsel määral administratiiv- ja oma-

valitsuseasutuste ametnikke tempelmaksu määruste rikkumise eest koduste

dokumentide puhul, mis nende poolt tehtud administratiiv- või omavalit-

suseasutuste nimel. Trahvisumma ei või olla suurem kui 2% summast,
mille järgi dokument kuulub tempelmaksustamisele. Mitu ametnikku vastu-

tavad solidaarselt.

Riigi äriliste ettevõtete ametnikke trahvitakse samal alusel kui teisigi
ametnikke.

Samuti langevad trahvi alla neljakordsel määral käesoleva punkti
esimeses ja teises lõikes ettenähtud asutuste kontrahendid — eraisikud,
olenemata ametnikkude trahvist.

Maksmata tempelmaksu eest vastutavad ametnikud siis, kui admi-
nistratiiv- või omavalitsuseasutuste kontrahentidelt võimata sisse nõuda

seda maksu.
5. Ametnikke, kes rikuvad tempelmaksu seadust kinnistus-, notariaal-

või tõestamiseks avaldamise korras tehtavate dokumentide tegemisel või

tõestamisel, trahvitakse maksmata tempelmaksu neljakordses suuruses.

Notare, kes tõestavad allkirju koduste tempelmaksmata või seaduse-

vastaselt tempelmakstud dokumentidel, või notare, kes tõestavad ärakirju
niisugustest tempelmaksmata või seadusevastaselt tempelmakstud doku-

mentidest, trahvitakse tähendatud dokumentidelt maksmata või seaduse-
vastaselt makstud tempelmaksu neljakordses suuruses.

Käesolevas punktis tähendatud trahvisumma ei või olla suurem kui

2% summast, mille järgi dokument kuulub tempelmaksustamisele.
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Maksmata tempelmaksu eest vastutavad ametnikud siis, kui võimata

sisse nõuda maksukohuslaselt seda maksu.
6. Kui asutused ja ettevõtted, kes kohustatud sularahas tempelmaksu

maksma või kellele rahaminister on lubanud erilises korras õiendada

tempelmaksu sularahas (§ 17. p.p. 17 ja 19), ei anna edasi õigel ajal või

täiel määral Eesti panga osakonda tempelmaksu summasid nende poolt
tehtavatelt dokumentidelt, siis nõutakse neilt viivitusraha üks protsent kuus

edasiandmata summalt, lugedes poolik kuu terveks.

Kui aga tähendatud asutused ja ettevõtted ei näita oma aruannetes

nende poolt tehtud, väljaantud või vastuvõetud dokumentidelt kuuluvat

tempelmaksu, siis kaks kuud pärast aruandeaastat nõutakse trahvi käes-
oleva paragrahvi p. 1. alusel — näitamata tempelmaksu summa kümne-
kordses suuruses.

7. Tempelmaksu seaduse rikkumise korral voliniku poolt määratakse
trahv volitajale. Viimasele jäetakse õigus tagasi nõuda volinikult nõude-
korras kõiki tähendatud rikkumise pärast makstud summasid maksvates
seadustes ettenähtud alustel.

Kui rikub tempelmaksu seadust välismaa firma esindaja, määratakse
trahv vastavale firmale, kusjuures aga firma esindaja kannab solidaarselt

vastutust trahvi tasumise eest.

8. Kui asutused või isikud, kes § 17. p. 20. põhjal kohustatud teatud
liiki dokumente tempelmaksma § 17. p. 7. ettenähtud korras, ei täida seda

kohustust, trahvitakse süüdlasi rahatrahviga mitte üle 30 krooni; kui aga
ette ei näidata ettevõtete poolt peetud ja peetavaid raamatuid, samuti kirje
ja dokumente § 18. p. 4. ettenähtud juhtudel, trahvitakse süüdlasi raha-

trahviga mitte üle 300 krooni.

21. Tempelmaksu seaduse § 19 p. 5 nõue on selge ja selles paragrahvis ei

ole üles seatud nõudmist, et trahvida võib notarit ainult siis, kui tema süüdi on

tempelmaksu maksmata jätmises, vaid trahvimine on sõltuvaks tehtud tempel-
maksu seaduse rikkumise faktist enesest ja trahvist vabastamise põhjuseks või-
vad olla ainult tempelmaksu seaduse § 20 tähendatud asjaolud. (Rk. o.

nr. 38 — 1931. a.)

§ 20.

Trahvist vabastaminje.

1. Paragrahv 19. loetletud trahve ei määrata, kui dokument tempel-
maksti maksuasutuste kirjalikkude juhatuste järgi.

2. Tempeltrahvi määramised ja nõudmised aeguvad: a) administra-

tiiv- ja omavalitsuseasutuste ametnikkude suhtes — kui rikkumise toimu-

misest möödunud kümme aastat ja b) eraisikute ja -asutuste suhtes, — kui

tempelmaksu määruste rikkumisega tehtud paberid ja dokumendid on

aegumise tagajärjel kaotanud maksvuse, tähtajata lepingute juures aga —

kui rikkumise toimumisest möödunud kümme aastat.

Tempeltrahvi sissenõudmine aegub, kui selle määramisest möödunud

10 aastat.

3. Seaduse rikkuja surma puhul nõutakse ta pärijatelt ainult tasumata-

jäänud tempelmaks.
2
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§ 21.

Tempelmaksu seaduse rikkumisse puutuvate
asjade ajamine.

1. Riigiasutustele või -ametnikkudele tempelmaksmata või puuduli-
kult tempelmakstud pabereid ja dokumente esitavad eraisikud on kohus-
tatud kohe nende paberite ja dokumentide esitamisel õiendama neilt § 19.

p. 1. põhjal kuuluva tempelmaksu ja trahvi, mille kohta ametnikud pärast
tempelmaksu ja trahvi riigikassasse maksmist teevad dokumendile vastava

pealkirja. Vastasel korral toimetatakse trahvinõudmist järgmistes punkti-
des ettenähtud korras. Samuti toimetatakse järgmistes punktides ettenäh-
tud korras ka neil juhtudel, kui seaduserikkumine tuleb ilmsiks asjatoime-
tuse juures pärastpoole ja riigiasutuse vastava ettepaneku järgi rikkujad
ei tasu kuuluvat tempelmaksu ega trahvi.

2. Kui dokumendid, mille suhtes tempelmaksu seadus rikutud, kohtu-

asutustele esitatakse või juurde lisatakse kohtutes arutatavatele asjadele,
teevad kohtuasutused määrused trahvi nõudmiseks, summa peale vaata-

mata, kõigilt, kes tempelmaksu maksmise eest vastutavad, riigi- ja oma-

valitsuseametnikud ühes arvatud (§§ 13 ja 14).

3. Kohtumäärused tehakse asja igasuguse olukorra juures ja olene-

mata sellest, missuguses korras asi kuulub läbivaatamisele ja millega
ta lõpeb.

4. Tähendatud määrused võib kohus teha trahvitavaid isikuid välja
kutsumata. Neil isikutel on õigus esitada oma seletusi. Kohtul on õigus
koguda arvutamiseks tarvilikke teateid maksuinspektori kaudu.

Kui tempelmaksu määruste rikkumises süüdlased kõrvale põiklevad
esitamast andmeid tempelmakstava lepingu- või toimingusumma määra-

miseks, toimetatakse tehtud tööde, hangitud materjalide ja teiste lepingus
või toimingus tähendatud toimuste või asjade hindamist kohalikkude kõr-

gemate hindade järgi; tehtud tööde ulatus või hangitud asjade hulk tehakse
kindlaks lepingu sihi järgi kõrgemal määral.

5. Kui trahvimäärus lõplikul kujul valmis, kirjutab kohtuasutus viibi-

mata ette vastavatele riigimakse sissenõudvatele asutustele või ametnikku-

dele, seda määrust täide saata, ja teatab ühtlasi kohtuasutuse asukoha

järgi kohalikule maksuinspektorile väljavõtte oma määrusest, tähendades

tempeltrahvi summa suuruse ja selle määramisel arvessevõetud alused kui
ka teateid trahvitute elukoha üle, või kui see teadmata, isikute üle, kes

esitasid või kelle käes olid dokumendid, mis põhjustasid trahvimise.

6. Tähendatud määruse peale võivad niihästi trahvitud kui ka maksu-

inspektor erakaebusi esitada samas kohtupidamise korras, milles trahvi

määramiseks põhjustandev asi arutati ja samade tähtaegade jooksul, mis

ette nähtud tähendatud kaebusteks. Niisama võivad asjaosalised trahvi
määruse peale kaevata kajas, apellatsioon- või kassatsioonkaebustes.

7. Kaebuste esitamine ei pane trahvi sissenõudmist seisma, kui selles

asjas ei järgne kõrgema kohtuasutuse ettekirjutus.
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8. Kohtuotsused tempelmaksu trahvi asjus täidetakse maksuinspek-
tori järelvalvel, riigile maksmatajäänud maksude sissenõudmise korras.

9. Trahvitud isikule täitelehe väljaandmisel varustatakse see märku-

sega selle üle, et sissenõutud summast tuleb kinni pidada trahv ja maks-

matajäänud tempelmaks, kui ei esitata tõendust nende maksmise üle.

10. Administratiiv- ja omavalitsuseasutused ning nende ametnikud,
kui nende poolt ilmsiks tehakse või neile esitatakse tempelmaksmata, puu-
dulikult või ebaõigelt tempelmakstud dokumendid ja paberid, saadavad
viibimata ametiasutuse asukoha järgi kohalikule maksuinspektorile ärakir-

jad neist, kui dokument tarvilik on asja otsustamisel, vastasel korral —

algkirjad, tähendades isiku elukoha, kellelt trahv sisse nõuda tuleb või kui

see isik teadmata, siis nende isikute elukohad, kes dokumendid esitasid

või kelle käes need olid. Samuti teatavad nad kohalikule maksuinspektorile
ärakirjast, millel puuduvad tõendused algkirjade tempelmaksmise kohta.

11. Maksuinspektor arvab välja temale teatatud või tema poolt ilm-

sikstehtud dokumentide järgi, mille suhtes tempelmaksu seadus on rikutud,
kuuluva tempeltrahvi ja määrab selle sissenõudmisele, tähendades välja-
arvamisel arvessevõetud aluseid. Sellest määrusest teatatakse viibimata

isikutele, kellele trahv määratud. Viimastel on õigus esitada maksuinspek-
torile oma vastulauseid kahe nädala jooksul, arvates teadaande kättesaa-
mise päevast.

12. Samas (p. 11) korras määratakse trahvi ka riigi- ja omavalitsuse-
asutuste ametnikkudele, kes tempelmaksu seadust rikkunud. Kui asjatoime-
tusest ei ole näha, kes nimelt just ametnikkudest seadust rikkunud, s. 0.,

kes dokumendile või paberile alla kirjutanud, teatatakse niisugusest rikku-
misest vastava asutuse juhatajale või ülemale, ja kui kuu aja jooksul
maksuinspektorile ei teatata kuuluva trahvi äramaksmisest Või sellest, kes

asutuse ametnikkudest seaduserikkujaks loetakse, määratakse üldises korras
trahv asutuse juhatajale.

13. ära muudetud *).

14. ära muudetud*).
15. Antakse asjaosalistele tagasi dokumendid, milliste suhtes täidetud

tempelmaksu trahvimäärus, varustatakse need vastavate pealkirjadega.
22. Täiendava tempelmaksu määramise korral on sama edasikaebamise

kord ja tähtaeg, mis tempeltrahvi määramise korralgi. (Rk. o. nr. 61 —

1930. a.)

*) V. Vaata maksustamiskorralduse seaduse maksmapanemise seaduse (R. T. nr. 1 —

1932. a., art. 2) II osa p. 10.
Maksustamiskorralduse seaduse (R. T. nr. 1 — 1932. a., art. 1) §§ 72 ja 138

järgi esitatakse kaebused vastulausete kohta maksuinspektori poolt tehtud otsuste peale
maksupeakomiteele 2 nädala jooksul, arvates kaevatud otsuse kätteandmise päevast,
sama maksuinspektori kaudu, kelle otsuse peale kaevatakse. Maksupeakomitee otsuste

peale võib sama seaduse § 94 alusel kaevata administratiiv-kohtu korras Riigikohtule
ühe kuu jooksul, arvates motiveeritud otsuse saamise päevast.

Kaebuste esitamise ja arutamise kord on ette nähtud maksustamiskorralduse seaduse

§§ 72—97. — Kaebusi trahviasjades võib esitada koos kaebustega maksu määramise

asjus (sama seaduse §§ 138 ja 140).
2*
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V jagu.

Täiendavad määrused.

§ 22. ära muudetud *).

§ 23.

Aegumine tempelmaksu seaduse järgi.
Tempelmaksu maksmise kohustuse suhtes ei ole aegumist. (Aegumi-

sed trahvi suhtes vt. § 20 ja aegumine tagasimaksmise suhtes vt. § 22).

§ 24.

Tähtaegade väljaarvamine.
Käesolevas seaduses ja tariifis tähendatud tähtaegade väljaarvamisel

võetakse tarvitusele tähtaegade kohta käivad määrused Tsiviilkohtupida-
mise seaduses (V. S. К. XVI köide).

§ 25. ära muudetud *).

§ 26.

Rahaministri ülesanded.

Rahaministri õiguseks ja ülesandeks on:

1) ära muudetud *).

2) tempelmarkide ja tempelpaberi liikide ja kujude määramine;

3) tempelmarkide valmistamise, hoidmise, müümise, ümbervaheta-
mise ja hävitamise korra määramine;

4) kokkuleppel kohtuministriga juhtnööride andmine käesoleva sea-
duse käsitamiseks.

§ 27.

Ülemineku määrused.

1. Enne käesoleva seaduse maksmahakkamist kokkuseatud doku-
mendid kuuluvad endise tempelmaksu seaduse eeskirjade alla, välja arva-

tud kinnituslepingud ja üüri- ning rendilepingud, millelt tempelmaksu
makstakse uue seaduse järgi selle nende maksvuse aja eest, mis käesoleva
seaduse jõusseastumise ajaks möödumata, kui maks selle aja eest ei olnud
tasutud juba varem.

*) VI. Vaata maksustamiskorralduse seaduse maksmapanemise seaduse (R. T.
nr. 1 — 1932. a., art. 2) II osa p. 10.

Maksustamiskorralduse seaduse (R. T. nr. 1. — 1932. a., art. 1) §§ 121 ja 122
järgi kantakse ülemäära makstud summad maksja teiste riigi maksu- või trahvivõlgade
arvele, kui maksjal aga niisuguseid võlgasid ei ole või nende tasumiseks kõike ülemäära
makstud raha ära ei kulu, siis makstakse summa, mis üleliigseks osutub, maksjale tagasi,
kui see summa ületab ühe krooni. — Tagasimaksmist otsustab: maksuinspektor, kui tagasi-
makstav summa ei ületa 200 krooni, maksudevalitsuse direktor, kui summa ei ületa
2000 krooni, ja muil juhtudel — majandusminister (sama seaduse § 123).
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2. Endist tempelmaksu seadust rikkunud isikutel ja asutustel on õigus
kolme kuu jooksul pärast käesoleva seaduse maksmahakkamist trahvita

maksta tempelmaksu dokumentidelt, mille tempelmaksustamise suhtes veel

ei ole alustanud trahvimise toimetust riigiasutused või -ametnikud. Tem-

pelmaks niisugustelt dokumentidelt tuleb maksta kas endise või käesoleva
seaduse tariifi järgi, seda mööda, kumma järgi tempelmaksu määr suurem,

ning käesoleva seaduse § 17. p. 6. või p. 8. ettenähtud korras, kusjuures
§ 17. p. 6-a ettenähtud ametnikud ja asutused kustutavad tempelmargid
oma ametipitseriga ja tähendavad dokumendile tehtavas pealkirjas numbri,
mille all kantud dokumendi tempelmarkide kustutamine registrisse või

lauajuhendisse.
3. Kuni 1. jaan. 1919 Vene rublades tehtud tempelmaksmata doku-

mentidelt ei nõuta tempelmaksu ega trahvi.

4. Käesoleva seaduse maksmahakkamisega kaotavad maksvuse:
Poslinite seaduse §§ I—2oo (V. S. К. V köide). 24. juuni 1918 tempel-
maksu seadus (Verordnungsblatt nr. 28 — 1918), Seadus kantselei ja
tempelmaksu nõudmise kohta läbikäimises tolliasutustega (R. T. nr. 68 —

1919), Seadus tempeltariifi muutmise kohta (R. T. nr. 14/15 — 1920),
Seadus tempelmaksu muutmise kohta (R. T. nr. 53/54 — 1920), Seadus

tempelmaksu muutmise kohta (R. T. nr. 141/142 — 1920), Tempelmaksu
muutmise seadus (R. T. nr. 88 — 1922), Tempelmaksu seaduse muutmise
seadus (R. T. nr. 197/198 — 1925), Tempelmaksu seaduse muutmise sea-

dus (R. T. nr. 36 — 1927) ja teistes seadustes ettenähtud tempelmaksust
vabastamised, mis käesolevas seaduses nimetamata.

Samuti kaotavad maksvuse käesoleva seaduse maksmahakkamisega:
Kohtumaksude ja -kulude seadus (R. T. nr. 81/82 — 1924) ja Kohtu-
maksude ja -kulude seaduse muutmise ja täiendamise seadus (R. T.
nr. 57/58 — 1925) seevõrd kuivõrd nad puutuvad tempelmaksusse.

5. Käesolev seadus hakkab maksma 1. juulist 1928.

Vaata selet. 5.



EESTI ÜLIÕPILASTE SELTSI

RAAMATUKOGU

Tempelmaksu tariif. >
%

« C Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

f—

I osa.

Kirjavahetus riigi- ja omavalitsuseasutustega ja
nende ametnikkudega.

Avaldused.
1.

Avaldused, palvekirjad, teadaanded, ettekan-

ded, kaebused, vastused, seletused, vastulaused,
kajad 23 ) (niihästi kirjalikud kui ka protokollee-
ritud suusõnalised) ja muud paberid, mis esita-

takse eraasjus riigi administratiiv- ja kohtuasu-
tustele ja nende ametnikkudele ning omavalitsuse-
asutustele ja nende ametnikkudele, samuti nime-

tatud asutuste ja ametnikkude poolt väljaantavad
lahendavad paberid (olgugi pealkirja või resolut-
siooni näol), mis sisaldavad vastused asja sisu

kohta

>3.

Erandid:

1. Kirjavahetus, milleks eraisikud ja -asu-

tused üldseaduste või erimääruste või

riigi- ja omavalitsuseasutuste korralduste

ja sundmääruste alusel on kohustatud
läbikäimisel riigi- ja omavalitsuseasutus-

tega ning nende ametnikkudega ...

— vaba.

23) Kohtuistungil esitatavad kirjad, mis sisaldavad iseseisvaid palveid,
avaldisi või seletusi, tempelmaksustatakse tempeltariifi nr. 1 järgi; kirjad,
mis esitatakse avaldiste lisadena, seal hulgas ka kirjalikud tõendused, tempel-
maksustatakse tempeltariifi nr. 2 järgi. (Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

*) Tempelmaksu seaduse muutmise ja täiendamise seaduses (R. T. nr. 88

1932. a., art. 676) ettenähtud muudatuste ja täiendustega. 2 <7 ?
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mise, pensioni ja toetuse asjus

24) a) Sisekaitseülema otsust kaitseseisukorr
a

seaduse § 9

ei saa lugeda oma iseloomult niisuguseks toiminguks, mille vastu

antud kaebus oleks vaba tempelmaksust tempeltariifi nr. 1 erandi

(Rk. o. nr. 60 — 1931. a.)

p. 9 põhjal
Riigikohtule
p. 4 järgi.

(R. T.b) Vabastatud on armuandmise ja elamisloa saamise palved,
nr. 71 — 1928. a.. art. 445).

Vaata ka selet. 7.
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XTJ C Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

14. Palved vaesuse tunnistuse väljaandmise
üle ja vaesuse tunnistused (tariif nr. 10

P- 7)
15. Isikute kirjavahetus, kellele kohus annud

vabad.

vaesuseõiguse, neis asjus, milles neile see

õigus antud vaba.

16. Kirjavahetus abiandmise üle vaesuse

tõttu või õnnetuse korral (tulekahju, vee-

uputus, viljaikaldus jne.), samuti paluja
vaesuse pärast kogukonna või riigi hoo-
lekande alla võtmise või varjupaikadesse
paigutamise üle

17. Kirjavahetus haridus- ja Õppeasutuste,
kursuste, tehnika ja käsitöö õppetööko-
dade avamise üle, samuti kirjavahetus,
mis puutub kasvandikkudesse, mitte aga
asutuste, kursuste ja õppetöökodade
majanduslikkudesse küsimustesse ja
koosseisu

18. Ettekanded ja teadaanded riiklikkudele
kunsti- ja teaduseasutustele, nende tege-
vuspiirkonda kuuluvate alade kohta

.

vabad.

19. Kirjavahetus § 12. p.p. 2. ja 3. ettenäh-
tud seltside, ühingute ja organisatsioo-
nide asutamise ja registreerimise asjus,
samuti kirjavahetus tariifi nr. 40. С. 1.

ettenähtud seltside ja ühingute asuta-

mise ja ühingute asutamise ja registreeri-
mise asjus

20. Kirjavahetus § 12. ettenähtud asutuste,

seltside, ühingute ja organisatsioonide
heaks tehtavate kingituste ja annetuste

suhtes

vaba.

21. Kaubandus-tööstuskoja, meremeeste-

kodu ja tariifi nr. 40. С. 1. tähendatud
seltside ja ühingute kirjavahetus . . .

22. Vastulaused riigimaksude maksujaos-
kondade komisjonidele, riigi kinnisva-
rade maksuametile ja omavalitsuseasu-
tustele riigi- ja omavalitsusemaksude

maksjate poolt neile määratud maksude

ja trahvide asjus ning vastused vastu-

lausetele. Tulumaksu seaduse §§ 45.
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«3 c

c

[

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

ja 50. põhjal esitatavad avaldused, sama

seaduse § 65. tähendus 2. ettenähtud

palved ja tunnistused ning palved kahe-
kordse tulumaksu alla panemise või
maksuvabade isikute ja asutuste tulu-

maksu alla panemise asjus
23. Teadaanded ja maksulehed, mille põhjal

või mille juures eraisikud ja -asutused

raha maksavad riigi- või omavalitsuse
kassasse

vabad.

24. Avaldused riigi- või omavalitsuse kas-
sasse ülemäära või põhjuseta makstud
maksude tagasimaksmise või teiste mak-

sude arvele ülekandmise üle ja vastused
neile

25. Avaldused ja nende lisad, mis esitatakse
asutustele ja ametnikkudele nende nõu-

del, samuti seletused, mis esitatakse po-
litseile sundnõudmiste täitmisel

.

26. Kirjavahetus üleajateenijaks kaitseväe-
laseks või piirivalvuriks võtmise üle ja
aja- ning üleajateenivate sõdurite ja piiri-
valvurite kirjavahetus oma ülemusega

27. Kirjavahetus sõjast osavõtnud kaitse-

vaba.

väelaste ja nende perekondade pensioni
ja abiraha asjus, samuti hariduseandmise

asjus nende kaitseväelaste perekonna-
liikmetele, kes sõjas surma saanud või

töövõime kaotanud

28. Kirjavahetus rekvireerimise asjus ja sõja
läbi tekkinud kahjude hindamise asjus

29. Kirjavahetus tarvituselt kõrvaldatavate
või ribedate rahamärkide ümbervaheta-
mise üle

30. Välismaa diplomaatiliste esindajate ja
konsulite kirjavahetus ametiasjus .

(Mi/)Avaldused nende eraasjus ja nende
kaudu saadetud eraisikute avaldused

tempelmaksustatakse üldalusel.

«■‘r/Lza.

/Л'ЧЛгЪ.ЛсА. ,
РЪ. > 6, И?

31. Kirjavahetus isikutunnistuste väljaand-
mise üle, välja arvatud juhud, kus uue

isikutunnistuse väljaandmine sünnib en-

nem väljaantud tunnistuse kaotamise

tagajärjel

7'я с -
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*) VIII. Vaata tempelmaksu seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T.

88 — 1932. a., art. 676) II osa.

**) Nüüd 20 senti (R. T. nr. 88 — 1932. a., art. 676).

25) Avalduste ja kirjade lisad kuuluvad tempelmaksustamisele tempel-
tariifis nr. 2 ettenähtud 10-sendilise **) tempelmaksuga, vaatamata, kas nad

tempelmaksu seaduse või tariifi mõne teise punkti järele on juba tempel-
maksustatud või tempelmaksust vabastatud, kõigil juhtudel, millal avaldused

ja kirjad tempeltariifi nr. 1 järele käivad tempelmaksustamisele.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

projektid, raamatud, tunnistused, õiendused, ära-

kirjad lisadest 26)
Kui üks lisa on üle 4 poogna, siis võetakse

igalt järgmiselt poognalt tempelmaksu 5 senti.

Raamatupidamise raamatute juures võivad le-

heküljed suuremad olla § 5. ettenähtud suurusest.

Erandid:

20 senti igalt poognalt.

1. Lisad avaldustele, mis ei kuulu tempel-
maksustamisele vabad.

2. Ärakirjad vastaspoole ning järelvalve
asutuse jaoks

Esitised.

Riigi- ja omavalitsuseametnikkude (ühes arva-

tud kaitseväeametnikkude ja ohvitseride) esitised

(raapordid):
millel palvekirja tähtsus ja mis esitatakse amet-

nikkude erahuvides, näiteks, mis sisaldavad pal-
veid teenistusest vabastamise, teenistuskirjade
ärakirja väljaandmise, palga ettemaksmise, ühest
kohast teise üleviimise või ühest ametist teise

ümberpaigutamise üle jne kuuluvad tem-

pelmaksustami-
sele tariif nr. 1

järgi.
Erand:

Esitised ametliku puhkuse asjus ja esitised,

mis annavad ametnikud kohuste täitmise pu-
hul ja üldse teenistuse huvides, näiteks: hai-

guse pärast teenistusse ilmumata jäämise
üle jne vabad.

Atestaadid.

Riigi-, omavalitsuse- ja teiste avalikõiguslik-
kude asutuste ja nende ametnikkude poolt eraisi-

kutele ja -asutustele väljaantavad atestaadid kuuluvad tem

pelmaksustami-
sele nagu tun-

nistused nr. 10

järgi.

26) Kui volikirja ärakiri ei ole varemalt tema ustavaks tunnustamisel

tempelmakstud, siis tuleb tema esitamisel ametiasutusele algvolikirja asenda-

miseks tempeltariifi nr. 54 nõudmisel 25*) sendiga tempelmaksustada, peale
selle tema kui ka tagasivõetava algvolikirja eest kummagi pealt tempeltariifi
nr. 2 järele 10 senti **) tempelmaksu maksta. (Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

Vaata ka selet. 13, 14 ja 23.

*) Nüüd 50 senti (R. T. nr. 88 — 1932. a., art. 676).
**) Nüüd 20 senti (R. T. nr. 88 — 1932. a., art 676).
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C Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

5 Diplomid.

Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende amet-

nikkude poolt eraisikutele ja -asutustele väljaan-
tavad diplomid kuuluvad tem-

pelmaksustami-
sele nagu tun-

nistused nr. 10.

järgi.

Dispа a s h.6

Dispaashid (havariiarved)

Piletid.

1 kr igalt poognalt

7.

Igasugused piletid, mida annavad välja riigi-
ja omavalitsuseasutused ja nende ametnikud era-

asjus kuuluvad tem-

pelmaksustami-
sele nagu tun-

nistused nr. 10.

järgi.
Erandid:

1. Metsaraie piletid teetegemise kohuse
täitmiseks vabad.

2. Puhkusele laskmise piletid riigi- ja oma-

valitsuseteenistuses seisvatele isikutele

3. Posti-nimepiletid, postisaadetiste vastu-

võtmiseks

4. Piletid läbisõiduks ja ajutiseks elamiseks
teenistuse asjus komandeeritud isikutele

5. Riigimetsade kõrvalkasutamise piletid
marjade, pähklate, seente, lehtede,
sambla jne. korjamiseks

Sõidupiletid vaata nr. 51.

Liikmepiletid vaata nr. 40.

8. Protestid.

Riigiasutuste ja -ametnikkude kokku seatud:

A. Havariiprotestid ja mereselgituse aktid.
B. Protestid igasuguste kohustuste täitmata

igalt
1 kr. dokumendilt

jätmise pärast
Vekslite protestid kuuluvad tempelmaksusta-

misele nr. 53. B. järgi.
Erand: Protestid perekonnaseisu asjus vabad.
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Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende amet-

nikkude poolt eraisikute ja -asutuste eraasjus teh-
tud protokollid ja aktid (olgugi eraisikute poolt
alla kirjutamata), mis tõendavad mõnesuguseid
asjaolusid ja sündmusi (välja arvatud varandus-

likku laadi, millised kuuluvad tempelmaksustami-
sele, nagu tariifi II osas ettenähtud lepingud, kui
nad neid asendavad) kuuluvad tem-

pelmaksustami-
sele nagu tun-

nistused nr. 10.

järgi.
Erandid:

1. Protokollid, mis käivad kuri- ja väär-

tegude, karistuse kandmise, väljasaat-
mise, vahialla võtmise ja õnnetuste kohta vabad.

2. Politsei-meditsiinilised protokollid haa-
vamiste ja vigastuste üle töö juures või
teenistusekohuste täitmisel

. . . . .

3. Protokollid perekonnaseisu asjus

Tunnistused, load ja õiendus ed.

Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende amet-

nikkude, samuti eraarstide poolt eraisikutele ja
-asutustele nende eraasjus väljaantavad tunnistu-

sed, load ja õiendused 50 senti igalt poognalt.

Erandid:

1. Abielu-, sünni-, surma ja perekonnaseisu
tunnistused vabad.

2. Aadressbüroo tunnistused ja õiendused
3. Isikutunnistused
4. Elukombe ja teenistustunnistused

. .

5. Karanteeni tunnistused
6. Rõugepanemise tunnistused
7. Vaesuse tunnistused

. ,

8. Tunnistused, millelt riigi heaks võetakse
teiste seaduste põhjal erimaksu

. . . .

9. Legitimatsiooni piletid ja kaardid ning
sarnased tunnistused, mis antakse piiri-

*) IX. Vaata selet. 6 ja 7.

Protokollid ja aktid*).
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

Tõestamised.

Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende amet-

nikkude ning kohtute poolt tehtavad tõestamised

eraasjus:

A. Allkirjade tõestamised

Erandid:

20 senti igalt tõestami-

selt.

Allkirjade tõestamine:

1. Posti kutsekirjadel posti saadetiste ja kir-

jade kättesaamiseks vaba.

2. Isikutel, kellele antud vaesuseõigus
3. Dokumentidel, mis ei kuulu tempelmak-

sustamisele

B. Ärakirjade tõestamised.

Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende amet

nikkude poolt 50 senti igalt poognalt

Erandid:

1. Seaduse § 4. p.p. I—B tähendatud doku-
mentide ärakirjade tõestamised

. . . . vabad.

2. Tariifi nr. 10 p.p. 1 —ll tähendatud tun-

nistuste ärakirjade tõestamised
. . . .

3. Ärakirjad, mis tõestatakse ainult juurde-
lisamiseks niisugusele avaldusele, mis ei

kuulu tempelmaksustamisele . . . .

Sarnasel korral (p. 3) on aga asutus

või ametnik, kes ärakirja tõestab, kohus-
tatud enne tõestamise allkirja tegema
märkuse selle üle, missugusele avaldu-
sele juurdelisamiseks ärakiri tõestatud.

C. Tõlgete tõestamised.

Tõlgete tõestamised võõrastest keeltest Eesti
keelde ja ümberpöördult 50 senti igalt poognalt

Erand:

Niisugused tõlgete tõestamised, mis

määratud juurdelisamiseks sarnastele

avaldustele, mis ei kuulu tempelmaksus-
tamisele vabad.

Sarnasel korral on asutus või ametnik,
kes tõestab tõlke, kohustatud enne tões-
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

tamise allkirja tegema märkuse selle üle,

missugusele avaldusele juurdelisamiseks
tõlge tõestatud.

Ärakirjad, äratõmbed, väljavõtted
või väljakirjutused.

Ärakirjad, äratõmbed, väljavõtted või välja-
kirjutused otsustest, määrustest, raamatutest, re-

gistritest ja igasugustest asjaajamise paberitest,
mis riigi- ja omavalitsuseasutuste või nende

ametnikkude poolt eraisikutele ja -asutustele an-

takse 50 senti igalt poognalt.

Siin tähendatud dokumentidelt tõestamise tem-

pelmaksu (nr. 11) eraldi ei võeta.

Notari aktiraamatust väljaantud esimene väl-

jakirjutus notariaalakti kohta tempelmakstakse
kui algkiri vastava akti tempelmaksuga, järgne-
vad väljakirjutused tariifi käesoleva numbri all

ettenähtud tempelmaksuga.

Erandid:

Ärakirjad, äratõmbed või väljavõtted:
1. Mis riigi- ja omavalitsuseasutuste ning

nende ametnikkude poolt eraisikutele või

-asutustele saadetakse nende soovist

hoolimata vabad.

2. Mis riigi- ja omavalitsuseasutuste ning
nende ametnikkude poolt antakse juur-
delisamiseks niisugusele avaldusele, mis

ei kuulu tempelmaksustamisele . . . .

Sarnasel korral (p. 2) on asutus või

ametnik, kes ärakirja annab, kohustatud

enne ärakirja tõestamise allkirja tegema
märkuse selle üle, missugusele avaldu-

sele juurdelisamiseks ärakiri antakse.

II osa.

Varanduslikud aktid ja dokumendid.

Abielu.
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Maksustamise objektid

Abielulepingud ja abielu varanduse lahutamise

lepingud 27 )

Vähemalt

Akkreditiivid vt. nr. 53. H.

Aktsiad vt. nr. 56.

Aktsiaseltsid vt. nr. 40.

Arved.
A. Igasugused ja iganimelised arved alates

10 kroonist, ühes arvatud: a) välismaalt
saadud või välismaale saadetavad arved,

b) ostjalt müüjale antud arved, c) kvii-

tungid, milles peale teatud rahasumma
kättesaamise tõenduse loetletud kaubad,
varandused, tehtud tööd jne., mille eest

raha makstud, d) saatekirjad (faktuu-
rid), mille juures kaup või muud asjad
müüjalt ostjale saadetakse ja milles peale
kauba või asjade loetlemise sisalduvad
ka andmed kauba või asjade hinna
kohta

Välismaale saadetavad arved kuu

luvad tempelmaksustamisele poolel mää

rai, kui nad välismaal ka tempelmak
sustamisele kuuluvad.

B. Erandina eelmises (A) punktis ettenäh-
tud üldmäärusest kuuluvad tempelmak-
sustamisele arved, mis antud tempelmak-
sustatud lepingute täitmise üle ja samuti

Maksu Tempelmaksu
väljaarvamise

määr alused

lepingu sum-

mast. Kui le-
2°/o

pingu summa on

vähem kui sea-

duse § 6. ette-

nähtud seadus-

lik hind, siis

seaduslikust
hinnast.

igalt lepingult.

arve summast.

50 kr.

27) Eelabieluliselt lepingult, kui sellega ainult tõestatase, et kummalegi
abikaasale jääb omaette erivarana temalt abiellu toodud ja abielus muretsetud

vara ning et abielumehel naise vara suhtes pole abielulise nõuandja või eestkostja
õigusi (В. E. S. §§ 11, 12), tuleb tempeltariifi nr. 13 põhjal tempelmaksu
võtta sellelt hinnalt, mis lepingusõlmijad ise sellele lepingule määranud, kuid

see tempelmaks ei või siiski vähem olla kui 10 krooni*). (Rk. o. nr. 81

1931. a.)

*) Nüüd 50 krooni (R. T. nr. 88 — 1932. a., art. 676).
3
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Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

arved, mis antud pärast p. A.-d ettenäh-

tud tempelmakstud saatekirjade (faktuu-
ride) väljaandmist 5 senti igalt arvelt.

C. Arved, mille järgi kaup müüjale tagasi
saadetakse 5 senti igalt arvelt.

D. Väärtpaberite ja valuuta ostu-müügi
kohta antud arved:

0,05 %a) kui ei ole tehtud tempelmakstud lepingut
b) kui arve antud tempelmakstud lepingu

täitmise kohta

arve summast.

5 senti igalt arvelt.

Erandid:

1. Arved, mida esitanud teenijad teenistus-

andjate arvel tehtud kulude üle
. . .

vabad.

2. Arved ühe ja sama ettevõtte sisemises

asjaajamises ja kassaorderid

3. Kirjavahetus ülekandmiste kohta pan
kade kaudu ühest valuutast teise . .

4. Diskonto-noted
5. Arved ühe ja sama isiku või asutuse pä-

raltolevate ettevõtete vahel, kui nad

kauplevad selle isiku või asutuse arvel

ja riisikol
6. Riigi ja omavalitsuse ülevalpeetavate;

hoolekandeasutuste, haigemajade, aptee-
kide ja alaealiste kasvatus- ja parandus-
asutuste arved

7. Seaduse § 12. p.p. 2.—4. ettenähtud selt-

side, ühingute ja asutuste poolt antud

arved

8. Telefoni-, elektri-, gaasi- ja veearved

9. Kassatähed, mille järgi ostmisel raha

kohe kaupluse kassasse makstakse

10. Laevade välissadamates tehtud kulude
arved

Avalikud enampakkumised vaata nr. 36

Bodmerii.
0,2%Bodmerii (merelaenu) lepingud

Edasiandmine.

laenu summast.

Õiguste ja nõudmiste edasiandmine (cessio).
Lepingud õiguste ja nõudmiste edasiandmise asjus;
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:Й
C Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektidc

H

A. Kui edasi antakse õigus kinnisvara peale
mitte hiljem kui kaks kuud pärast õiguse
omandamist

tasu summast,
mis on määratud

õiguse või nõud-

mise edasi-

andmise eest.

Kui tasu suurus

dokumendis tä-

hendamata ja
see õiguste üle-

andmisel kin-

I nisvara peale
või riigimaade

0,8 °/o

B. Kui edasi antakse õigus kinnisvara peale
hiljem p. A. ettenähtud tähtaega . 1%

C. Kui edasi antakse riigimaade rendiõigus
või põlise tarvitamise õigus enne esi-

mest kinnistamist 1%
rentimise või

põlise tarvita-

mise peale enne

esimest kinnis-

tärnist vähem

on kui kinnis-

vara või riigi-
maa seaduslik
hind (§ 6) — siis

seaduslikust

hinnast, muu-

del juhtudel —

edasiantava õi-

guse või nõud-

mise hinnast.

0,4%D. Muil kordadel

P.p. А, В ja D ettenähtud juhtudel mitte

üle esialgse lepingu tempelmaksu summa

E. Kui edasiantav õigus või nõudmine hin-

natav ei ole 50 senti igalt lepingult.

F. Pealkirjad 28 ) nimeliste aktsiate, osatäh-

tede, obligatsioonide, pantlehtede, pant-
kirjade, kohtulikkude hüpoteekide ja
muude väärtpaberite edasiandmise kohta

ettenäitajale või ümberpöördult või ühe
nimelt teise nimele 0,05% väärtpaberi no-

minaalhinnast.

Vähemalt 5 senti igaltpealkirjalt.
G. Pealkirjad igasuguste . kinnituspoliiside

edasiandmise kohta 10 senti igalt pealkirjalt.

Erand:

Vekslite (ka pärast protesti ja sunni-

täite otsust), võlakohustuste, transfer-

tide, tshekkide, pandimajade kviitun-

gite, arvete, samuti maksukäskude talon-

gide edasiandmise pealkirjad . . . . vabad.

28) Obligatsioonide uuesti edasiandmine blanko

tempelmaksustamisele tempeltariifi nr. 16 F järgi. (Rk
pealkirja järele kuulub

. o. nr. 2 — 1929. a.)
Vaata ka selet. 9.
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Maksustamise objektid
c Maksu Tempelmaksu

väljaarvamise
määr alusedя

H

Eelarved.17.

Eelarved igasuguste toimingute kohta:

A. Kui nad viiakse täide lepinguid asen

dades sellel määral,
mille järgi kuu-

lub tempelmak-
sustamisele

vastav leping.
B. Kui nad ühendatakse tempelmaksusta-

tud lepinguga

Eelleping.

vabad.

18.

Vö lõpliku lepingu
tempelmaksu

summast.

A. Eellepingud

B. Kui lõpliku lepingu summa määramata:

a) kuid on määratud tagandis või käsi-
raha 0,2% tagandise või

käsiraha sum-

mast selle järgi,
kumb neist

suurem.

b) kui millegagi ei ole kindlustatud 1 kroon igalt eellepin-
gult.

Eluaegne rent.19.

Eluaegse rendi-, pensioni
maksete lepingud

ülespidamise ja
0,5% eluaegse rendi,

pensioni, üles-

pidamise jne.
summast, arva-

tud § 6. alustel.

Hange.20.

Hankelepingud:
A. Vallasvara üle 1% hanke summast.

B. Edasimüümiseks või ümbertöötamiseks
või otsekoheseks tarvitamiseks tööstuses

määratud kauba üle 0,2%

Hankelepingud vallasvara või kaubahanki-
mise üle välismaale kuuluvad tempelmaksustami-
sele poolel määral, kui need lepingud välismaal

tempelmaksustamisele kuuluvad ja seal seadusli-
kult tempelmakstud.

Hoiuleandmine.21

Hoiuleandmise lepingud, piletid, kviitungid,
arved, tunnistused jne.:
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c Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
c Maksustamise objektid

сЗ

A. Kui neis dokumentides on näidatud hoiu-
leantava varanduse väärtus 0,2% hoiuleantud

varanduse

väärtusest.

B. Kui varanduse väärtus tähendamata 1kroon igalt dokumen

dilt.
Erandid:

1. Dokumendid käsipagasi hoiuleandmise
üle raudteejaamades ja laevade peatus-
kohtades vabad.

2. Pankadesse väärtuste hoiuleandmise le-

pingud

Hoiulemaksmine pankadesse vt.

nr. 53.

Laotähed vaata nr. 31.

H ü p о t e e к v а a t a nr. 23 C. D. ja E.

Jagamine ja osastamine.

Jagamise ja osastamise lepingud 1% jagatava varan-

duse, või osas-

tatava osa või

osade väärtu-

sest, mis ei või

olla alla sea-

dusliku hinna

(§ 6) võlad
maha arvatud.

Jooksev arve vaata nr. 53 G.

Kautsjon vaata nr. 23 A.

Kasutamisleping vaata nr. 55

Kindlustus.

Õiguste ja nõudmiste kindlustus.

Lepingud:
A. Vastutuse (käemeheks olemise), taga-

tise (garantii), tagandise maksmise,
pantimise, kautsjoni ja käsiraha kohta 0,2% kindlustatud

summast.

Kui nimetatud lepingud sisalduvad kindlusta-
tud lepinguga või kohustusega ühes dokumendis,
või kui nad on tehtud kindlustatud lepingute või
kohustuste pealkirjadena, siis ei maksta nendelt
eraldi tempelmaksu.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

Igasugu käsiraha vastuvõtmise kviitungitelt
(ostu-müügi, üürimise jne.), mis peale käsiraha

tingimuste ei sisalda teisi tingimusi, makstakse

tempelmaksu nagu harilikult kviitungilt.
B. Vastutuse tähtaja pikendus

kindlustatud
summast.0,l °/o

C. Hüpoteekide kohta (kinnisvarade peale
tehtavad obligatsioonid või pantkirjad) 1% hüpot.summast

D. Hüpoteekide kohta, mis tehtud Eesti

hüpoteekpankade nimele 29) . . . .

E. Laevahüpoteek
F. Kui kindlustatud õigus või nõudmine

hinnatav ei ole

0,5 %
0,2 %

1 kroon igalt lepingult.

Kaubaladude panditunnistused (varrandid)
kuuluvad tempelmaksustamisele nr. 31 järgi.

kingitava varan-

duse hinnast.

Kui see hind on

vähem seadus-

likust hinnast

(§6), siis seadus-

likust hinnast.

Kingituse hin-

nast arvatakse
maha varandu-
sel lasuvad võ-

lad, kui need
olid tehtud mit-

Kinkimine.

Kinkelepingud ja aktid (ühes arvatud kinke-

iepingud surmapuhuks), kui nad puutuvad:

A. Kinnisvaradesse
B. Vallasvaradesse

1%
l°/o

te hiljem kui
kolm aastat

enne kinkele-

pingu tegemist.
Niisama ei võe-

ta arvesse le-

pingusse üles-

võetud kinkija
kasuks makse-

tava elatise

väärtust. *)Erand:

Kinkelepingud seaduse § 12. tähenda-

tud asutuste, seltside ja ühingute kasuks vabad.

Kinnitus.

A. Kinnis- ja vallasvarade kinnituslepingud,

29) Hüpoteegid Maa- ja Pikalaenu panga he
nr. 23 D ettenähtud Eesti hüpoteekpankade nimele tel
seatud tempelmaksu alla. (Rk. o. nr. 2 — 1929. a.)

heaks käivad tempeltariifis
ite hüpoteekide jaokstehtavate

*) Vaata selet. 18.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

Maksu

määr
Maksustamise objektid

alused

poliiside jne. näol tule, plahvatuse ja
pikse vastu kinnitamisel aastase kinni-

tuse või kinnituse samaajalise pikenduse
juures kinnitussum-

mast,kuid mitte

üle 10% kinni-

tuse preemiast.

0,05 %

Kui preemiat
ei ole, siis see

asjaolu lepingut
tempelmaksust
ei vabasta, vaid

Poolikaastase kinnituse voi kinnituse piken-
duse juures arvatakse tempelmaksu kuude viisi.

tempelmaksu
võetakse kinni-

tussumma järgi.B. Elu- ja sissetuleku kinnituslepingud, sa-

muti ka kinnituslepingud mitmesugus-
teks puhkudeks elus (kaasavara, vana-

dus, haigus, lesepõlv jne.) 0,2% kinnitussum-
masf.

C. Kinnituslepingud õnnetujuhtumiste vastu

kinnitamisel ja õnnetujuhtumistel maks-
tatuleva tasu eest vastutuse kinnitamisel 2%

1%

kinnituspree-
miast.

D. Transportkinnitus
E. Transportabinõude kinnitus, ühes arva

tud ~kasko“ kinnitus 0,5%

2%F. Klaasikinnitus.

G. Murdvarguse vastu kinnitus

H. Väärtpaberite kinnitus

2%
2%

igalt kinnitus-

lepingult.
Vähemalt 10 senti

Üldpoliisid kuuluvad tempelmaksustamisele
§ 7. korras.

Erandid:

1. Edasikinnituslepingud
2. Põllumajanduslikkude koduloomade kin-

nitus üldse (tule, suremise jne.) vastu

3. Külvide rahe vastu kinnitus

vabad.

vaba.

4. Krediidi kinnitus

5. Posti- ja raudteesaadetiste kinnitus pos-
til ja raudteel

6. Tööliste ja teenijate kinnitus õnnetujuh-
tumise korral kindlustamise seaduse alu-

sel tegutsevates kinnitusühisustes V
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M E Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

26 Kirjastus.
Kirjastuse ja omanduseõiguse lepingud kirjan-

duse-, kunsti- ja teadusetoodete kohta. 0,5% lepingu sum-

mast.

27. Kohustused.

Kohustused, mis ühingutele ja seltsidele an-

takse nende liikmete poolt seltsi või ühingu võl-

gade eest vastutamise kohta 0,2% vastutuse sum-

mast või igale
liikmele avatud
krediidi sum-

mast.

Kokkuleppetoimin g u d (sobingud).
A. Dokumendid kokkuleppetoimingute üle

28,
1% kokkuleppe

summast.

B. Kui kokkuleppe objekti väärtus ei ole

hinnatav 1 kroon igalt dokumen-

dilt.
Erandid:

1. Kokkulepped, mis kohtuprotsessis proto-
kolli võetud vabad.

2. Kokkulepped, mis töökaitse ametnikud
kinnitanud

Komisjon.
Komisjoni (vahendluse) leping

29.
0,2% komisjonilmüü-

dud või komis-

joni alusel oste-

tud kauba väär-

tusest, tasudes
tempelmaksu

§ 7. ettenähtud
korras.

Vähemalt 1 kroon igalt lepingult.

Konossemendid vaata nr. 51 C.
Kontokorrent väljavõtted vt. nr. 53 J.
Kontsessioonilepingud maapõue-

varade peale vaata nr. 35.

Kviitungid.30.

Kviitungid 10 kroonist kuni 100 kroonini 5 senti

10 senti

I igalt kviitun-

J gilt.üle 100 krooni

Kviitungid, milles peale teatud rahasumma
kättesaamise tõenduse loetletud kaubad, varandu-

sed, tehtud tööd jne., mille eest raha makstud,
kuuluvad tempelmaksustamisele arvete tariifi

järgi (nr. 14).
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:c3 c Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

ž.i

Ühistegeliste ettevõtete arveraamatutes liik-

mete poolt antavad allkirjad raha kättesaamise
üle materjali eest, mis ühiseks ümbertöötamiseks
liikmete poolt toodud, kuuluvad tempelmaksus-
tamisele käesoleva numbri järgi.

Kviitungid liikmeraha või osamaksude vastu-

võtmise üle kuuluvad tempelmaksustamisele ta-

riifi nr. 40. D. järgi (kuid kautsjoniteks määratud

summade vastuvõtmise kviitungid kuuluvad tem-

pelmaksustamisele käesoleva numbri järgi).
Riigiasutuste ja -ametnikkude poolt, seal hul-

gas ka riigi tööstuslikkude ja kaubanduslikkude
ettevõtete poolt ja omavalitsuseasutuste ja nende

ametnikkude poolt väljaantavad kviitungid mak-

sete vastuvõtmise üle nende poolt kasutamiseks

antud varanduste eest, müüdud asjade või kau-

pade eest jne., see on kviitungid, mis antakse ju-
riidiliste toimingute täitmise kohta, kuuluvad tem-

pelmaksustamisele käesoleva numbri järgi.

Erandid:

1. Riigi- ja omavalitsuseasutuste ja nende
ametnikkude poolt antavad kviitungid
avalduste ja dokumentide vastuvõtmise

üle vabad.

2. Kviitungid riigi-, linna- ja muude kogu-
kondlikkude maksude tasumise asjas,
ühes arvatud ka kviitungid sadamamak-
sude vastuvõtmise üle, samuti muud

kviitungid, mis riigi- ja omavalitsuseasu-

tuste ja nende ametnikkude poolt sun-

duslikult eraisikutelt või -asutustelt võe-

takse või neile välja antakse

3. Kviitungid ühe ja sama ettevõtte või

asutuse sisemises asjaajamises . . . .

4. Kviitungid teenitud palga ja isikliku

töötasu, samuti pensioni ja abiraha kät-

tesaamise üle

5. Posti, telegraafi ja telefoni kviitungid.
6. Seaduse § 12. p.p. 2—4 tähendatud asu-

tuste, seltside ja ühingute poolt väljaan-
tavad kviitungid
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II
Maksu Tempelmaksu

väljaarvamise
määr alused

Maksustamise objektid

7. Riigiasutuste ja -ametnikkude poolt an-

tavad kviitungid võltsraha ja muude
võltsmärkide vastuvõtmise üle

. . . . vabad.

8. Riigi ja omavalitsuste poolt ülalpeeta-
vate hoolekandeasutuste, haigemajade,
apteekide, alaealiste kasvatus- ning pa-
randusasutuste poolt antud kviitungid

9. Kviitungid riigi- ja omavalitsuseasutuste

ja nende ametnikkude maksukäskude

pealkirjadena, seal hulgas ka riigiette-
võtete maksukäskude pealkirjadena .

10. Kviitungid, mis tehakse pealkirjadena
tempelmakstud dokumentidel või nende

ärakirjadel, mille põhjal maksmisi toi-

metatakse

11. Kviitungid tööliste haigekassadest ja
kinnitusseltsidest abirahade kättesaa-
mise üle

Käemeheks olemine vt. nr. 23 А

Käsiraha vt. nr. 23 A.

31 Laotähed.

Kaubaladude laotähed ja panditunnistused
(varrandid) ja nende edasiandmise pealkirjad . 50 senti igalt dokumen

dilt või edasi

andmise peal
kirjalt.Laen vaata nr. 55 C ja D

32. Laeva omandamine.

A. Lepingud laeva või selle osade ostu-

müügi üle

Samuti kuuluvad tempelmaksustamisele peal-
kirjad laeva tunnistusel (laeva krepostil) laeva
üleandmise üle ostjale, kui ei ole eraldi tehtud akti

laeva ostu-müügi kohta.

B. Laeva ehitustunnistused 1 kroon

Laevahüpoteek vt. nr. 23 E.

Laevarendileping vt. nr. 51 B.

Lastikirjad vt. nr. 51 C.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

33. Loobumine.

Toimingud lepingust loobumise või lepingu tü-

histamise üle eraldi lepinguga Loobutava või
tühistatava le-

pingu täitmata

summast, selle

määra järgi,
mille järgi kuu-

lus tempelmak-
sustamisele

loobutudvõi tü-

histatud leping.
Erand:

Lepingust loobumise või lepingu tü-

histamise leping, mis tehtud pealkirjana
tempelmaksustatud lepingul, millest loo-

butakse või mis tühistatakse vaba-

Liikmepiletid, -kaardid jne. seltside,

ühingute ja liitude tegevusest
osavõtmiseks vaata nr. 40 D.

34. Maaklerite tähed:
A. Kaubanduslikud üksikasjalised:

a) eksemplar, mis ostjale antakse
b)

~ ~ müüjale
B. Lühikesed, kursitoimingute ja lastiraha

kohta

0,2% ostuhinnast,

nagu ärakiri.

igalt tähelt.50 senti

35. Maapõuevarad.
0,5 °/0 lepingu sum-

mast iga aasta

§ 7. ettenähtud

korras.

Kontsessioonilepingud maapõuevarade kohta

36. Oksjonid, igasugu avalikud enam-

pakkumised ja kohtulikud müü -

g i d.

Oksjonite, avalikkude enampakkumiste ja koh-
tulikkude, niihästi sunduslikkude kui ka vaba-

tahtlikkude, müükide protokollid, kui need puu-
tuvad:

ostuhinnast.kui

ag.a vabataht-
likkudel oksjo-
nitel ostuhind

( on vähem § 6.
ettenähtudsea-

l°/o
l°/o

a) kinnisvaradesse

b) vallasvaradesse
duslikust hin-

nast, siis sea-

dusi. hinnast.
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Maksustamise objektid

Erand:
Politsei toimetatud müükide protokol-

lid riigi ja omavalitsuste maksuvõlgade
sissenõudmisel

Orjese (servituudi) leping vt. nr. 50.

Ost ja müük.

Ostulepingud:

A. Kinnisvarade ja selle õiguste üle
B. Vallasvara üle

C. Kauba üle, mis on määratud edasimüü-

miseks või ümbertöötamiseks või otse-

koheseks äratarvitamiseks tööstuses
.

Ostulepingud vallasvara või kauba välismaale
müümise üle kuuluvad tempelmaksustamisele poo-
lel määral, kui need lepingud välismaal tempel-
maksustamisele kuuluvad ja seal seaduslikult tem-

pelmakstud.
D. Väärtpaberite ja valuuta üle

Ostu-müügi lepingud, mis tehakse oksjoni või
avaliku pakkumise alusel, tempelmaksustatakse
nr. 36. järgi. Komisjoni ostu-müügi lepingud vt.

nr. 29.

Erand:
Pankade kirjavahetus ülekandmiste

kohta arvete kaudu ühest valuutast teise

Palgaraamatud (sunduslikud) vt.

nr. 42.

Pantimine vt. nr. 23 A.
P a n t к i r j a d vt. nr. 56.

Pärimine.
A. Pärijaks nimetamise leping
B. Pärimisleping abikaasade vahel
C. Pärimisest loobumise lepinq (B.E.S.

§ 2763)

Maksu

määr

l°/o
1%

0,2 °/o

0,05%

2 kr.

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

vabad.

ostuhinnast

ühes lisatingi-
muste väärtu-

sega. Kui aga
ostuhind on vä-

hem §6. ettenäh-

tud seadusli-
kust hinnast,
siis seaduslik,
hinnast ühes

lisatingimuste
väärtusega.

ostuhinnast.

ostuhinnast,
kui aga ostu-
hind on vähem

§ 6. ettenähtud

hinnast, siis

viimasest hin-

nast.

vaba.

igalt doku-

mendilt.
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«а c Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamiseMaksustamise objektid

: E alused

Põhikirjad vt. nr. 40.

Põline tarvitamine.

Põlise rendi, põlise kruntrendi (obrok) ja sar-

nased kinnisvarade põlise tarvitamise lepingud . . 1% rendi (obroki)
kahekümne

aasta summast,

ühekordne sis-

semaks ühes
arvatud.

Kui aga see

summa on vä-
hem kui kinnis-

vara seaduslik
hind (§ 6), siis

seaduslikust
hinnast.

Erand:

Lepingud, mis on ette nähtud Riigi-
maade põliseks tarvitamiseks ja oman-

duseks andmise seaduse (R. T. nr.

109/110 — 1925) § 22. teises lõikes ja
Maaseaduse täiendamise ja muutmise

seaduse (R. T. nr. 95/96 — 1925) § 8. vabad.

Rahasaatmise piletid (transfer-
d i d) vt. nr. 53 D. ja E.

Rentimine vt. nr. 55.

Saatekirjad vt. nr. 51.

Seltsid ja ühingud.
A. Aktsiaseltsid ja osaühingud.

Lepingud nende seltside ja ühingute asutamise,
samuti nende põhikapitali suurendamise kohta

põhikirjade või põhikirjade muudatuste või täien-
duste näol igaltpõhikirjalt

või selle muu-

20 kr.

datuselt.

Aktsiad ja osatähed vt. nr. 56.

B. Täis-, usaldus- (komandiit) ja leping-
ühingud.

Ühingute lepingud kokkupandava
varanduseväär-

tusest ja täis-

ning piiratud
osanikkude pä-
rastisfesf sisse-

l°/o

maksetest.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

Kui ühingu lepingu sõlmimisel kokkupandav
kapital määratud ei ole, makstakse lepingu tege-
misel 5.000 krooni pealt tempelmaksu. Pärastiste
sissemaksete pealt maksetakse tempelmaksu tege-
likult makstud summa järgi, arvesse võttes lepingu
tegemisel makstud tempelmaksu.

C. Seltsid ja ühingud, välja arvatud
p.p.

A. ja B. nimetatud.

Nende seltside ja ühingute asutamise

lepingud ja põhikirjad või nende muuda-

tused 5 kr. iga lepingu või

põhikirja või

selle muuda-

tüse pealt.
Erandid:

1. Seltside, ühingute ja liitude lepingud ja
põhikirjad, mille asutamine või millest
osavõtmine sunduslik vabad.

2. Käesoleva seaduse § 12. p.p. 2. ja 3. ni-

metatud seltside, ühingute ja liitude põ-
hikirjad . . . .

D. a) Liikme osamaksu tähed, mida annavad

välja eelmises (C.) punktis tähendatud

seltsid, ühingud ja liidud
dokumendi

järgi sissemaks-

tud summast,
välja arvatud

sissemaksud,
mis määratud

kautsjonite
moodustami-

seks ja täienda-
miseks.

l°/o
b) kui seltsi, ühingu või liidu osakapital

ületab 5.000 krooni, siis makstakse tem-

pelmaksu 2%

Kui liidu, mille osakapital ületab 5.000 krooni,
liikmeks astus selts või ühing, mille kapital alla

5.000 krooni, siis makstakse liidu osamaksu tä-

helt 1% tempelmaksu. On aga liidu liikmeks as-

tuva ühingu või seltsi kapital üle 5.000 krooni,
siis liidu osamaksu tähelt tempelmaksu ei võeta.

Vähemalt makstakse aga igalt dokumen-

dilt.
5 senti

Kui osamaksu vastuvõtmiseks on tarvitusel
raamatukesed, siis tempelmakstakse iga sisse-
kanne raamatukesse.
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Maksustamise objektid

Erandid:

1. Niisuguste seltside, ühingute ja liitude
osamaksu tähed, mille asutamine või
millest osavõtmine seaduse järgi on

sunduslik
2. Käesoleva seaduse § 12. p.p. 2. ja 3.

tähendatud seltside ja ühingute osa-

maksu tähed

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

vabad.

Liikmete kohustused seltsi või ühingu võlgade
eest vastutamise kohta vt. nr. 27.

Servituudi leping vt. nr. 50.
T a g a n d i s vt. nr. 23 A.

Tasuta valdamine ja kasutamine
vt. nr. 55 C. ja D.

Teadaanded ja avaldused, mis era-

isikute või asutuste poolt esita-

takse riigi - ja omavalitsuseasu-
tustele või nende ametnikkudele:

A. Tellimise saamise ja täitmiseks vastu-

võtmise üle:

a) mis lepinguid asendavad nagu vastavad

lepingud.
nagu palvekir-
jad tariifi nr 1.

b) mis lepinguid ei asenda

järgi.B. Mis sisaldavad vastuseid riigi- ja oma-

valitsuseasutuste küsimistele hindade ja
teiste tingimuste üle, millistel küsitud isi-
kud võivad võtta endi peale töövõtte
või hanke:

a) esialgsed, mis ei asenda lepinguid
b) mis asendavad lepinguid

vabad.

nagu vastavad

lepingud.
C. Mis sisaldavad vastuseid riigi- ja oma-

valitsuseasutuste küsimistele kuulutamise

(publikatsioon) läbi:

a) esialgsed, mis lepinguid ei asenda . nagu avaldused

nr. 1. järgi.

nagu vastavad

lepingud.
b) mis lepinguid asendavad

Teenistus (isiklik).
Lepingud isiklikult teenistusse võtmise asjus 1% kokkulepitud

tasu summast.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

£3

Isiklikkudelt teenistuslepingutelt, mis tehtud
kindla aja peale, arvatakse tempelmaksu terve

lepingu kestuse aja eest; lepingute juures, mis teh-

tud määramata aja peale, arvatakse tempelmaks
aastaselt tasu summalt ja tasutakse ühe kuu jook-
suf iga lepinguaasta algul.

Erandid:

1. Töö- ja teenistuslepingud, kui neis ette-

nähtud tasumäär ei ületa: aastas 1.200

krooni, kuus 100 krooni või päevas
6 krooni vabad.

2. Sunduslikud palgaraamatud
3. Lepingud artellidega, kes töötavad sama-

del tingimustel, mille alusel töötavad

üksikud töölised, kelle sunduslikud palga-
raamatud vabad

4. Riigi- ja omavalitsuseasutustes eraisiku-

tega tehtavad teenistuslepingud vaba

kokkuleppe alusel
5. Meremeeste teenistuslepingud . . . .

43. Te 11 imis e d.

Tellimised, s. o. kirjalikud ettepanekud (nõud-
mised, teatused) töövõtte, hanke või teist varalist
laadi käsundi täitmiseks:

a) kui nad on täitmiseks vastu võetud
nagu vastavad

lepingud.
ja asendavad lepinguid

b) kui nad antakse tempelmakstud le-

pingute täitmiseks, siis vabad.

Täitmiseks vastuvõetud tellimiselt tasutakse
tempelmaks § 17. p. 6. või p. 8. ettenähtud korras.
Kui täitmiseks vastuvõetud tellimise täitmise üle
antakse arve hiljemalt kuu aja jooksul pärast
tellimise vastuvõtmist, siis võib tellimise tempel-
maksu ka arvelt tasuda (tariif nr. 14. B). Ühes
sellega tuleb tasuda ka arve tempelmaks.

Kui täitmiseks vastuvõetud kirjalik tellimine

on tempelmakstud nagu leping, aga pärast seda

tellimise tingimused väljendatakse lepingu kujul,
siis see leping tempelmakstakse:

a) nagu ärakiri, kui see on tehtud sama

summa peale;
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

b) täiendava summa järgi, kui see on

tehtud suurema summa peale.
T estamendid.

igalt dokumen-

dilt.
Testamendid ja koditsillid

Erandid:

2 krooni

1. Testamendid, mis tehtud kaitseväelaste

poolt tegevas sõjaväes sõja ajal . . .

2. Testamendid, mille järgi pärandus jäe-

vabad.

takse: § 12. nimetatud asutustele, seltsi-
dele ja ühingutele

Transport kviitungid vt. nr. 51 C.

T s h e к к vt. nr. 53 G.

Tähtaja pikendused lepingute täit-
miseks.

A. Lepingute täitmise tähtaja pikendused:
a) eraldi lepinguna
b) pealkirjana lepingul

1 kroon igalt lepingult.
vabad.

B. Maksete tähtaja pikendused võlakohus-
tuste järgi kuuluvad tem-

pelmaksusta-
misele nr. 53 C.
viimase lõike

järgi.C. Kinnisvaradega kindlustatud võlgade
maksmise tähtaja pikendused:
a) pealkirjaga lepingul:

aa) kui lepingu summa ei suurene

bb) kui lepingu summa suureneb

vabad.

(olgugi ainult protsentide juurde-
arvamise läbi) kuulub fempel-

maksusfamisele
nr. 23 C. ja E.

järgi.
b) eraldi lepinguga:

aa) kui lepingu summa ei suurene

bb) kui lepingu summa suureneb (ol-
1 kroon igalt lepingult.

gugi ainult protsentide juurde ar-

vamise läbi) kuulub fempel-
maksustamisele

nr. 23 C. ja E.

Täiendavad lepingud. järgi.

A. Lepingud, mis pealepingu täitmise üksik-

asju (siin hulgas täitmise tähtaja edasi-
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr

Maksustamise objektid

lükkamine) selgitavad, arendavad ja
muudavad, kuid alal hoides pealepingu
jõudu:
a) kui lepingu summa ei suurene .

b) kui lepingu summa suureneb
. . .

1 kroon igalt lepingult.
täiendavast

summast sellel

määral, mille

järgi kuulub

tempelmaksus-
tamisele pea-

leping.
Erand
Punkt a) tähendatud täiendavad lepingud,

mis tehtud pealkirjana pealepingul vabad.
в. Lepingud, mis sisaldavad tempelmaksus-

tamisele kuuluvate dokumentide maks-
vuse uueks tähtajaks pikendamise või
uuendamise (novatio) tingimusi, ühes
uute maksetega (kuigi endisel määral),
olgu nad tehtud eraldi dokumendina või

pealkirjana endisel lepingul

täiendavast

summast selle

määra järgi,
mille järgi kuu-

lub tempelmak-
sustamisele esi-

algne leping.

Töövõte.47.

A. Töövõttelepingud töövõttesum-

mast.
0,5°/°

B. Kui lepingu objektiks on vallasvara val-
mistamine töövõtja materjalist . . .

. nagu dokumen-

tidelt ostu ja
müügi asjusTöövõttelepingud välismaalt saadud töövõ-

tete üle kuuluvad tempelmaksustamisele poolel
määral, kui need lepingud välismaal tempelmak-
sustamisele kuuluvad ja seal seaduslikult tempel-
makstud.

(Tariif nr. 37).

48. Vahetus.

Vahetuslepingutelt võetakse tempelmaksu
ühesugustel alustel ostu- ja müügilepingutega
(nr, 37), kusjuures maksustamise aluseks on kal-
lima vahetusobjekti hind ja suurema määra järgi
tempelmaksustamisele kuuluva objekti tempel-
maksu määr.

49. V ahekohtu-kiri.
Vahekohtu-kiri (-leping), mis sisaldab ainult

Tsiviilkohtupidamise seaduse § 1371 ettenähtud
andmeid krooni igalt lepingult
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Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

н 2.

Erand:
Vahekohtu otsus ja selle lisad ning vahekoh-

tule antavad kirjad vabad.

Varanduslikud lepingud.
A. Varanduslikud lepingud, mis tariifis ei

ole eraldi ette nähtud, seal hulgas: kin-

nispandi (Pfandbesitz, sastavnoe vlade-

nie), orjese (servituudi), kihlveo jne.
lepingud i7o lepingu sum-

mast.

B. Kui lepingu objekt ei ole hinnatav
.

Erand:

1 kroon igalt lepingult.

Õppelepingud vabad.

V а r r a n d i d vt. nr. 31.

Vastutus vt. nr. 23 A.

Vedu.

A. Veolepingud igat liiki, välja arvatud

järgmistes punktides näidatud veolepin-
gud 1% veotasust.

B. Laeva rendilepingud (charterpartie) las-
tiveoks või pukseerimiseks 1 kroon igalt lepingult.

C. a) Konossemendid meresaadetiste kohta
välismaale ja

b) lastikirjad ja transportkviitungid kau-

pade ja lastide veo kohta maa- või

25 senti dokumen-

dilt
veeteedel

D. a) Saatekirjad, mille juures kaup müü-

jalt ostjale saadetakse ja milles peale
kauba kirjelduse on tähendatud kau-
ba eest maksetav rahasumma

.

0,2 °/0 summast

b) Kui pärast niisugust 0,2% tempel-
makstud saatekirja saadetakse ost-

jale veel arve, siis tempelmaksusta-
takse arve 5 senti igalt arvelt

Erandid:
1. Konossemendid, lastikirjad ja transport-

kviitungid kaupade ja lasti veo kohta
Eesti sadamate vahel

2. Saatekirjad raudteel
EESTI ÜLIÕPILASTE SELTSI



Tempelmaksu tariif.52

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

3. Riigi- ja omavalitsuseasutuste poolt an-

tavad saatekirjad
4. Reisijate sõidupiletid raudteel, laevadel,

aeroplanidel, trammil, omnibusidel jne.

vabad.

Vekslid ja veksliprotestid vt. nr. 53.

A. ja B.

Volitused. *)
A. Erivolitused üheksainsaks tegevuseks,

üheksainsaks toimetuseks või ühe asja
ajamiseks kohtutes ja ametasutustes 30 ) 25 senti

B. Koguvolitused teatava liigi asjade aja-
miseks ja volitused kõigi asjade aja-
miseks kohtutes ja ametasutustes 1 kroon

C. Uldvolitused piiramata ulatuses esine-

miseks (universaalvolitused) ....2 krooni

Erandid:

1. Volitused postisaadetiste ja korrespon-
dentsi vastuvõtmiseks vabad.

2. Volitused palga, kingise (gratifikat-
siooni), tükitöö tasu, abiraha ja pensioni
kättesaamiseks, kui volituse järgi välja-
makstav summa ei ületa 150 krooni

.

3. Pensionäride volitused pensioniraamatu-
keste või neid asendavate dokumentide
vastuvõtmiseks

4. Volitused hoiusummade kättesaamiseks
hoiu- ja pensionikassadest

5. Volitused § 12. tähendatud asutuste,
seltside ja ühingute poolt nende teenis-

tuses seisvatele isikutele
6. Kaitseväelaste ja piirivalvurite volitused

palga ja varustuse vastuvõtmiseks
.

7. Volitused, mis tehtud pealkirjadena saa-

tekirjadel, arvetel (faktuuridel), trans-

fertidel, vekslitel, tshekkidel, maksu-
käskudel ja maksukäskude talongidel,
saatekirjade duplikaatidel ja konosse-
mentidel

30) Palves antud volitus käib eraldi tempelmaksustamisele
jaoks tempeltariif nr. 52 ettenähtud määras. (Rk. o. nr. 2 — 1929

volikirjade
a.)

*) Vaata selet. 17.
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•S F
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Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

8. Volitused asjaajamiseks valla, alevi ja
linna vaestelastekohtutes ja hoolekande-
kohtutes vabad.

9. Seltside ja ühingute peakoosolekute pro-
tokollides tähendatud volitused

.

10. Volitused isikutelt, kellel on vaesuse-

õigus
11. Volitused, mis antud õppeasutuste kas-

vandikkudele õppeasjus

Võladokumendid.

A. Vekslid (igat liiki: lihtvekslid, käskveks-
lid, aktsepteeritud välismaa käskvekslid,
transiitvekslid. solovekslid jne.) .

2 senti igalt kümnelt

kroonilt, kus-

juures poolik
kümme krooni

täieks loetakse.Erandid:

1. Riigikassa vekslid
2. Vekslite edasiandmise pealkirjad

vabad.

B. Veksliprotestid 2 senti igalt kümnelt

kroonilt, kus-

juures poolik
kümme krooni

täieks loetakse.Maksu alla kuuluvad ainult protestid mitte-

maksmiseks, kuna teised protestid on vabastatud.

C. Võlakohustused (lepingud, võlakirjad,
piletid, kviitungid, teadaanded ja muud

paberid, millel võlakohustuste tähendus) 0.2% võla summast.

Pantkirjaga (hüpoteegiga) ja laevahüpotee-
giga kindlustatud võlakohustused tempelmaks-
takse ainult tariif nr. 23 C, D ja E järgi.

Võlakohustuste tähtaja pikendused pealkir-
jadena algdokumendil ei kuulu tempelmaksusta-
misele, eraldi dokumentidel kuuluvad aga need

tempeimaksustamisele nagu uued võlakohustused.

Erandid:
1. Riigikassa võlakohustused
2. Võlakohustuste edasiandmise pealkirjad

(nr. 16)
D. Rahasaatmise piletid (transferdid) ja

neid asendavad dokumendid
. .

. .

vabad.

10 senti igalt dokumen-
dilt.
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Maksustamise objektid

Erandid:

1. Rahasaatmise piletid, mille järgi välja-
maksmine on määratud mitte hiljem kui

14 päeva pärast ettenäitamist
. . . .

2. Posti rahasaatmise piletid (transferdid),
kaardid ja tshekid

E. Rahasaatmise dokumendid või kirjad,
millega üks isik või asutus palub või
käsundab teist asutust või isikut tema

võlga või temalt laenatavat raha summa

maksma kolmandale asutusele või isikule
arve õiendamiseks mingisuguse toimingu
järgi, s. o. kui sarnane dokument asen-

dab võlakohustuse

Erand:

Pankadele antavad rahasaatmise dokumendid

F. Hoiulemaksmise piletid, allkirjad, tunnis-

tused ja neid asendavad muud dokumen-
did, mis antakse tähtajaliste või täht-

ajata raha 'hoiusummade vastuvõtmise
kohta (peale jooksvale arvele maks-
miste, — viimased vt. G.)

Kui tähendatud piletid või neid asendavad
dokumendid antakse raamatukeste kujul, siis

tempelmakstakse iga sissekanne neisse raamatu-

kestesse.

G. Jooksev arve krediit operatsioone toi-

metavates asutustes ja kontorites:
a) Kviitungid ja allkirjad raha vastu-

võtmise üle igat liiki (harilik-, eri-,
tinge-) jooksvale arvele:

aa) kui vastuvõetud summa ei ületa
100 krooni

bb) kui vastuvõetud summa ületab
100 krooni

b) Eri jooksva arve ehk kontokorrent-
arve või korrespondentarve avamise

või krediidi suurendamise leping .

0,2%

o,l°/o

5 senti

10 senti

1 kroon

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

vabad.

makstaolevast
summast.

vabad.

hoiulemakstud

summast.

igalt dokumen-

dilt.

igalt dokumen-

dilt või igalt
sissekirjutuselt

igalt lepingult.
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1. Notarite poolt tehtud aktide tõestamata

ärakirjad, mis nad saadavad kinnistus-

jaoskonda
2. Ärakirjad aktidest ja dokumentidest, mis

*) Vaata selet. 26.

vabad.

hoitakse alal notarite asjaajamises
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

3. Ärakirjad aktidest ja dokumentidest, mis

tempelmaksu seaduse rikkumise proto-
kollide juurde lisatakse ja mis seaduse

§ 7. järgi registreerimise korral esita-

takse

4. Ärakirjad, mis kohtuasjus esitatud vas-

taspoolte ja järelvalve asutuste jaoks

Üürimine, rentimine ja kasuta-
mine.*)

A. Kinnisvarade üüri- ja rendilepingud,
samuti nende lepingute pikendused •—
kui aastane üür või rent on: Üüri või rendi-

maksu summast

terve lepingu
kestuse aja eest,
ühes arvatud

lisatingimuste
väärtused. Kui

lisatingimustes
on ette nähtud

ühekordne tasu

remondi eest

jne., siis arva-

takse see sum-

ma esimese

aasta üüri või
rendi summa

hulka. Kinnis-
varade riigi- ja
omavalitsuste

maksud, mis

rentnik või

üürnik enda

kanda võtnud,
eiarvata lisatin-

gimuste hulka-

üle 50 kuni 200 krooni
üle 200 kuni 400 krooni

üle 400 kuni 800 krooni

üle 800 kuni 1600 krooni

üle 1600 krooni
. . . .

0,2°/o
0,4°/o
0,6%
0,8%
1%

) Vaata selet. 20.
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Maksu

määr

Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksustamise objektid

Korteriraamatud, milles üüri tingimused tä-

hendatud, loetakse tempelmaksu asjus ühetaolis-

teks üüri- või rendilepingutega, välja arvatud ju-
hud, kui peale korteriraamatute on eriline üüri-

või rendileping, millelt tempelmaks tasutud.

Lepingute juu-
res, mis tehtud
teatud sesooni

peale, loetakse
aastaseks üü-
riks sesooni

tasu, kui oma
iseloomu tõttu

üüriobjekti võib

üürile anda ai-

nult teatavaks

ajaks (suvila,
liuväli jne.).
Üürilepingute

juures, mis on

tehtud vähem
kui aasta peale,
loetakselepingu
summaks selle
aja eest makse-

tav üüri või
rendi summa,
kuid tempel-
maksu protsen-
di määr võe-
takse selle

summa järgi
väljaarvatud

aastase üüri või
rendi summa

kohaselt.

Määramata aja peale tehtud lepingute juures
arvatakse tempelmaks ühe aasta peale langevalt
üüri- või rendimaksult ja tasutakse kuu aja jook-
sul iga lepinguaasta algul.

B. Vallasvarade üüri- ja rendilepingud:

Aastase üüri või rendi juures üle
50 krooni 0,5% üüri või rendi

summast.

C. Lepingud kinnisvara tasuta valdamise

ja kasutamise kohta:
1%a) kui varandus sissetulekut võib anda

sissetuleku

summast, arva-

tud kõige aja
eest, mille peale
varandusi kasu-
tada antakse.

Sissetuleku
summa arvatak-

se välja käes-
oleva seaduse

§ 6 p. 7. alustel.

b) kui varandus mingisugust sissetule-

kut ei või anda 1 kroon igalt lepingult.
D. a) Vallasvara tasuta valdamine ja ka-

sutamine 0,2%
1 kroon

asja väärtusest,

igalt lepingult.b) kui asi hinnatav ei ole
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väljalaske või
nimelisest (no-
minaal) hinnast,
seda mööda

kumb hind suu-

väljalaske või
nimelisest (no-
minaal) hinnast,
seda mööda

kumb neist suu-

nimelisest (no-
minaal) hinnast.
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Tempelmaksu
väljaarvamise

alused

Maksu

määr
Maksustamise objektid

E. Uuendatavad kupongilehed väärtpabe-
rite juurde 50 senti igalt kupongi-

lehelt,kuiväärt-

paberi nimeline

hind ei ületa
100 krooni,

igalt kupongi-
lehelf,kui väärt-

paberi nimeline

hind ületab

100 kr. —5OO kr.

igalt kupongi-
lehelt,kuiväärt-
paberi nimeline
hind ületab 500

krooni.

1 kroon

2 krooni

Tempelmaks võetakse iga 10 aasta eest, mille

peale kupongileht on välja antud, kusjuures pooli-
kud aastakümned täiteks loetakse.

Väärtpaberite esialgsel väljaandmisel välja-
antavad kupongilehed ei kuulu tempelmaksusta-
misele esimese aastakümne eest.

Riigikogu poolt 11. novembril 1932 vastuvõetud

676. Tempelmaksu seaduse muutmise ja täiendamise seadus. *)
I.

Tempelmaksu seaduse (RT 45 — 1928) § 10 p. 1 täiendatakse teise

lõikega järgmises redaktsioonis: **)

11.
Sama seaduse juurde kuuluva tempelmaksu tariifi I osa järjekorra nr. 1

täiendatakse eranditega 38 ja 39 ning järjekorra nr. 10 erandiga 23 järg-
mises redaktsioonis: **)

111

Tempelmaksu tariifi I osas kõigi järjekorra numbrite, II osas järje-
korra nr. 40 A ja 54 ning 111 osas järjekorra nr. 56 D all tähendatud
maksumäärad kõrgendatakse kahekordseks.

Sama tariifi II osas järjekorra nr. 40 C all tähendatud maksumäär

kõrgendatakse viiekordseks.
Sama tariifi II osas järjekorra nr. 13 all nimetatud lepingute tempel-

maksu alammäär 10 krooni kõrgendatakse 50 kroonile. ***)

*) Avaldatud R. T. nr. 88 — 1932. a. 22. novembril.

**) Täiendused on käesolevas väljaandes ära trükitud tempelmaksu seaduse teksti

vastavates kohtades.

***) Käesolevas väljaandes on tempelmaks näidatud tariifi vastavate numbrite all

selle seaduse 111 osas ettenähtud kõrgendatud määral.



c.

Tempelmaksu kohta käivad

määrused ja juhtnöörid.
I.

377. Määrus veksli tempelpaberite kohta. *)

Alus: Tempelmaksu seaduse § 26 (R. T. nr. 45 — 1927).

§ 1. 15. juulist 1928. a. lastakse välja uued veksli tempelpaberid.
§' 2. Veksliandjad on kohustatud tarvitama Eestis antavate vekslite

andmiseks ainult veksli tempelpaberit (tempelmaksu seaduse § 17 p. 13).
§ 3. Veksli tempelpaberid on tekstiga ja tekstita.

§ 4. Tempelpaberid lastakse välja järgmiste veksli- ja tempelmaksu-
summadega (tempelmaksu tariif nr. 53-A):

vekslisumma kuni 50 kr. — tempelmaksusumma kr. —.lO

100
„ „ „

—.20

150
„ „ „

—.30

200
„

„ „
—.40

250
„ „ „

—.50

500
„ „

I.—

750
„ „ „

1.50

1.000
„ „ „

2.—

1.500 3.—

2.000
„

„
„

4.—

2.500
„ „ „

5,—

3.000
„ „ „

6.—

4.000
„ „ „

B.—

5.000
„ „ „

10.—

6.000
„ „ „

12.—

7.000
„ „ „

14.—

8.000
„ „

16.—

9.000
„ .. „

18.—

10.000
„ „ „

20.—

20.000
„ „ „

40.—

30.000
„ „ „

60.—

50.000
„ „ „

100.—

*) Avaldatud R. T. nr. 60 — 1928. a.
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§ 5. Endised veksli tempelpaberid, mille tempelmaksu summa 6 marka

ja rohkem, on maksvad tarvitamiseks kuni 1. juulini 1934.

Märkus. Ülaltähendatud tähtajaks kasutamata jäänud endisi

veksli tempelpabereid võivad nende omanikud vahetada ümber uute

vekslipaberite vastu soovitavates liikides Eesti Panga osakondades
kuni 30. septembrini 1934.*)

§ 6. Käesoleva määruse maksmahakkamisega kaotab maksvuse raha-

ministri määrus veksli tempelpaberite tarvitusele võtmise kohta 22. jaa-
nuarist 1923. a. (R.T. nr. 15/16 — 1923).

10. juulil 1928. a. Nr. 3955-Kr.
Rahaministri k. t. J. H о 1 b e r g

Riigikassa peadirektori asetäitja A. R e i m a n

11.

363. Juhtnöörid dokumentide ja paberite tempeimaksmise korra kohta. **)
Alus: Tempelmaksu seaduse (R.T. nr. 45 — 1928) § 17 ja § 26 p. 4.

I. Riigi- ja оmavаlit s u s e a s u tust e 1 e ja nende ametnik-
kudele esitatavate ning nende poolt välja anta-

vate paberite tempelmaksmisest (seaduse § 17 p.p. 2ja 3).

§ к

1. Eraisik või -asutus, kes riigi- või omavalitsuseasutuse või -ametniku

poole pöörab avaldusega, mis nõuab kirjalikku vastust, on kohustatud peale
avalduse ja selle lisade tempeimaksmiseks tarvilikkude tempelmarkide
juurde lisama veel tempelmargid vastuse jaoks.

2. Kui peale vastuse nõutakse veel riigi- või omavalitsuseasutuse

asjaajamises olevatest dokumentidest ärakirjade väljaandmist, on avaldaja
kohustatud juurde lisama tarvilikus summas tempelmarke tähendatud ära-

kirjade tempeimaksmiseks.
§ 2.

1. Tempelmargid tulevad kleepida võimalikult avalduse esimesele

küljele niisugusele kohale, kus ei ole teksti.

2. Lisade ja vastuste tempeimaksmiseks esitatavad tempelmargid tule-
vad võimalikult niisama avaldusele kleepida.

3. Esitajal on õigus tempelmarkidel tähendada avalduse kirjutamise
aega (aasta ja kuupäev) ja oma nime. Paranduste ja juurdekirjutuste tege-
mine või muus korras kustutamine ei ole lubatud.

4. Ei ole keelatud tempelmarke kleepimata või osalt kleebitult esitada

niihästi avalduste kui ka vastuste ja lisade tempeimaksmiseks.

§ 3.

Ametiasutustel ja ametnikkudel tuleb lisade tempeimaksmiseks esita-

tud tempelmargid võimalikult avaldustel kustutada ja eriti just niisuguste

*) Vaata R. T. nr. 54 — 1933. a., art. 432.

**) Avaldatud R. T. nr. 58 — 1928. a.
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dokumentide ja paberite suhtes, mis ainult lisadena tempelmaksmisele kuu-

luvad, kuid muidu tempelmaksust on vabad.

§ 4.

1. Ametiasutused või ametnikud, kes pabereid vastu võtavad või

välja annavad, kustutavad tempelmargi ametipitseriga või templiga, mis

peab sisaldama asutuse või ametniku nimetuse. Pitseri või templi jälg peab
vähemalt üle poole tempelmargist tabama ja margist üle ulatuma teda
ümbritsevale paberile. Pitser või tempel tuleb lüüa vastupidava templi-
värviga. Peale selle teeb ametnik, kes tempelmargid kustutanud, paberile
pealkirja selle kohta, kui suure summa eest ja millal tempelmarke on kustu-

tatud, näiteks ~Tempelmarke . . .

krooni
. . .

sendi eest kustutatud. Tallin-

nas .. . juulil 1928. a. Otsekoheste maksude peavalitsuse registraator
(allkiri)." Pealkirja võib teha vastava templiga. Värvilise pitseri või

templi asemel võib tempelmarke kustutada tempel-perforaatoriga.
2. Pitseri või templi puudumisel tuleb eelmises punktis tähendatud

pealkiri tempelmargist läbi kirjutada, nii et allkiri osalt paberile ulatub.

§ 5.

Kui vastuse või muu väljaantava paberi tempelmaks on tasutud aval-

dusel, siis tuleb vastuses või muus paberis tõendada, kui palju tempel-
maksu on tasutud. Avalduste lisade tagasiandmisel ei märgita nendel

tempelmaksu, mis on tasutud lisade tariifi järgi.

§ 6.

1. Tempelmaksu maksmata jätmine ei pane administratiivasutustes

ja -ametnikkude juures avalduse arutamist seisma ja asjale antakse sea-

duslik käik, kuid avalduse esitajale teatatakse kohe kirjalikult, et puuduv
tempelmaks tuleb tasuda tempelmarkidega avalduse või nõutava vastuse

jaoks kahekordsel ja lisade jaoks ühekordsel määral, ühe kuu jooksul, arva-

tes avalduse esitamise päevast. Kui selleks tähtajaks ei ole tempelmaks
tasutud, siis saadetakse avaldus või selle ärakiri nädala jooksul otsekoheste
maksude peavalitsusele *) maksu sissenõudmiseks.

2. Kui asutus või ametnik ise on õigustatud toimetama sunniviisil

sissenõudmist, siis on ta kohustatud nädala jooksul ise korraldama maks-

matajäänud tempelmaksu sissenõudmist.
3. Kohtuasutustesse tempelmaksmata või puudulikult tempelmakstud

avalduste ja teiste paberite esitamise korral toimivad need asutused Tsi-

viilkohtupidamise seaduses ette nähtud korras.

11. Tempelmarkide kustutamisest ametiasutuste

või ametnikkude poolt eraisikute või -asutuste

omavahelistel kodustel dokumentidel (seaduse § 17 p. 6).

§ 7.

1. Asutused ja ametnikud, kes tempelmaksu seaduse § 17 p. 6 põhjal
on kohustatud tempelmarke kustutama eraisikute või -asutuste omavahe-

listel kodustel dokumentidel, kustutavad tempelmargid tähendatud doku-

mentidel oma ametipitseriga või templiga käesolevate juhtnööride § 4 ette

*) Otsekoheste maksude peavalitsus on ümber nimetatud maksudevalitsuseks.
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nähtud korras selle muudatusega, et kustutamine märgitakse lauajuhen-
disse või registrisse ja et dokumendile tehtavas pealkirjas tähendatakse see

lauajuhendi või registri number. Sissekandes lauajuhendisse või registrisse
peab näidatud olema: a) isiku nimi, kes dokumendi esitas, b) isikute nimed,
kes dokumendile alla kirjutanud või kelle vahel dokument tehtud, c) doku-
mendi tegemise aeg, ja d) dokumendil kustutatud tempelmarkide summa.

2. Tempelmarkide kustutamise pealkirja dokumendile võib teha ka

tempelmarkidest läbi kirjutades, kuid nõnda, et see iga marki üle poole
katab, või kui pealkiri tehakse mitmele üksteisest lahutamata margile, siis
nõnda, et see pealkiri vähemalt igast markide reast markide keskelt läbi

läheb, mõlemalt poolt üle markide ulatub ja puhtal paberil lõpeb. Nii-
suguse kustutamise viisi juures ei ole enam vajalik markide pitseriga või

templiga kustutamine, kuid pealkiri peab ametipitseriga varustatud ja
ametniku poolt alla kirjutatud olema.

3. Kui dokumendi tempelmaks on tasutud, tempelmargid aga ebaõigelt
kustutatud, siis tulevad tempelmargid p. 1 tähendatud korras kustutada
(viseerida) lasta.

4. Kui tempelmaksu summa ei ületa 5 krooni, siis tempelmarkide
kustutamist registrisse või lauajuhendisse ei märgita.

5. Käesolevas paragrahvis tähendatud juhtudel on asutused ja
ametnikud kohustatud tempelmargid kustutama ja pealkirjad tegema doku-

mendi esitamise päeval, ja igal juhul mitte hiljem järgmist päeva, kui esita-

mise päeval ei möödu tempelmaksu maksmise tähtaeg.

111. Koduste dokumentide tempel maksmises t, mil
liste osalisteks on riigi- või omavalitsuseasutu

sed (seaduse § 17 p. 14).

§ 8.

Koduste dokumentide tegemisel, milliste osalisteks on riigi- või oma-

valitsuseasutused, tempelmaksu tasudes tempelmarkidega tulevad tempel-
margid, kui neid ei kustutata seaduse § 17 p.p. 4, 5 ja 7 ette nähtud korras,
kustutada ametipitseriga või templiga, nagu § 4 p. 1 tähendatud, ja doku-
mendis tuleb enne ametniku allkirja näidata, kui palju dokumendilt tempel-
maksu võetud ja tempelmarkides dokumendil tasutud.

§ 9-

Kodust dokumenti, mille osaliseks on riigi- või omavalitsuseasutus,
pärast selle tegemist tempelmarkidega tempelmakstes ei tule esitada sea-

duse § 17 p. 6 ette nähtud asutusele või ametnikkudele, vaid dokumendi-
osaline asutus või ametnik kustutab ise tempelmargid ja teeb dokumendile

pealkirja käesolevate juhtnööride § 7 ette nähtud korras, kusjuures tempel-
markide kustutamist kuni 10 kroonini lauajuhendisse või registrisse ei

märgita.
§ 10.

Kui tempelmaks peetakse kinni riigi kreeditorile maksetavatest sum-

madest, siis tuleb maksukäsu lisas (remarkas) näidata, missuguse doku-
mendi tempelmaksmiseks maksukäsu lisas näidatud summa kinni on pee-
tud, ja dokumendile tuleb teha seaduse § 17 p. 15 ette nähtud pealkiri.
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§ И.

Kui dokumendi tegemisel tempelmaks on tasumata jäänud, siis tuleb
maksukohustuslikule isikule teatavaks teha, et tempelmaks tuleb tasuda

seaduse § 16 ette nähtud tähtajal. Ei ole aga selleks tähtajaks tempelmaks
tasutud, siis tuleb ühe nädala jooksul dokument või selle ärakiri saata otse-

koheste maksude peavalitsusele*) maksu sissenõudmiseks.

Kui asutus või ametnik on ise õigustatud toimetama sunniviisil sisse-

nõudmist, siis on ta kohustatud ühe nädala jooksul ise korraldama maks-

matajäänud tempelmaksu sissenõudmist.

IV. Notarite juures tehtavate või tõestatavate

dokumentide ja paberite tempelmaksmisest (sea-
duse § 17 p. 16).

§ 12.

Kui notarid võtavad tempelmaksu tempelmarkidega dokumentidelt,

mis nende poolt tehakse, tõestatakse, viseeritakse, või millel nad tõesta-

vad allkirju, siis kustutavad nad tempelmargid oma pitseriga või templiga
käesolevate juhtnööride § 4 p. 1 ette nähtud korras ja tõendavad markide

kustutamise fakti, nende poolt kokku seatavate tõestamise, viseerimise või

allkirjade tõestamise pealkirjade lõpul, võetud tempelmaksu summa tähenda-

misega enne oma allkirja, või kui dokument tehtud notariaalkorras, siis

dokumendis eneses.

§ 13.

Kui notari juures tehtud või tõestatud dokumendi tempelmaks tasu-

takse tempelmarkidega pärast dokumendi tegemist või tõestamist, siis tule-
vad tempelmargid kustutada käesolevate juhtnööride § 7 ette nähtud korras.

§ 14.

Notarite juures tehtavate või tõestatavate dokumentide tempelmaksmist
sularahaga tuleb toimida seaduse § 17 p. 15 ette nähtud korras.

Kui dokumendis või tõestamise pealkirjas on juba märgitud tempel-
maksu summa ja Eesti Panga osakonna kviitung, mille vastu tempelmaks
makstud, siis eripealkiri ei ole vajalik.

V. Kinnituslepingute tempelmaksmisest
(seaduse § 17 p. 17).

§ 15.

Tempelmaksu arvestamiseks kinnituslepingutelt on kinnituseseltsid,
välismaa kinnituseseltside agendid ja igasugused teised asutused või isi-

kud, kes kinnitamist toimetavad, kohustatud oma äriraamatutes pidama:
a) arve kõigi väljaantud kinnituslepingute pealt nõutava tempelmaksu kohta

iga kinnituse liigi kohta eraldi, ja b) nimekirja väljaantud kinnituslepingute
kohta, ära tähendades vastavates lahtrites iga dokumendi kohta: kinnituse

liigi, kinnituse summa, preemia, aja ja tempelmaksu summa.

Kinnituslepingute tempelmaksu arved pearaamatutes peavad koos-

kõlas olema abiraamatute kokkuvõtetega.

*) Otsekoheste maksude peavalitsus on ümber nimetatud maksudevalitsuseks.



Tempelmaksu kohta käivad määrused ja juhtnöörid. 65

§ 16.

Möödunud kuus sõlmitud kinnituslepingutelt nõutav tempelmaks
makstakse Eesti Panga osakonda järgmise kuu jooksul kinnituslepinguid
välja andva asutuse või isiku poolt.

§ 17.

Igal kinnituslepingul tähendatakse maksetav tempelmaksu summa.

§ 18.

Kui ühe ja sama kinnituslepingu tõenduseks antakse välja kaks doku-
menti või rohkem, näiteks esialgne tunnistus ja poliis, siis kuulub tempel-
maksmisele ainult üks neist, ja nimelt see, kumb esimeseks välja antud.

§ 19.

Üldpoliisid tempelmakstakse samuti sularahaga, kuid seaduse § 7 ette

nähtud korras ilma ärakirjade esitamiseta otsekoheste maksude peavalitsu-
sele või maksuinspektorile.

§ 20.

Käesolevad juhtnöörid hakkavad maksma Riigi Teatajas avaldamisega.

Rahaminister T e e t s о v.

Kohtuministri k. t. А. Mõ 11 us.

111.

567. Juhtnöörid Tempelmaksu seaduse § 17 p. 7 käsitamiseks.*)
Alus: Tempelmaksu seaduse § 26 p. 4 (R. T. 45 — 1928).

§ 1. Tempelmaksu seaduse § 17 p. 7 ette nähtud talongraamatud või

talongvihikud tulevad valmistada nõnda, et väljaantav dokument ja tema

talong või duplikaat või ärakiri kirjutatakse ühele ja samale lehele üksteise
kõrvale ja et dokumendi äralõikamise järele raamatusse või vihikusse jääb
kas talong, duplikaat või ärakiri.

§ 2. Talongraamatud või talong vihikud peavad enne tarvitamist
olema köidetud või brosheeritud ja nende lehed järjekorras nummerdatud.
Väljaantava dokumendi planket ja selle talongi, duplikaadi või ärakirja
planket peavad kandma üht ja sama numbrit.

Kui aasta jooksul teatud liiki dokumentide väljaandmiseks tarvitatakse
mitu talongraamatut või -vihikut, siis raamatute või vihikute lehtede num-

merdamiseks igas üksikus ettevõttes võib tarvitada ainult üht katkestamata
numeratsiooni iga kalendri- või tegevusaasta kohta.

§ 3. Tempelmargid tulevad enne dokumendi äralõikamist talongist,
duplikaadist või ärakirjast kleepida joone kohta, mis lahutab dokumendi

talongist, duplikaadist või ärakirjast niiviisi, et väljaantava dokumendi

*) Avaldatud R. T. nr. 71 — 1932. a.

5



Tempelmaksu kohta käivad määrused ja juhtnöörid.66

lõikamise järele tempelmargi parem pool (vaadates margi esiküljest) jääb
dokumendile ja pahem pool talongile, duplikaadile või ärakirjale.

Kui dokument ja talong, duplikaat või ärakiri kirjutatakse ühel ajal
kopeerpaberi abil, siis jääb tempelmargi parem pool dokumendi teisele

küljele.
Tallinnas, 3. septembril 1932. Nr. 9234.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Kohtu- ja siseminister A. Anderkopp.

IV.

568. Majanduseministri korraldus arvete tempelmaksmiseks Tempelmaksu
seaduse § 17 p. 7 ette nähtud korras. *)

Alus: Tempelmaksu seaduse § 17 p.20 (RT 45 — 1928).

1. Kohustan kõiki Ots. maks, seaduse § 509 ette nähtud avalikult

aru andma kohustatud asutisi, sama seaduse § 574 ette nähtud ettevõtete

omanikke või pidajaid, I ja II järgu kaubanduslikkude ning I—VI (incl.)
järgu tööstuslikkude äritunnistuste järgi tegutsevate ettevõtete omanikke
või pidajaid tempelmaksma nende ettevõtete poolt väljaantavaid, tempel-
maksu tariifi nr. 14 p. A all ette nähtud, arveid või neid asendavaid doku-
mente Tempelmaksu seaduse § 17 p. 7 korras.

2. Asutised ja ettevõtted, kellele on lubatud nende poolt väljaanta-
vaid arveid tempelmaksta erikorra järgi Tempelmaksu seaduse § 17 p. 19

alusel, käesoleva korralduse alla ei kuulu.
3. Käesolev korraldus hakkab maksma 1. jaanuarist 1933.

Tallinnas, 3. septembril 1932. Nr. 451/g.
Majanduseminister J. Zimmermann.

V.

445, Juhtnöör armuandmise palvete ning elamisloa saamise palvete
tempelmaksust vabastamiseks. **)

Alus: Tempelmaksu seaduse § 26 p. 4 (R. T. nr. 45 — 1928, art. 262).

Armuandmise palved (põhiseaduse § 60 p. 8 — R. T. nr. 113/114 —

1920) ja politsei valvealustele suletud piirkonda elamisloa saamise palved
(passiseaduse § 24 märkus 3 — VSK XIV k. — ja Vene ajut. Vai. otsus

26. aprillist 1917. a. asumisele saatmise kaotamise kohta j. IV p. 2 — VSKK

1917. a. art. 556) ühes lisadega ning neis asjus välja antavad tunnistused.
tõendused ja õiendused on tariifi nr.

erand 12 põhjal tempelmaksuvabad.
1 erand 4, nr. 2 erand 1 ja nr. 10

17. augustil 1928. а

Rahaminister А. Teet s о v.

Kohtuminister T. Каlb u s.

*) Avaldatud R. T. nr. 71 — 1932. a.

**) Avaldatud R. T. nr. 71 — 1928. a.
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Koduste dokumentide vormid.

Vorm I.

Üürileping.

Tänasel allnimetatud päeval on Aleksander Kivi kui üürileandja
ja Juulius Haug’i kui üürniku vahel sõlmitud järgnev üürileping.

§ 1. Aleksander Kivi annab oma Võru linnas, Jüri tänaval asuva maja
nr. 13 teisel korral oleva elukorteri, mis koosneb neljast toast,

köögist, sahvrist ja väljakäigukohast, ühes hoovi peal oleva puukuuriga
ja keldriruumiga üürile Juulius Haug ile, arvates 1. juulist 1933. a., määra-

mata aja peale.
§ 2. Eelmises paragrahvis tähendatud korteri ja kõrvalruumide eest

kohustub üürnik üürileandjale maksma üüri kolmkümmend (30) krooni

kuus, tasudes seda iga kuu eest ette.

§ 3. Remondid ja parandused, mis üüri aja kestel üüritud korteris

vajalikuks osutuvad, peab tegema üürileandja oma kulul.

§ 4. Kummalgi poolel on õigus käesolevat lepingut igal ajal üles

ütelda ja ülesütlemise korral lõpeb üürivahekord ühe kuu möödumisega
pärast ülesütlemist.

Selle tõenduseks on mõlemad lepinguosalised käesolevale lepingule
oma käega alla kirjutanud, loobudes igast vastuvaidlusest selle tingimuste
vastu.

Võrus, 11. juunil 1933. a.

1 kr. 25 s. 10 s. 10 s.

tempelmark tempelmark ; tempelmark i tempelmark*)

Ü ü rilean dj a Aleksander Kivi,

üürnik J и u\ l i и s H а и g.

*) Kuna leping on tehtud määramata aja peale, siis tuleks tariifi nr. 55 A viimase

lõike järgi tasuda tempelmaksu ühe aasta üürisummalt, s. o. 12 X 30 kr. — 360 kroonilt

0,4%, mis välja teeb 1 kr. 44 s. Kui leping kestab edasi järgmisel aastal, siis tuleb tem-

pelmaks samal määral tasuda kuu aja jooksul aasta algusest § 17. p. 6 või p. 8 ette-

nähtud korras.

5*
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Vorm 11.

Rendileping.

Tänasel allnimetatud päeval on Jaan Ilvese kui rendileandja ja
Mihkel Karu kui rentniku vahel sõlmitud järgnev rendileping.

§ 1. Jaan Ilves annab oma Kukruse vallas oleva „Tõistretooma
nr. 21“ talu, mille pinnasuurus on 125 vakamaad, kõigi hoonetega ja
muude päraldistega Mihkel Karule rendile kolmeks aastaks, arvates

1. maist 1933. a. kuni 1. maini 1936. a., neljasaja (400) krooni suuruse ren-

dimaksu eest aastas.

§ 2. Eelmises paragrahvis tähendatud rendimaksu peab rentnik ta-

suma rendileandjale poole aasta kaupa ette, nimelt igal 1. mail ja 1. no-

vembril kakssada (200) krooni.

§ 3. Kõik renditud talul lasuvad naturaalkohustused, nagu küüdi-
korrad, teeparandused jne. täidab rentnik, kuna kõik rahalised valla-

ja riigimaksud tasub rendileandja.
§ 4. Rentnikul on õigus raiuda iga aasta renditud talu metsast 12

kantmeetrit põletispuid ja niipalju hagu, kui majapidamises tarvis läheb,
sealt, kust rendileandja kätte näitab.

§ 5. Rentnik kohustub renditud talu hooned tule vastu kinnitada
laskma nende täies väärtuses rendileandja nimel ja kandma kõik sellega
seotud kulud.

§ 6. Rentnik peab renditud talu maid kasutama üldiselt tunnustatud
põllupidamise reeglite järgi ja ei tohi nurmede külvijärjekorda muu/ta

ilma rendileandja loata. Lina ei tohi rentnik külvata üle kahe vakamaa.
§ 7. Sõnnikut ei tohi rentnik talust välja vedada lasta; samuti ei

tohi tema m.üüa ega muul viisil ära anda heinu, ristikheinu, õlgi ega põhku.
§ 8. Kui rentnik käesoleva rendilepingu tingimusi rikub, eriti rendi-

maksu tähtajaks ära ei tasu, on rendileandjal õigus nõuda rendivahe-
korra lõpetamist ja rentniku väljatõstmist ka enne selle lepingu §-s 1

tähendatud rendiaja möödumist.
§ 9. Selle lepingu esimeses paragrahvis tähendatud rendiaja möö-

dumisega lõpeb rendivahekord iseenesest, ilma et kummalgi poolel oleks
vaja seda ette üles ütelda.

Selle tõenduseks on lepinguosalised käesolevale lepingule oma käega
alla kirjutanud, loobudes kõigist vastuvaidlustest.

Kukrusel, 22. veebruaril 1933. a.

1 kr. = 1 kr. 1 kr. 1 kr. 50 s. 25 s. ss.

tempel- ; tempel- tempel- tempel- tempel- ■ tempel- tempel-
mark mark mark mark mark mark mark

R е пdi\ I е а п d j а Ja а п I lv e s.

Rentnik Mi h k e i К а г и.

*) Kuna aastane rent on 400 kr. ja rendiaja kestvus 3 aastat, siis tuleks tariifi
nr. 55 A järgi tasuda tempelmaksu 3 X 400 kroonilt —

1200 kroonilt 0,4%, s. o. 4 kr. 80 s.
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Vorm 111.

Ostu-müügi leping.

Tänasel allnimetatud päeval on Jaan Ilvese kui müüja ja Mihkel
Karu kui ostja vahel sõlmitud järgnev ostu-müügi leping.

§ 1. Jaan Ilves müüb oma vallasvara, mis praegu Kukruse vallas

„Tõistretooma nr. 21“ talus olemas, nimelt: kuus angleritõugu lüpsilehma,
kaks mullikat, ühe angleritõugu pulli, kolm hobust, nendest kaks ruuna

ja üks mära, kolm siga, kümme lammast, kaks saksamaa atra, ühe sahk-

adra, kaks vedruäket, ühe puuäkke, ühe rõngasrulli, kaks töövankrit, ühe

sõiduvankri, kaks rege, ühe saani ja kaks kelku Mihkel Karule omandu-

seks viiesaja (500) krooni eest.

§ 2. Eelmises paragrahvis tähendatud ostuhinnast tasub ostja ära

müüjale käesoleva lepingu allakirjutamise juures kolmsada (300) krooni

ja selle summa vastuvõtmist tõendab müüja oma allkirjaga sellel lepingul.
Ostuhinna jäägi kahesaja (200) krooni suuruses kohustub ostja müü-

jale ära tasuma hiljemalt 1. maiks 1933. a.

§ 3. Käesoleva lepingu järgi müüdud ja ostetud vallasvara kätte-
andmine ostjale peab aset leidma 1. mail 1933. a. Kui ostja selleks ajaks
ei ole eelmises paragrahvis tähendatud ostuhinna jääki müüjale ära

tasunud, siis võib müüja müüdud varanduse üleandmise edasi lükata,
kuni kõik ostuhind on täiesti tasutud.

§ 4. Kui ostja ostuhinna tasumisega viivitab rohkem kui üks kuu

pärast § 2 tähendatud maksutähtpäeva, siis on müüjal õigus käesolevast

lepingust ühekülgselt taganeda ja niisugusel korral kaotab ostja juba ära-

tasutud osa ostusummast, mis läheb müüja kasuks.

Kõige selle tõenduseks on lepinguosalised sellele lepingule oma käega
alla kirjutanud, loobudes kõigist vastuvaidlustest selle tingimuste vastu.

Kukrusel, 22. veebruaril 1933. a.

1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr.

tempelmark \ tempelmark i tempelmark : tempelmark tempelmark*)

J/ ü ü j a J а а n 1 l v e\ s.

0 s t j\ a M ih Ic e l Karu.

*) Kuna ostuhind on 500 kr., siis tuleks tariifi nr. 37. В järgi tasuda tempelmaksu
500 kroonilt 1%, s. o. 5 kr.
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Vorm IV.

Ostu-müügi eelleping.

Tänasel allnimetatud päeval on Jaan Ilvese kui müüja ja Mihkel
Karu kui ostja vahel sõlmitud järgnev eelleping „Tõistretooma nr. 21“

talu ostu-müügi kohta.

§ 1. Jaan Ilves kohustub müüma oma Pärnu maakonnas, Kukruse
vallas oleva „Tõistretooma nr. 21“ talukoha, mille pinnasuurus on 48,5

tiinu, kõigi päraldistega Mihkel Karule seitsme tuhande viiesaja (75001
krooni suuruse ostuhinna eest.

§ 2. Eelmises paragrahvis tähendatud ostuhinna arvel maksab Mih-

kel Karu käsirahana Jaan Ilvesele üks tuhat (1000) krooni käesoleva eel-

lepingu allakirjutamise juures ja selle summa kättesaamist tõendab Jaan
Ilves oma allkirjaga sellel eellepingul. Ülejääva osa-ostuhinnast, nimelt
6500 krooni, kohustub ostja tasuma järgmiselt:

I. Ostja Mihkel Karu võtab enese peale oma võlana

„Tõistretooma nr. 21“ talu peale Aleksander Kivi

kasuks kinnistatud obligatsioonivõla kahe tuhande viie-

saja krooni suuruses 2500 kr.
11. Ostja Mihkel Karu maksab müüjale Jaan Ilvesele ära

selle eellepingu põhjal tehtava vormiliku ostu-müügi
lepingu allakirjutamise juures kaks tuhat krooni sula-

rahaga 2000 kr,
I. Ülejääva kahe tuhande krooni peale annab ostja välja

müüjale 8-protsendilise obligatsiooni, mis ühel ajal
~Tõistretooma nr. 21“ talu kinnistamisega ostja Mih-
kel Karu nimele peab sama talu peale kinnistatama
teise hüpoteegina 2000 kr.

See obligatsioon peab olema ülesöeldav kuus kuud ette mõ-

lema poole suhtes.

Kokku — 6500 kr.

Juurde arvates käsiraha 1000 kr.,

saab terve ostuhind 7500 kr.

kaetud.

§ 3. Vormiliku ostu-müügi lepingu käesoleva eellepingu põhjal kohus-

tuvad pooled sõlmima hiljemalt 31. märtsiks 1934. a., kusjuures kõik lepingu
tegemise ja kinnistamise kulud kannab ostja Mihkel Karu.

§ 4. Kui ostja taganeb käesolevast eellepingust ja keeldub selle põh-
jal vormilikku ostu-müügi lepingut sõlmimast, siis kaotab ta sissemakstud,
käsiraha ja see jääb müüja kasuks; taganeb aga müüja, keeldudes vor-

milikku ostu-müügi lepingut eelmises paragrahvis mainitud tähtajaks sõl-

mimast, siis peab ta ostjale käsiraha kahekordselt tagasi maksma.

§5. Ostetud ja müüdud talu kätteandmine ostjale peab aset leidma
1. mail 1934. a., kui selleks ajaks on sõlmitud vormilik ostu-müügi leping
poolte vahel.
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§ 6. „Tõistretooma nr. 21“ talu hooned on tule vastu kinnitatud
kinnitusseltsis „Oma" kolme tuhande (3000) krooni eest ja hinnatud nime-

tatud kinnitusseltsi poolt nelja tuhande (4000) krooni peale.
Kõige selle tõenduseks on mõlemad pooled käesolevale eellepingule

oma käega alla kirjutanud.

Kukrusel, 25. juulil 1933. a.

5 kr. 5 kr. 5 kr.

tempelmark j tempelmark : tempel-
mark*)

J а а \n I l v e s.

Mihkel Karu.

Vorm V.

Pooletera-leping.

Tänasel allnimetatud päeval on Mihkel Karu kui talu omaniku, ja
Peeter Sirge kui pooleteramehe vahel järgnev pooletera-leping sõlmitud.

§ 1. Mihkel Karu annab kõik oma Kukruse vallas oleva ~Tõistret-
ooma nr. 21“ talu põllu- ja heinamaad Peeter Sirgele kasutamiseks poole-
tera alusel üheks aastaks, arvates 1. maist 1934. a. kuni 1. maini 1935. a.

§ 2. Ühes eelmises paragrahvis tähendatud maaga saab pooletera-
mees oma kasutamisele kaks tuba „Tõistretooma nr. 21“ talu elumajas
ühes köögi tarvitamisega koos pererahvaga, pool keldrit, ühe aida, rehe-

toa rehealusega, kolm heinaküüni ja vajaliku ruumi laudast kolme lehma,
viie lamba ja kahe sea ning ühe hobuse jaoks.

§ 3. Taluomanik annab pooleteramehele mahakülvamiseks vajaliku
vilja-, kartuli-, lina- ja peediseemne. Pooleteramees omalt poolt kohus-
tub tegema hoolsasti ja õigel ajal kõik põllu- ja heinatöö, mis talu maja-
pidamises vajalikuks osutuvad, kusjuures vajalikud tööriistad, peale vika-

tite, rehade ning sirpide, samuti veoriistad ja kaks hobust töötamiseks
annab temale taluomanik.

§ 4. Tasuks oma töö ja vaeva eest saab pooleteramees poole
kõigest talu vilja-, kartuli-, peedi-, lina- ja heinasaagist, ristikhein ühes
arvatud. Õlgedest, põhkudest ja haganatest saab pooleteramees ühe nel-

jandiku. Saagi jagamine peab aset leidma kohe pärast selle põllult
koristamist, välja arvatud teravili, herned, õled, põhud ja haganad, mille

jagamine peab ette võetama kohe pärast seda, kui kõik vili pekstud on.

*) Tariifi nr. 18 A järgi tuleb eellepingu pealt tasuda lõpliku lepingu tempel-
maksu summast. Kuna lõpliku lepingu pealt tempelmaksu tuleks tariifi nr. 37 A järgi
arvata 1% ostuhinnast 7500 kr., sest see on kõrgem kui seaduslik hind, mis võrdub

(26X 48,5)4-4000 = 5261 kr., siis tuleks eellepingu pealt tasuda 7500.1 =l5 kr.

tempelmaksu. 100.5
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§ 5. Maaheinu, ristikheinu, õlgi, põhku ega haganaid ei tohi poole-
teramees müüa ega muul viisil võõrandada ega üldse talust välja vedada.

§ 6. Suvel võib pooleteramees talu karjamaal ja kesal ühes peremehe
karjaga karjatada kuni viis sarvlooma, kümme lammast ja kaks hobust.

§ 7. Pooleteramees peab täitma kõik ~Tõistretooma nr. 21“ talu

peale tulevad küüdikorrad ja teetegemise kohustused, kusjuures vajalikud
veoriistad ja hobused annab temale selleks peremees. Talul lasuvad ra-

halised maksud riigile ja omavalitsusele tasub peremees. Samuti täidab

peremees ka kõik muud naturaalkohustused, peale küüdikordade ja tee-

tegemise, kui neid peaks talule pandama.
§ 8. Pooleteramees vastutab kõige oma varandusega peremehe ees

kõigi tema või tema perekonnaliikmete või teenijate süü või hooletuse läbi
talu majapidamises tekkinud kahjude eest.

§ 9. Kui kumbki pool käesolevat lepingut teisele üles ei ütle 1. veeb-
ruariks 1935. a., siis jääb see kestma järgmiseks majandusaastaks.

Kõige selle tõenduseks on lepinguosalised käesolevale lepingule oma

käega alla kirjutanud, loobudes kõigist vastuvaidlustest tema tingi-
muste vastu.

Kukrusel, 6. aprillil 1934. a.

1 kr.

tempel-
mark ’)

Taluomanik Mihkel Ka ru.

Pooleteramees Peeter Si где.

Vorm VI.

Teenistusleping.

Tänasel allnimetatud päeval on Kukruse Piimaühisuse, tema juhatuse
esimehe Jaan Siku ja liikmete Gustav Kireva ning Toomas Laane’ isikutes,
ühelt poolt ja meier Mihkel Karu vahel teiselt poolt sõlmitud järgnev tee-

nistusleping.
§ 1. Meier Mihkel Karu astub Kukruse Piimaühisuse teenistusesse

ja võtab enese peale nimetatud piimaühisusele kuuluva Kukruse ühispii-
matalituse (meierei) tehnilise juhtimise või ning juustu valmistamisega,
arvates 15. maist 1934. a. määramata ajaks.

*) Tempelmaksu tuleks tasuda tariifi nr. 42 järgi 1% kokkulepitud tasu summast,

s. o. pooleteramehe osale langeva saagi väärtusest. Kuna aga viimast on võimata kind-

laks teha lepingu sõlmimisel, siis tuleb tempelmaksu seaduse § 7 p. 2 lit. a ja c järgi
esialgu tasuda tempelmaksu ainult üks kroon ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast lepingu-
aasta möödumist maksta täiendavat tempelmaksu vastavalt vahepeal selgunud saagi
väärtusele. Kui viimane ei ületa 1200 kr., siis ei tule täiendavat tempelmaksu maksta

(tariifi nr. 42 er. 1).
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§ 2. Kukruse Piimaühisus annab meier Mihkel Karule tema teenis-

tuse ajal ühispiimatalituse hoones tasuta korteri, mis koosneb kahest toast,

köögist ja sahvrist, ühes kütte ning valgustusega ja maksab temale palka
ükssada kakskümmend (120) krooni iga teenistuses möödunud kuu eest

järgneva kuu esimesel päeval. Peale selle saab meier lisatasuna ühe (1)
protsendi Kukruse ühispiimatalituse puhastulust, mis temale välja maks-

takse ühe nädala jooksul pärast aastaaruande Ühisuse üldkoosoleku poolt
kinnitamist.

§ 3. Meier Mihkel Karu kohustub täitma oma teenistuskohuseid
hoolsalt ja täpselt ja vastutab kõige oma varandusega, eriti aga sisse-

makstud kautsjoniga, kõikide kahjude eest, mis tema süü või hooletuse
läbi Kukruse Piimaühisusele võivad tekkida. Võimalikkude kahjude
kindlustuseks maksab meier teenistusesse astumisel Kukruse Piima-
ühisusele kautsjonina kolmsada (300) krooni, missuguse summa pealt
ühisus temale kuus (6) protsenti aastas intresse maksab. Teenistuse lõp-

pemisel saab meier kautsjoni tervelt tagasi, kui sellest kahjusid ei tule maha

arvata, vastasel korral aga ainult ülejäägi.
§ 4. Teenistusvahekord meieri ja ühisuse vahel lõpeb kolme kuu

möödumisega pärast seda, kui üks või teine pool on käesoleva lepingu
vastaspoolele üles ütelnud. Ühekülgselt ja ilma üles ütlemata võib tee-

nistusvahekorda lõpetada ühisus siis, kui meieri tegevuse või tegevuse-
tuse läbi on ühisusele tuntavat kahju tekitatud või meier on kohtulikule
vastutusele võetud ühisuse vara raiskamise või omastamise eest või üldse

varguses või võõra vara omastamises kohtu poolt süüdi mõistetud; meier

aga ainult siis, kui Ühisus on temale palga maksmata jätnud kahe kuu eest.

§ 5. Meierile selle lepingu § 2 põhjal tasuta antava korteri ühes
kütte ja valgustusega hindavad lepinguosalised viieteistkümne (15) krooni
peale kuus.

Kõige selle tõenduseks on lepinguosalised sellele lepingule oma käega
alla kirjutanud kahes eksemplaris, milledest esimene jääb Kukruse Piima-
ühisuse kätte ja teine saab meier Mihkel Karule.

Kukrusel, 3. aprillil 1934. a.

1 kr. 5 kr. 5 kr. 5 kr. 10 s. 10 s.

tempelmark tempelmark ; tempelmark tempelmark ■ tempelmark tempelmark*);

К ukr иs e Piim aü hisus e juhatuseesimees Jaan Si kk.

Liikmed Gustav Kirev, Toomas Laane.

Meier Mihkel Karu.

*) Tariifi nr. 42 järgi tuleks teenistuslepingu pealt tasuda tempelmaksu iga aasta

kohta 1% aastasest teenistustasu summast. Kuna viimane koosneb käesoleval korral

rahapalgast ja korteri, ühes kütte ning valgustusega, väärtusest ning puhastulu protsen-
dist, mille suurus selgub alles pärast aastaaruande kinnitamist, siis tuleks lepingu sõl-
mimisel tasuda tempelmaksu seaduse § 7 p. 2 lit. b järgi tempelmaksu 1 % aastasest

rahapalga summast ja korteri väärtusest, s. o. 12 X (120 -j- 15) = 1620 kroonilt, mis
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Vorm VII.

Töövõtteleping.

Tänasel allnimetatud päeval Mihkel Karu kui tööandja ja Jaan
Saare kui töövõtja vahel on sõlmitud järgnev leping maja ehitamise kohta.

§ 1. Jaan Saar võtab enda peale ehitada Mihkel Karule viimasele
kuuluva Kukruse vallas oleva „Tõistretooma nr. 21“ talu maa peale töö-

andja poolt kättenäidatud kohal ühekordse palkidest elumaja ehitusmeister

Jaak Vinkel i poolt valmistatud ja mõlema lepinguosalise poolt allakirju-
tatud plaani järgi ja sellel plaanil äratähendatud mõõtudes.

§ 2. Ehitatav maja tuleb katta sindlikatusega. Põrandad pea-
vad olema punnitud ja laed kahekordsed täidetud vahedega; uksed tule-
vad teha villungitega (tahvlitega).

§ 3. Kõik maja ehitamiseks vajaliku materjali annab ja veab ehituse
kohale tööandja Mihkel Karu.

§ 4. Töövõtja Jaan Saar kohustub maja korralikult ehitama kõigi
tehniliste nõuete kohaselt ning selle valmis tegema 1934. aasta 15. sep-
tembriks ja siis kohe elamiskõlblikuna tööandjale Mihkel Karule üle
andma.

§ 5. Kõigi maja ehitamiseks ja selle elamiskõlblikku seisukorda
seadmiseks vajalikkude tööde eest, millede hulka ei ole arvatud värvimis-

töid, saab töövõtja Jaan Saar tööandjalt Mihkel Karult tasu üks tuhat

(1000) krooni.

§ 6. Eelmises paragrahvis tähendatud töötasu maksab tööandja välja
töövõtjale osakaupa ja nimelt: ükssada (100) krooni siis, kui maja vun-

dament on valmis tehtud, kolmsada (300) krooni siis, kui maja seinad on

üles laotud, kakssada (200) krooni siis, kui katus on peale pandud, ja viima-

sed nelisada (400) krooni maja valminult ja elamiskõlblikuna üleandmisel

töövõtja poolt tööandjale.

§ 7. Ehitusplaanist kõrvalekaldumised ei ole töövõtjale lubatud. Kui

tööandja tahab plaani muuta, siis peab ta muudatuste kohta töövõtjaga
eriliselt kokku leppima ja nimelt kirjalikult. Suusõnalised kokkulepped
käesoleva lepingu tingimuste muutmise kohta ei ole maksvad.

Kõige selle tõenduseks on lepinguosalised käesolevale lepingule alla

kirjutanud, loobudes igasugustest vastuvaidlustest selle lepingu tingi-
muste vastu.

välja teeb 16 kr. 20 s., ja ühe kuu jooksul pärast aastaaruande kinnitamist veel täien-

davalt 1% puhastulu protsendi näol saadud lisatasust. See täiendav tempelmaks tuleb

tasuda tempelmaksu seaduse § 17 p. 6 või p. 8 ettenähtud korras. — Ülaltoodud arves-

tus käib ainult lepingu esimese eksemplari kohta, kuna teine eksemplar kuulub tempel-
maksu seaduse § 9 p. 1 järgi tempelmaksustamisele nagu ärakiri, s. o. 50 sendiga
poognalt (tariifi nr. 54).



Koduste dokumentide vormid. 75

Käesolev leping on alla kirjutatud kahes eksemplaris, milledest esi-

mese saab tööandja ja teise töövõtja.
Kukrusel, 10. aprillil 1934. a.

5 kr.

tempelmark*)

Tööandja Mihkel Karu.

Töövõtj a Jaan Saar.

Vorm VIII.

Hankeleping.
Tänasel allnimetatud päeval on Kukruse Kartuliühisuse, tema juhatuse

esimehe Kaarel Kapsta’ ja liikmete Juhan Reinujõe ning Märt Lärmi isiku-

tes, ühelt poolt ja Jaan Ilvese vahel teiselt poolt sõlmitud järgnev hanke-

leping.
§ 1. Jaan Ilves kohustub hankima Kukruse Kartuliühisusele viimase

viinavabriku jaoks, mis on Kukruse asunduses, kolmsada (300) kant-
meetrit häid kuivi põletispuid poole meetri pikkustes halgudes, milledest
vähemalt 50% peab olema kasehalud ja 50% võib olla lepa-, männi-

või kuusehalud, hinnaga läbisegi neli (4) krooni kantmeetri eest ühes

juurdevedamisega ja ülesladumisega.
§ 2. Jaan Ilves peab puud Kukruse viinavabriku juurde kohale ve-

dama ja vabriku juhatuse poolt kättenäidatud platsil üles laduma aja jook-
sul 1. novembrist 1933. a. kuni 1. märtsini 1934. a. ja nimelt igal nädalal
vähemalt kaheksateistkümmend (18) kantmeetrit.

§ 3. Raha hangitud puude eest käesoleva lepingu §-s 1 tähendatud
hinna alusel maksab Kukruse Kartuliühisuse juhatus Jaan Ilvesele välja
1933. а. 1. detsembril ja 1934. a. 2. jaanuaril, 1. veebruaril ja 1. märtsil,
igakord selle kantmeetrite arvu pealt, mis möödunud kuu jooksul on

Jaan Ilvese poolt viinavabriku juurde veetud ja üles laotud.

§ 4. Kui Jaan Ilves käesolevat lepingut ei täida ja puid selle lepingu
§-s 2 ettenähtud ajal ja hulgal kohale ei vea, siis maksab tema Kukruse
Kartuliühisusele iga toomatajäänud kantmeetri pealt kaks (2) krooni

trahvi. Käesoleva lepingu tingimustele mittevastavaid ja pärast selle

lepingu §-s 2 ettenähtud aegade möödumist kohale toodud puid ei tarvitse
Kukruse Kartuliühisus Jaan Ilveselt vastu võtta ega ole kohustatud temale
nende eest raha maksma.

§ 5. Kohaletoodud puude ülemõõtmine viinavabriku juhatuse poolt
peab sündima kohe pärast nende ülesladumist, kusjuures Jaan Ilves, kui
ta ülemõõtmise tulemustega rahul ei ole, oma vastuvaidlusi kohe peab

*) Tariifi nr. 47 A järgi tuleb tempelmaksu tasuda %% töövõttesummast, s. o.

käesoleval korral 1000 kroonilt, mis välja teeb 5 kr. See käib lepingu esimese eksem-
plari kohta, kuna teine eksemplar tempelmaksustatakse tempelmaksu seaduse § 9 d. 1

järgi, nagu ärakiri, s. o. 50 sendiga poognalt (tariifi nr. 54).
v

ea
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avaldama. Hiljem avaldatud vaidlusi mõõtmise tulemuste vastu arvesse

ei võeta.

Kõige selle tõenduseks on mõlemad pooled käesolevale lepingule alla

kirjutanud kahes eksemplaris, milledest esimese eksemplari saab Kukruse
Kartuliühisuse juhatus ja teise Jaan Ilves.

Kukrusel, 10. mail 1933. a.

1 kr. 1 kr. 25 s. 10 s. 5 s.

tempelmark ■ tempelmark • tempelmark ; tempelmark ; tempelmark*):

Kukruse Kartuliühi\suse esimees К aar ei Кар st а

„ „ juhatu se liikmed: Juhan Rei.nujõgi, Mä rt Lärm.

Hankevõtja Jaan Ilves.

Vorm IX.

Kodune testament.

Tänasel allnimetatud päeval olen mina Mihkel Jüri p. Karu oma

surma korraks teinud ja selleks kutsutud tunnistajate juuresolekul alla

kirjutanud alljärgneva testamendi.

§ 1. Kõik vallasvara, rahasummad, võlanõudmised ja väärtpaberid,
mis minust pärast minu surma järele jäävad, luban täieliseks omanduseks
oma abielunaisele Maria Joosepi t. Karule, sündinud Liimi, kellega ühes-

koos ma oma varanduse olen soetanud. Sellejuures avaldan soovi, et

minu naine temale lubatud varandusest selle osa, mis tema surma ajal
veel alles on, pärandaks meie lastele, määrates igaühele osa oma äranä-

gemise järgi.
§ 2. Minu omanduses oleva ja Kukruse vallas asuva „Tõistretooma

nr. 21“ talukoha kõigi selle päraldistega pärandan omanduseks oma va-

nemale pojale Juhan Mihkli p. Karule. Kui mina peaksin surema varem,

kui minu nimetatud poeg kahekümneviie-aastaseks on saanud, siis kasu-
tab ja valitseb temale pärandatud talu minu naine Maria Karu seni, kui

poeg Juhan 25 aastat vanaks saab. Talu ülevõtmise päevast peale peab
poeg Juhan oma emale Maria Karule ja vendadele Jüri Karule ning Vil-

lem Karule, samuti õele Adeele Karule andma talus tasuta korteri ja üles-

pidamise, ja nimelt emale ja õele kuni surmani või abiellumiseni, venda-

dele aga kuni kahekümnekolme-aastaseks saamiseni.

§ 3. Talupärija Juhan Karu peab välja maksma oma vendadele Jüri
Karule ja Villem Karule kummalegi üks tuhat viissada (1500) krooni ning
õele Adeele Karule üks tuhat (1000) krooni, ja nimelt esimesele viie aasta

pärast, teisele kaheksa aasta pärast ja kolmandale kümne aasta pärast
peale talu oma kätte saamist, kõigile ilma protsentideta.

*) Tariifi nr. 20 В järgi tuleb tempelmaksu tasuda 0,2% hanke summast, s. o.

käesoleval korral 1200 kroonilt, mis välja teeb 2 kr. 40 s. See käib lepingu esimese

eksemplari kohta, kuna teine eksemplar kuulub tempelmaksu seaduse § 9 p. 1 järgi
tempelmaksustamisele nagu ärakiri, s. o. 50 s. poognalt (tariifi nr. 54).
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§ 4. Vastavaid kohtuid ja ametivõimusid palun minu surma korral

minu varandust mitte üles kirjutada ega hoiule võtta, kui minu naine või

keegi minu täisealistest lastest kohal on.

§ 5. Lahtised võlad, mis minul minu surma ajaks tasumata jäävad,
peab tasuma minu naine Maria Karu, kuna talu peale kinnistatud võlad,
samuti talul lasuvad maksmatised tasub poeg Juhan Karu.

§ 6. Oma alaealiste laste eestkostjaks ja pärandustombu hooldajaks
kuni testamendi seadusjõusse astumiseni määran oma naise Maria Karu

ja palun temale kaaseestkostjaid ega -hooldajaid mitte määrata, olgu siis,

et ta ise seda palub.
Kõige selle tõenduseks olen käesolevale testamendile oma käega alla

kirjutanud Kukrusel, 15. augustil 1934. a.

1 kr. 1 kr.

tempelmark tempelmark*)

M ihkei Jüri p. Ka ru.

Testaatori Mihkel Jüri p. Karu kutsel olime käesoleva testamendi

tegemise juures tunnistajateks ja tõendame, et testaator Mihkel Jüri p.
Karu oli selle testamendi tegemise ajal terve mõistuse ja selge arusaamise

juures ja kirjutas sellele testamendile oma käega alla meie juuresolekul.
Hans Märdi p. Saks, Jakob Johani p. Raud **).

Vorm X.

Kviitung.
Sellega tõendan mina allakirjutanu Jaan Ilves, et olen tänasel päe-

val kätte saanud Mihkel Karult kakssada (200) krooni „Tõistretoome
nr. 21“ talu renti poole aasta eest, arvates 1. maist kuni 1. novembrini
1933. a. — Kukrusel, 1. mail 1933. a.

10 s.

tempel-
mark***)

Ja an Ilve s.

*) Tariifi nr. 44 järgi tuleb testamendi pealt tasuda tempelmaksu 2 krooni.

**) Testamendi tegemise juures ei või tunnistajateks olla: 1) alaealised, nõdrameel-
sed või vaimuhaiged, kurdid, tummad, pimedad: 2) isikud, kes kohtulikult on pillajaks
tunnustatud; 3) isikud, kes kohtu poolt kuritegudes süüdi mõistetud õiguste kaotusega;
4) need, kellele testamendis midagi on lubatud. Harju-, Järva-, Viru- ja Läänemaal

võivad testamendi tunnistajateks olla ainult mehed. Teistes maakondades võivad naiste-
rahvad tunnistajateks olla siis, kui mehi saadaval ei ole (В. E. S. §§ 2064 ja 2065).

***) Tariifi nr. 30 järgi tuleb kviitungilt üle 100 kr. tasuda tempelmaksu 10 senti.
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Vorm XI.
Arve

Adam Kalevilt, talurahva tarbeainete kauplus,
Kukrusel,

härra Mihkel Karule, Kukruse ühispiimatalituses

5 s 3 s. 1 s.

tempelmark tempelmark i tempelmark*)

A d a m Ka l e ■ v.

Vorm XII.

Võlakohustus.

Sellega tõendan mina allakirjutanu Mihkel Jüri p. Karu, et olen

tänasel päeval Jaan Ilveselt sularahas laenuks saanud kolmsada viisküm-
mend (350) krooni ja kohustun seda laenu Jaan Ilvesele ära tasuma 1.

novembriks 1935. a. ühes kaheksa (8) protsendiga aastas, arvates täna-

sest päevast kuni äramaksmise päevani. Kukrusel, 30. augustil 1934. a.

50 s. 10 s. 10 s.

tempelmark tempelmark tempel-
mark *♦)

Mihkel Jüri \ p. Karu

*) Tariifi nr. 14 A järgi tuleb tasuda tempelmaksu 0,2% arve summast, s. o.

käesoleval korral 43 kroonilt 75 sendilt, mis välja teeks 8,75 senti, kuid tempelmaksu
seaduse § 11 järgi tulevad poolikud sendid arvata täiteks sentideks ja sellepärast tuleb

tasuda 9 s. Arved, millede summa on alla 10 kr., tempelmaksu alla ei käi (tariifi nr. 14

A). Arvete pealt, millede summa on 10—25 kr., tuleb tasuda tempelmaksu ss. (Tempel-
maksu seadus § 11.)

**) Tariifi nr. 53 C järgi tuleb tasuda tempelmaksu 0,2% võlasummast, s. o.

käesoleval korral 350 kroonilt, mis välja teeb 70 s.

kolm (43) krooni 75 senti olen selle arve järgi kätte
1934. a.

Nelikümmend
saanud 15. augustiaugusti]
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Vorm XIII.

Tähtpäev 1. mail 1936. a. Kukrusel, 1. novembril 1935. a.

Veksel kr. 200.—

Esimesel mail tuhande üheksasaja kolmekümne kuuendal aastal
olen kohustatud selle veksli järgi maksma Pärnu linnas härra Jaan Ilve-
sele kakssada krooni.—

Mihkel Karu *).

*) Vekslid tulevad kirjutada selleks määratud vekslipaberile, sest muidu ei oma

nad vekslijõudu (veksliseaduse §§ 3 ja 14). — Tariifi nr. 53 A järgi võetakse veksr
lite pealt tempelmaksu 2 senti igalt kümnelt kroonilt, kusjuures poolik kümme krooni

täieks loetakse. See maks tasutakse vekslipaberi tarvitamisega veksli kirjutamiseks.



E.

Pärandusmaksu seadus/)

I. Üleüldised määrused.

§ 1. Varandused, mis ilma tasuta ühe isiku käest'teise kätte üle lähe-
vad päranduse teel (seaduse, testamendi, päranduslepingu ehk väljasure-
mise (по выморочному праву) põhjal), käivad pärandusmaksu alla

järgmiste määruste järele:

31. Riigi õigus pärandusmaksu võtmiseks ja pärija vastav kohustus selle
maksu maksmiseks põhjenevad pärandusmaksu seaduse §§-del 1 ja 3. Ei

ole pärija pärandusmaksu seaduse § 11 ettenähtud tähtajal esitanud teadaannet

pärandustombu üle, vaid sellest, kui ka üldse pärandusmaksu maksmisest, kõr-

vale hoidunud 10 aasta jooksul ja seega rikkunud pärandusmaksu seaduse

§§ 1, 3 ja 11, ning ei ole riik 10 aasta jooksul oma õigust maksu võtmise

kohta teostanud ega üldse samme astunud selle alalhoidmiseks, mis oleksid

võinud aegumist katkestada, siis puudub ka seaduslik põhjus asja alustami-

seks pärandusmaksu võtmise kohta, kuna see oleks üheväärne asja alusta-

misega pärandusmaksu seaduse §§ 1 ja 3 rikkumise kohta peale 10-aastase

aegumise tähtaja möödumist, mis otse on keelatud pärandusmaksu seaduse

§-ga 29.

(Rk. o. nr. 68 — 1928. a.)

§ 2. Pärandusemaksust on vabad:

a) varandused, mille väärtus on alla 1.000 kr., kui need lähevad isi-

kuile, kes tähendatud § 3 p. a, — alla 500 kr., kui need lähevad isikuile,
kes on tähendatud § 3 punktides b ja d;

b) varandused, mis lähevad riigi-, kogukonna-, kaitseliidu, heatege-
vuslikkude, teaduslikkude ja hariduslikkude asutiste heaks; kahtluse kor-

ral määrab nende asutiste iseloomu Majanduseminister;

d) Eesti vabadussõjas surmasaanud isikute varandused, mis antakse
edasi päranduse teel § 3 p. a all ettenähtud kõige lähemaile sugulastele.

32. Pärandusmaksu seaduse § 2 p. 6 põhjal vabastatakse pärandus-
maksust varandused, mis lähevad heategevuslikkude asutuste heaks, s. o. niisu-

guste asutuste heaks, mille eesmärgiks on inimeste elu ja tervise alalhoidmine.

Eeltoodud seadusemäärus on sihitud üksnes selle peale, et väärtusi, mis tasuta

määratakse heategevuse otstarbeks, ei vähendataks riigikassa kasuks võetava

pärandusmaksuga. Sarnasel korral loobub riik oma fiskaalsetest huvidest

*) On välja kuulutatud Riigi Teatajas nr. 67/68 — 1920. a., art. 199 — §§ 2.
3,5, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25 ja 27 on muudetud ja § 21 juurde lisatud sea-

dusega, mis on avaldatud R. T. nr. 62 — 1931. a., art. 496.
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heategevuse ülesannete kasuks, olenemata sellest, kas vastava ülesande teos-

tamine pannakse juba olemasoleva heategevusliku asutuse peale või usalda-

takse uuele, mille asutamine peab veel sündima vastavalt testamenditegija
tahtmisele.

(Rk. o. nr. 59 — 1926. a.)

33. Evangeli-luteri usu kirikukogudus kuulub tema tegevuse iseloomu

järgi heategeliste asutuste hulka ja, kui niisugune, tuleb Eestis maksva päran-
dusmaksu seaduse § 2 p. b põhjal pärandusmaksust vabastatuks lugeda.

(Rk. o. nr. 61 — 1926. a.)

§ 2 1
.

Kodune sisseseade, mis ei too tulu, kui ta ei olnud päranduse-
jätjal äriesemeks ega kuulu kinnisvarade ega äriliste ettevõtete päraldiste
hulka ning oma väärtuse poolest kogusummas ei ületa 2.000 kr., on vaba

pärandusemaksust sel korral, kui pärijaiks ilmuvad isikud, kes nähtud ette

§ 3 p. a. Koduse sisseseade väärtuse ja selle iseloomu kohta annavad

pärijad kohalikule maksuinspektorile deklaratsiooni, mida maksuinspektor
kontrollib, vajaduse korral asjatundjate abil.

Maksuinspektori poolt tehtud hindamine võetakse maksustamise
aluseks.

Kaebused maksuinspektori hindamise otsuse vastu esitatakse otse-

koheste maksude peakomiteele kahe nädala jooksul, arvates otsuse ära-

kirja saamise päevast, maksuinspektori kaudu. Otsekoheste maksude

peakomitee võib toimetada ümberhindamist, vajaduse korral asjatundjate
abil.

Otsekoheste maksude peakomitee otsuse peale võib kaevata edasi

Riigikohtusse ühe kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise päevast,
kusjuures kaebused esitatakse edasikaevatava instantsi kaudu.

Asjatundjad, keda kutsub maksuinspektor või otsekoheste maksude

peakomitee, valitakse asjatundjate nimekirjast. Asjatundjate nimekirja
kinnitab Majanduseminister.

§ 3. Pärandusemaksu võetakse järgmisel määral:

a) varandustelt, mis lähevad üle pärandusejätja abikaasale, ülene-

vaile või alanevaile sugulastele või adopteeritud lastele, järgmise tabeli
alusel:

Kui ühele isikule ülemineva päranduse väärtus on:

kuni 2.000 krooni, siis 2%
üle 2.000 krooni

~
4.000

„ ~ 3%
4.000

„ „
6.000

„ „ 4%
6.000

„ „
10.000

„ „ s°/o
10.000

„ „
20.000

„ „ 6%
20.000

„ „
30.000

„ „ 7°/0
30.000

„ „
40.000

„ „ 8%
40.000

„ „
60.000

„ „ 9%
60.000

„ „
80.000

„ „ 10%
80.000

„ „ 12%

b) varandustelt, mis lähevad üle pärandusejätja minijale või väi-

mehele, võõraspojale või -tütrele, õele või vennale (lihane õde või vend või

poolõde või -vend) ja õe või venna lastele, järgmise tabeli alusel:

6
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Kui ühele isikule ülemineva päranduse väärtus on:

kuni 1.000 krooni, siis 5%

d) varandustelt, mis lähevad üle kõigile muile isikuile, järgmise tabeli

põhjal:
Kui ühele isikule ülemineva päranduse väärtus on:

kuni 1.000 krooni, siis 10%
üle 1.000 krooni

„
3.000

~ „ 12%

§ 4. Varanduste pealt, mis üle lähevad ühele isikule pärisomanduseks,
teisele aga samal ajal eluaegseks kasutamiseks, võetakse pärandusmaksu
kumbagi saaja käest eraldi (§ 36).

34. Pärandusmaksu seaduse §§ 4 ja 22 ei jäta ühtki kahtlust, et päran-
dusmaksu alla kuuluvad kõik eluaegsed kasutajad üldse, vahet tegemata seadus-

järgsete ja testamendijärgsete pärijate vahel.
35. Lese õigus kasutada laste osasid ühises varanduses (В. E. S. §§ 1825

ja järgm.) on seadusjärgne pärimise õigus, nagu seda näitab ju ka nende §§ koht

meie õiguste süsteemis, ja see õigus avaneb teise abikaasa surmaga. See asjaolu,
et lesel selle juures varaühisus lastega jätkub (В. E. S. § 1822), ei tee tema

kasutamise õigust mitte mõneks õiguseks, mis oleks saadud väljaspool ja sõltu-

mata seadusjärgsest pärimisest.
(Rk. o. nr. 72 — 1931. a.)

§ 5. Varandustelt, mis lähevad üle korraga mitmele isikule, arvuta-

takse pärandusemaks igaühe osalt eraldi. Qhe isiku kätte üleminev

päranduseosa on vaba pärandusemaksust koguväärtuse juures: a) alla
1.000 kr., kui pärijaiks ilmuvad isikud, kes on tähendatud käesoleva

seaduse § 3 p. a, b) alla 500 kr., kui pärijaiks ilmuvad isikud, kes loen-

datud käesoleva seaduse § 3 punktides b ja d.

§ 6. Varanduse hulka, mis pärandusmaksu alla käib, kuulub kõik

aktiivne ja vaieluse all olev varandus ühes võlanõudmistega, kuid võla-

nõudmise ja vaielusaluse varanduse pealt võetakse maksu alles võla kätte-

saamise ehk vaieluse lõpetamise juures; selleks tehakse võlapaberite peale
vastav keeldmärkus.

üle 1.000 krooni
„

3.000
„ » 6%

„
3.000

„
6.000

„ » 7%
„

6.000
„

10.000
„ о 8%

„
10.000

„
20.000

„ „ 9%
„

20.000
„

30.000
„ о Ю%

„
30.000

„
40.000

„ 12%
„

40.000
„

60.000
„ .. 14%

„
60.000

„
80.000

„ » 16%
„

80.000
„ 18%

3.000
„

6.000
„ и%

6.000
„

10.000
„ „ 16%

10.000
„

15.000
„ „ 18%

15.000
„

20.000
„ » 20%

20.000
„

30.000
„ » 22%

30.000
„

40.000
„ » 24%

40.000
„

60.000
„ » 26%

60.000
„

80.000
„ » 28%

80.000
.. 30%
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§ 7. Pärandusmaksu alla kuuluva varanduse väärtus antakse üles

pärijate ehk testamenditäitja poolt; kui ülesantud väärtus vähem on kui

§§ 30 —36 ettenähtud seaduslik hind, siis arvatakse maks viimase pealt.
36. On pärijaid mitu ja nende avaldised pärandusvara hindamise kohta

lahkuminevad, siis tuleb pärandusmaksu arvutamisel iga pärija suhtes aluseks

võtta tema enese poolt ülesantud päranduse väärtus ühenduses §§ 30—36 mää-

rustega. Igal pärijal on kohustav ainult tema enese, mitte aga tema kaaspäri-
jate või testamendis nimetatud legataaride poolt ülesantud pärandusvara väärtus.

(Rk. o. nr. 57 — 1927. a. ja nr. 63 — 1928. a.)

§ 8. Pärandusmaksu alla kuuluvast pärandustombust tulevad maha

arvata:

a) pärandusjätja poolt maksmata jäänud teenijate palgad ja tema

ravitsemiskulud;
b) matmiskulud;

d) võlgu olevad riigi- ja omavalitsusemaksud;
e) päranduse vara peal lasuvad kinnitatud võlad ühes %% künni

surmapäevani, misjuures võlg arvatakse maha ainult tema eest panditud
varanduse väärtusest;

f) pärandusjätja isiklikud võlad. Pärandaja võlg pärijale arvatakse

ainult siis maha, kui ta on tehtud vähemalt kolm kuud enne surma ja
kui võla-allkiri on seaduslikus korras tõestatud;

g) ärivõlad korralikult peetud äriraamatute põhjal.

§ 9. Pärandusemaksu järelevalvet teostab see maksuinspektor, kelle

tegevusepiirkonnas asub pärandusevara. Kui pärandusevara asub mitme

maksuinspektori tegevusepiirkonnas, siis teostab järelevalvet maksuins-

pektor pärandusejätja viimse alalise elukoha järgi. Kui pärandusejätja
viimne alaline elukoht oli välismaal, siis teostab järelevalvet Tallinna-

Harju maksuinspektor.
Kõik kohtud, administratiivasutused, ametnikud ja omavalitsused on

kohustatud teatama vastavale maksuinspektorile igast päranduse avane-

misest, lisandades andmeid päranduse koosseisu üle.

11. Maksu väljaarvamine ja tasumine.

§ 10. Pärandusmaks arvatakse välja järgnevate juhtnööride järele.

§ 11. Iga päranduse kohta, mis maksu alla käib, peavad pärijad ehk

testamenditäitjad, ühes pärandusõigustes kinnitamise palvega, 6 kuu jook-
sul surmapäevast arvates, ka teadaande pärandustombu üle sisse andma.

§ 12. Teadaandes peab sisalduma:
a) pärandusjätja ees-, isa- ja perekonnanimi, suremise aeg, koht ja

viimane alaline elukoht;

b) täieline päranduse nimekiri, kus üles antud peab olema kõik liiku-

mata varandus, kapitalid, võlanõudmised, väärtpaberid ja maksu alla

käiv muu liikuv varandus; ühtlasi peab ära tähendatama iga üksiku varan-

duse seaduslik hind ja väärtpaberite nimetus ning iga nende liigi nimeline

ja seaduslik koguväärtus;
d) pärijate nimekiri, igaühe pärandusosa ja sugulusvahekord päran-

dusjätjatega.
6*
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§ 13. Teadaanne antakse sisse päranduse asukoha järele sellele

kohtule, kelle alla kuulub testamendi kinnitamine ehk pärijate kinnitamine

pärimisõigustes seaduse järele, ühes ärakirjaga vastava maksuinspektori
jaoks.

§ 14. Teadaande mitte õigel ajal sisseandmise eest arvatakse viivi-

tusrahana pärandusmaksu summale 1 % trahvi iga täie ehk pooliku
möödalastud kuu eest juure; teadaandes meelega ülesandmata jäetud
pärandusmaksu alla kuuluva pärandusosa eest arvatakse maksu kahe-
kordselt.

§ 15. Kui vastav maksuinspektor leiab, et teadaandes on nimetamata

jäetud mingisugune pärandusmaksu alla kuuluv varandus, siis teatab ta

sellest kohtule pärandusnimekirja täiendamiseks.

§ 16. Nende andmete ja tarvilisel korral juurenõutavate lisateadete

põhjal arvab kohus pärandusmaksu summa välja juhtnööriks võttes

§§ 30—36 ettenähtud hindamismäärusi.

37. Pärandusvara seadusliku hinna kindlakstegemisel tuleb kohaldada neid

seadusemäärusi, mis pärijatele pärandusmaksu pealepaneva kohtuotsuse tegemise
päeval jõus olid.

(Rk. o. nr. 11 — 1924. a.)

§ 17. Kohtuotsusest saadetakse ärakirjad palujale ja vastavale

maksuinspektorile, kes — otsusega mitte rahul olles — edasi kaebada
võivad erakaebtuse korras.

§ 18. Kohtuotsuse seadusjõusse astumisest pärandusmaksu välja-
arvamise kohta saadetakse ajaviitmata teade vastavale maksuinspektorile
pärandusmaksu sissenõudmiseks, harilikus riigimaksude sissenõudmise
korras.

§ 19. Kui pärijad või testamenditäitja ei ole esitanud kohtule § 11

ettenähtud tähtajal teadaannet pärandustombu üle, siis kogub maksu-

inspektor ise tarvilikud teated, määrab nende põhjal pärandusemaksu
summa ja teatab sellest maksualustele; kui 2 nädala jooksul ei ole tõstetud
vaidlusi maksu väljaarvamise kohta, siis nõuab maksuamet päranduse-
maksu sisse.

Kaebuse korral saadab inspektor esitatud kaebuse või kaebused ühes
oma otsusega ja asjaomaste dokumentidega ühe kuu jooksul otsekoheste
maksude peakomiteele.

§ 20. Pärijad ehk testamendi täitjad on kohustatud pärandusmaksu
ära maksma ühe kuu jooksul vastava -kohtuotsuse seadusjõusse astumise

päevast arvates.

Selle tähtaja möödalaskmise korral arvab vastav maksuinspektor
võlasummale viivitusraha juure —1% iga möödalastud terve ehk pooliku
kuu eest.

§ 21. On testamendi läbi pärijale peale pandud kohustus välja
maksta kolmandatele isikutele summad, mis üksiku saaja kohta üle
3000 mrk. ulatavad, siis maksab pärija ka nende pealt pärandusmaksu
ära, kuid tal on õigus kolmanda saaja käest, kelle eest ta maksu ära

maksnud, seda maha tõmmata maksmiste juures.
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§ 22. Kui pärandus läheb ühe pärija kätte omanduseks, teise kätte

aga eluaegseks kasutamiseks, siis maksab eluaegne kasutaja oma päran-
dusmaksu § 20. ettenähtud tähtajal ära, omanik aga alles peale eluaegse
kasutamise lõppu ühe kuu jooksul, ehk kui ta oma omandusõiguse enne

seda võõrandab, sellekohase akti kinnitamisel.
Märkus: Selle paragraafi põhjal võlgujääv pärandusmaksu

summa kreposteeritakse keeluna vastava varanduse peale.
Vaata selet. 34.

§ 23. Pärija ehk testamenditäitja palvel võib otsekoheste maksude

peavalitsus*) pärandusmaksu tähtaega pikendada:
a) liikumata varanduse pealt — künni viie aastani, kusjuures igal

aastal ühesugused osad tulevad ära tasuda ühes 6% võlgujääva summa

pealt künni järgmise maksuni;
b) liikuva varanduse pealt — künni ühe aastani, kusjuures 6% piken-

datud maksu pealt tuleb ette ära tasuda.
Kummalgi korral tuleb aga tarvidust mööda võlga kindlustada.

Pikendatud tähtajad loetakse sellekohase otsuse tegemise päevast arvates.

§ 24. Kohus annab pärijatele ja testamendi täitjatele välja kohtu-
otsuse ärakirja ehk kinnitatud testamendi ühes vastava pealkirjaga mitte

enne, kui pärandusmaks makstud ehk võlgujääv summa otsekoheste mak-

sude peavalitsuse*) nõudmise kohaselt kindlustatud.

§ 25. Riigi- ja omavalitsusasutused ja -ametnikud on kohustatud,
tehes ehk vastu võttes akte pärandusvara kohta, samuti ka välja andes
ehk üle kandes päranduskapitale ja -varandusi, sisse kasseerimata võlgu-
olevat pärandusmaksu summat, kui maksutähtaeg mitte pikendatud ei ole;
sissevõetud summad tulevad renteisse ära anda ja sellest vastavale maksu-

inspektorile teatada.

§ 26. Kui hiljem ilmsiks tuleb, et pärandustombus on seesugused
varandused, mis esialgses teadaandes ei olnud ära tähendatud ja selle-
pärast pärandusmaksu alla ei kuulunud, siis tuleb siin lisamaks välja
arvata ja sisse .nõuda harilikkudel alustel (§ 14).

38. Pärandusmaksu seaduse § 26 õigustab küll otsekoheste maksude pea-
valitsust täiendavat pärandusmaksu määrama peale selle, mis kohtuotsuses on

kindlaks määratud, kuid ainult siis, kui hiljem ilmsiks tuleb, et pärandustombus
on seesugused varandused, mis esialgses teadaandes ei olnud ära tähendatud ja
seepärast kohtuotsusega pärandusmaksu alla ei olnud arvatud.

(Rk. o. nr. 6 — 1928. a.)

§ 27. Kui pärast pärandusmaksu äratasumist juhtub, et pärandus
seaduslikul alusel maksumaksja käest ära võetakse ja teisele isikule

antakse, ehk et tema kõrval ka veel teised isikud pärijateks kinnitatakse,
siis on maksumaksjal õigus vastavat pärandusmaksu summat tagasi saada;

seesugused palved antakse vastavale maksuinspektorile 6 kuu jooksul,
sellekohase kohtuotsuse seadusjõusse astumise päevast arvates.

§ 28. Ärasurnud väljamaalaste pärandus Eesti vabariigi piirides,
vaatamata selle peale, kas see väljamaalasele või Eesti vabariigi koda-
nikule pärandatakse, käib pärandusmaksu alla harilikkudel alustel. Kui

vastava rahvusvahelise lepingu põhjal pärandustomp tuleb väljamaa

*) Otsekoheste maksude peavalitsus on ümber nimetatud maksudevalitsuseks.
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diplomaatilise esitaja hoiu alla anda, siis arvatakse maks välja ja nõutakse
sisse enne üleandmist.

Märkus: Kui seesuguse üleandmise juures pärijate sugulus-
vahekord pärandajaga veel ei ole selgeks tehtud, siis arvatakse

pärandusmaksu § 3 p. e. põhjal; ülearu summa maksetakse pärast
tagasi, kui pärija selgeks teeb, et tema vähem oli kohustatud maksma.

§ 29. Õigus kaebtust tõsta § I—2B rikkumise kohta iganeb ära
kümne aasta jooksul.

Vaata selet. 31.

111. Varanduste seaduslik hind

§ 30. Põllumajanduse otstarbeks tarvitatava varanduse (maapind
väljaspool linna- ehk alevipiirisid, mis põllu, heinamaa, karjamaa, aia-

maa, metsa jne. all) seaduslikuks hinnaks loetakse:

1) pangahindamist maa pandiks võtmise juures pikaajalise laenu

vastu;

2) hindamist maksude võtmiseks riigi- ehk omavalitsuse heaks;
3) viimast ostuhinda, ehk
4) hinda iseäralise tabeli järele, juure lisades maa peal olevate hoo-

nete tulekinnituse hindamist, — selle järele, missugune neist

hindadest kõige kõrgem.
Vaata selet. 37.

§ 31. Kõigi muude liikumata varanduste (liikumata varandused

linnades ja alevites, ning väljaspool linna- ja alevipiire olevad tööstus-

likud ning ärilised ettevõtted, nagu vabrikud, poed, veskid, üürimajad,
jne.) seaduslikuks hinnaks loetakse:

1) hindamist maksude võtmiseks riigi ehk omavalitsuse heaks;
2) viimast ostuhinda;

3) tulekinnituse hindamist, juure lisades sellele 1/ 5 krundi ja vunda-

mendi eest;

4) panga hindamist, kui varandus pikaajalise laenu vastu panditud;
5) hinda, mis saadakse kasvatamise teel 16 2/ 3 peale varanduse kasu-

toovust hindamise järele liikumata varanduste maksu määra-

misel linnades ja alevites, selle järele, missugune neist hindamis-

test kõrgem.
Märkus: Kui edasi antakse käesolevas §-is ettenähtud

varandus ühes maaga, mille väärtus on kaks ehk rohkem korda

suurem, kui tema peal olevate hoonete oma, siis tehakse eraldi
hindamine kumbagi jaoks § 30. ja 31. põhjal.

Vaata selet. 37.

§ 32. Riigikassa vekslite ja võlakohustuste seaduslikuks hinnaks loe-
takse nende nimeline väärtus; igasuguste väljamaa paberrahade ja metall-

rahade seaduslikuks hinnaks loetakse nende kursihinda Eesti rahadega
võrreldes. Muude protsent- ehk dividend-paberite seaduslikuks hinnaks

loetakse hindasid, mis rahaministeeriumi *) poolt kindlaks on määratud ja

*) Rahaministeerium on ümber nimetatud majanduseministeeriumiks.
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„Riigi Teatajas' 1 välja kuulutatud; mis selles nimekirjas puudub, hinna-

takse kursiväärtuse ehk, viimase puudusel, nimelise väärtuse järele.
Vaata selet. 37.

§ 33. Määramata ehk igavese aja peale kohuslikuks tehtud perioo-
diliste maksude seaduslikuks hinnaks loetakse nende keskmist aasta-

maksu, kasvatatult 20 peale; niisuguste perioodiliste maksude seadus-

likuks hinnaks, millede kestvus ripub ära ettenägemata sündmustest, loe-

takse aastamaksu, kasvatatult 10 peale.

§ 34. Kindla aja peale määratud perioodiliste maksude seaduslik
hind arvatakse välja järgmise tabeli abil (kapitaliseerimine 5%-ga):

л» СЛ л» (Л -» СЛ (/)з2Ps3«p3з 2 p 3 з 2 ps

CC CC xc
с- СЛ C3 CC CC XC CC cc

£ 3 “>> s š S Š

1. 100 17. 1184 33. 1680 49. 1908

2. 195 18. 1227 34. 1700 50. 1917

3. 286 19. 1269 35. 1719 51. 1926

4. 372 20. 1309 36. 1737 52. 193420. 1309 36. 1737 52. 1934

5. 455 21. 1346 37. 1755 53. 1942

6. 533 22. 1382 38. 1771 54. 194922. 1382 38. 1771 54. 1949

7. 608 23. 1416 39. 1787 55. 1957

8. 679 24. 1449 40. 1802 56. 1963

9. 746 25. 1480 41. 1816 57. 1970

10. 811 26. 1509 42. 1829 58. 1976

11. 872 27. 1538 43. 1842 59. 1982

12. 931 28. 1564 44. 1855 60. 1988

13. 986 29. 1590 45. 1866 61. 2000

14. 1039 30. 1614 46. 1877 j. n. e.

15. 1090 31. 1637 47. 1888

16. 1138 32. 1659 48. 1898

§ 35. Eluaegsete maksude (eluaegse rendi) seadusliku hinna välja-
arvamiseks kasvatatakse iga-aastast maksu järgmiselt:

Kui maksusaaja on alla 15 a. vana, siis 17 peale
„ „ ~

üle 15 a. künni 20 a. „ „ 161/2
~ „ „ ~

20 a.
„

25 a.
~ „

16

„ „
25 а. „

30 а.
„ „

151/2
~ „

30 а.
„

35 а.
~ „

15

„
35 а. „

40 а.
„ „ 131/2

~ „
40 а.

„

45 а.
~ ~

13

„ „
45 а. „

50 а. „ „
12

„ „
50 а. „

55 а. „ „11
„

„
55 а. „

60 а. „ „ 91/2
„ „

60 а.
„

65 а. ~ „ 81/2
„ „

65 а.
„

70 а. „ „ 71/2

kestvuse arv. ksumarga pennides. kestvuse arv. ksumarga pennides. kestvuse arv. iksumarga pennides. kestvuse arv. ksumarga pennides.
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„ „
70 а. „

75 а.
„ „ 61/2

~ ~
75 a. ~

80 a. ~ „ s*/2
„ „

80 a.
„

85 a. „ „
5

„ „
85 a. „

90 a. ~ „ 41/2
~ ~

90 a.
~

95 a. ~ „
4

95 a.
„ „

3

§ 36. Eluaegseks kasutamiseks määratud varanduse seaduslik hind

arvatakse eelmise (§ 35) tabeli järele kasutaja vanaduse kohaselt välja,
kusjuures kasutaja iga-aastaseks sissetulekuks (eluaegseks maksuks) loe-
takse 5% kasutatava varanduse seaduslikust hinnast.

Vaata selet. 34 ja 37.

Nr. 65. Riigikogu poolt 29. juunil 1922. a.. vastuvõetud

Pärandusmaksu muudatuste seadus. *)

Pärandusmaksu seadus (~R. T.“ nr. 67/68 —1920. a. sea-

dus nr. 198) muudetakse järgmiselt:

I.

§ 30. p. p. 1,2, 3 ja 4 tähendatud hindamised kinnisvarade üleminekul
arvatakse Eesti markadeks ümber, arvates ühe veneaegse rubla asemel

nelikümmend Eesti marka. See ümberarvamine käib nende hindamiste

kohta, mis rublades tehtud enne 1. jaanuari 1918. a. Tiinu hind markades

kõrgendatakse 10 korda.

Uus maahindade tabel:
Tiinumaa hind

markades.

1) Harjumaa 2.400. —

2) Läänemaa:
Iraioon: Hiiu ja Vormsi saar, Nüke poolsaar ja Rikholdi

vald ühes Odensholmi saarega .
1.400.—

II raioon: ülejäänud maakonna osad 2.000.—

3) Järvamaa 2,800,—

4) Virumaa:
Iraioon: maakonna osa põhja ja lääne poole järgmist liini:

Naroova jõesuu künni raudteesillani Narvas, sealt
raudteed mööda künni Narva maantee ülekäiguni Vae-
küla mõisa juures, edasi teed mööda künni Vinni mõi-

sani, sealt üle Kulina, Roela, Paasvere ja Venevere
künni Tartu maakonna piirini 2.800.—

II raioon: ülejäänud maakonna osad lõuna ja ida poole seda
liini künni Naroova jõeni 1.400.—

111 raioon: maakonna külge liidetud osad idapoole Naroova

jõge 1.800.—

*) Avaldatud R. T. nr. 89 — 1922. a.
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5) Tartumaa:
Iraioon: maakonna osa lõunapoole järgmist liini: Emajõgi

Restu mõisast künni Pühajärveni, järve idapoolne kal-
las künni Nustaku alevini, teed mööda üle Otepää,
Neeroti, Tamme, Kaarli, Krüüdneri, Vissi, Mutiku,
Prangli jaama, üle Konsu jõe künni postiteeni; edasi

teed mööda künni Võru maakonna piirini. Peale selle
maakonna lõuna-ida nurk Ahja jõe, Emajõe ja Võru
maakonna piiri vahel 3.000.—

II raioon: ülejäänud maakonna osad 4.000.—

6) Võrumaa 3.000.—
7) Petserimaa:

Iraioon: maakohad lõunapoole raudteed 4.000.—

II raioon: maakohad põhjapoole raudteed 1.800.—

8) Valga maakond 3.000.—

9) Viljandi maakond 3.800.—
10) Pärnu maakond:

Iraioon: Kihno saar ja maakonna osa põhja-lääne poole
Pärnu jõge, välja arvatud Vändra ja Tori kihelkonnad 2.600.—

II raioon: ülejäänud maakonna osad 3.200.—

11) Külgeliidetud Volmari maakonna osad 4.000.—

12) Saaremaa:

Iraioon: Muhu saar ja lõuna-ida poolne maakonna osa,

künni maanteeni Kuresaarest Muhu saarele
.... 1.800.—

II raioon: ülejäänud maakonna osad 1.400.—

II.*)
Pärandusmaksu seaduse (~R. T.“ nr. 67/68 — 1920. a., seadus

nr. 198) § 31 p.p. 1,2, 3, 4 ja 5 tähendatud hindamised muudetakse järg-
miselt: hindamised, mis on tehtud Vene rublades kuni 24. veebruarini

1918. a., loetakse Eesti markades ja kasvatatakse Tallinna linna VI polit-
sei jaoskonna piirkonnas 60 kordseks, Tallinna muudes osades, Tartu ja
Pärnu linnas 50 kordseks, mujal 40 kordseks. Hindamised, mis on tehtud
peale 24. veebruari 1918. a. kuni 2. maini 1919. a. Vene rublades, Ida

ehk Saksa markades, kasvatatakse Tallinna linna VI politsei jaoskonna
piirkonnas 20 kordseks, Tallinna muudes osades 15 kordseks, mujal
10 kordseks. Hindamised, mis on tehtud Eesti markades peale 2. maid

1919. a. kuni 1. maini 1920. a„ kasvatatakse Tallinna linna VI politsei
jaoskonna piirkonnas 3 kordseks. Tallinna muudes osades, Tartu ja Pärnu
linnas 2 kordseks, mujal П/2 kordseks.

Märkus 1. Juhtumisel, kui seaduslik hindamine tõuseb maksja
arvates üle tõelise kinnisvara väärtuse, on maksja õigustatud nõudma
kohaliku maksuinspektori ümberhindamist varanduse üleminekul;
ümberhindamine sünnib selle nõudja kulul.

Märkus 2. Andmed hindamiseks kogub maksuinspektor linna
arhitekti ja linna hindaja kaasabil. Nimetatud isikud saavad töö-

*) Uues, seadusega 19. detsembrist 1922. a. (R. T. nr. 1/2 — 1923. a., art. 5)
muudetud redaktsioonis.
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tasuks 14% edasikaebatud hindamisest. Tasu ei või olla mitte alla

1000 m. ega tõusta üle 5000 marga ja tuleb enne hindamist maksta

otsekoheste maksude peavalitsuse*) deposiiti.
Märkus 3. Saadud materjal esitatakse kommisjonile, mille

koosseis on liikumata varanduste maksuseaduses kindlaks määratud.

Kommisjoni poolt tehtud hindamine võetakse maksustamise aluseks.
Märkus 4. Kaebtused hindamiskommisjoni otsuste vastu an-

takse sisse otsekoheste maksude peavalitsusele *) või otsekoheste mak-

sude peakomiteele rahaministeeriumi juures, alluvuse järele. Otse-
koheste maksude peakomiteele alluvad asjad ainult sel juhtumisel, kui
maksu summa tõuseb üle 50.000 marga.

M ä г к u s 5. Otsekoheste maksude peavalitsuse *) või otsekoheste
maksude peakomitee otsuse peale võib riigikohtusse edasi kaebata ühe

kuu jooksul, otsuse kättesaamise päevast arvates, kusjuures kaebtused
edasikaebatava instantsi kaudu sisse antakse.

Märkus 6. Kui linnades või alevites asuvate kinnisvarade
ehitused tule läbi hävitatud on, siis võetakse maksustamise aluseks kas
aktis ülesantud hind või kohaliku omavalitsuse poolt tehtud krundi
hindamine ja nimelt, missugune neist suurem on.

Riigikogu poolt 10. juulil 1931 vastuvõetud

496. Pärandusemaksu seaduse muutmise ja täiendamise seadus. **)

I.

Pärandusemaksu seaduse (RT 67/68 — 1920) §§ 2,3, 5, 9 ja 19

muudetakse ja pannakse maksma järgmises redaktsioonis: ***)

11.
Pärandusemaksu seaduse §§ 13, 15, 17, 18, 20, 25 ja 27 „otsekoheste

maksude peavalitsus" asemel lugeda „vastav maksuinspektor".

111.

Sama seadust täiendatakse § 2 1 järgmises redaktsioonis: ***)

IV.
Ülemineku eeskirjad.

Käesoleval seadusel on tagasiulatuv jõud ka enne tema maksma-
hakkamist pärandusejätja surmaga avanenud päranduste suhtes ainult siis,

kui nende päranduste kohta esitatakse deklaratsioon hiljemalt 1 aasta

jooksul pärast käesoleva seaduse maksmahakkamist. Tähendatud aasta

jooksul võetakse viivituseraha vaid selle aasta viivitatud kuudelt.
Samuti on käesoleval seadusel tagasiulatuv jõud ka päranduste kohta,

milliste maksustamise toimetused juba alatud, kuid lõpetamata.

*) Otsekoheste maksude peavalitsus on ümber nimetatud maksudevalitsuseks.
**) Avaldatud R. T. nr. 62 — 1931. a. 31. juulil.

***) Vastavate §§-de uus redaktsioon on toodud eespool pärandusmaksu seaduse

tekstis.
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F.

Lõivude seadused.

Nr. 198. Vabariigi valitsuse poolt ajutise valitse-
mise korra § 12-a põhjal 12. apr. 1920. a. vastuvõetud

seadus krepostimaksu kohta. * )

Krepostimaksu seadus (Sead, kogu V köide 1914. a. väljaanne) muude-
takse järgmiselt:

§ 235. Kustutatakse maha lause „за исключешемъ
..

. влад
,Ьнlя“,

selle asemel lugeda: ~maha arvatud 12. aprilli 1920. a. pärandusmaksu
seaduse § 1. ettenähtud juhtumised".

39. Jaotuslepingud käivad 12. april. 1920. a. antud krepostimaksu sea-

duse põhjal kinnistuslõivu alla, kuid ainult niivõrd kui palju keegi kaasosanik

jaotusel endisest ühisvarandusest rohkem saab, kui see tema senisele osale
vastab. (Rk. o. nr. 2 — 1922. a.)

40. Küsimusele, kas lepingud, mille põhjal tekivad ja võõrandatakse

hoonestuse õigused, kuuluvad maksustamisele kinnistuslõivuga, tuleb vastata

eitavalt. Ei tule kinnistuslõivu võtta ka aktidelt, mille põhjal hoonestusõiguse
alal ehitatud hooned edasi müüakse hoonestaja poolt. (Rk. o. nr. 98 —

1930. a.)
41. Kinnisvarade kinkelepingud käivad krepostimaksu seaduse alla, kus-

juures krepostimaksu (kinnistuslõivu) ei tule võtta mitte ainult puhta (võlga-
deta) kingituse pealt, vaid kingitusobjekti koguväärtuse pealt. (Rk. o. nr. 56 —

1929. a.)
42. Küsimustele: 1) kas on kinnistuslõivust vabad'need kinnisvara suhtes

sõlmitud lepingud, mis kinnistuskomisjonile kinnistamiseks esitatakse, ja 2) kas

tuleb notaritel kinnistuslõivu võtta seesuguste lepingute tegemisel, kui neis on

väljendatud, et nad kuuluvad kinnistuskomisjonile kinnistamiseks esitamisele,
tuleb vastata esimesele jaatavalt, teisele eitavalt. (Rk. o. nr. 3 — 1929. a.)

§§ 243, 245, 246, 247, 2474 248, 249, 251, 2511 ja 252 — maks 1-
vuseta.

§§ 253 ja 266 — krepostimaks kõrgendatakse kuue % peale.
§ 256 — krepostimaks arvatakse välja aktis äratähendatud varanduse

hinna pealt ehk aga varanduse seadusliku hinna pealt, kui viimane suurem

on. Seaduslik hind arvatakse välja pärandusmaksu seaduse §§ 30—36

põhjal.
43. Niisuguste ostu-müügi lepingute pealt, kus ülemineva liikumata varan-

duse ülesantud hinda tasutakse natuuras, tuleb krepostimaksu võtta natuuras

makstavate produktide keskmisest turuhinnast, kusjuures keskmine turuhind
kindlaks tehakse V. S. K. 13. к Jуст. объ обезпеченш народи. продовольств!я)
§§ 100—ПО ettenähtud korras. (Rk. о. nr. 46 — 1921. а.)

*) Avaldatud R. T. nr. 67/68 — 1920. a. 8. mail.
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44. Kinnistusmaksu väljaarvamisel tuleb aluseks võtta pärandusmaksu.
seaduse 5 31 ettenähtud seaduslikust hinnast see, missugune on kõrgem. (Rk. o.

nr. 50 — 1930. a.)
45. Kinnistusmaksu väljaarvamisel tuleb arvestada tulekindlustuse hinda-

mist ainult siis, kui varandus ülemineku ajal on tule vastu kindlustatud. (Rk. o.

nr. 58 — 1930. a.)

§§ 257, 258, 259, 260, 2623
,

263 ja 267 — maksvuseta.

Väljavõte lõivude seadustikust (уставы о пошлинахъ). V. S. К. V к.
1914. а. väljaanne.*)

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О кргъпостныхъ пошлинахъ.

ОТДЪЛЕНIЕ ПЕРВОЕ.

О существе крепостныхъ пошлинъ и случаяхъ ихъ взичашя.

335. При переходахъ имуществъ отъ одного лица въ полную
къ другому собственность или вообще при перемене крепостнаго
владЪшя, maha arvatud 12. aprilli 1920. а. pärandusmaksu seaduse

§ 1. ettenähtud juhtumised**), взимаются въ казну особыя пошлины, подъ

именемъ крепостныхъ. 1827 Iюл. 14 (1241); 1882 Iюн. 15 (972) пол., ст. 1.

Vaata selet. 39—42.

336. Крепостныя пошлины вообще взимаются съ однихъ техъ

актовъ, по коимъ переходитъ недвижимое имущество ; а съ имуществъ
движимыхъ пошлины сш взимаются лишь въ случае, означенномъ въ

статье 255. 1808 Окт. 28 (23317) ст. 3; 1810 Апр. 7 (24187); 1813 Янв. 22 (25325);
1823 Авг. 16 (29591); 1825 Мая 19 (30350); 1827 Окт. 1 (1433); Окт. 26 (1491); 1830

Март. 19 (3544); 1840 Февр. 26 (13207); 1882 Iюн. 15 (972) мн. Гос. Сов., V; пол., ст. 1.

46. Облечешю въ форму крЪпостнаго акта, со взыскашемъ

ныхъ пошлинъ, подлежитъ переходъ отъ одного лица къ другому лишь тЪхъ

оброчныхъ участковъ казенныхъ или городскихъ, съ возведенными на нихъ

строениями, которые отдаются отъ казны или города въ потомственное полъ-

зовате, обусловливающее собою неограниченное во времени, т. е. вечное

обладаше возведенными на такой землЪ строешями, и вслЪдств!е сего даю-

щее основан!е приравнять порядокъ отчуждешя ихъ къ порядку передачи

права собственности на недвижимость; но такой порядокъ не можетъ быть

распространенъ на передачу участковъ, отданныхъ лишь на срокъ, существо-
ваше котораго, какъ бы онъ продолжителенъ ни былъ, устраняетъ вечность

обладашя не только самымъ участкомъ, но и построенными на немъ здашями

(р-Ьш. Общ. Собр. Кас. Деп. 1881 г. № 47).

*) Muudatustega, mis tehtud seadusega krepostimaksu kohta 12. aprillist 1920. a.

(R. T. nr. 67/68 — 1920. a., art. 198.)
**) Vt. R. T. nr. 67/68 — 1920. a., art. 198.

233. пошлины взимаются равномерно и при от-

чужденшдозволенными способами участковъ казенныхъ земель, отдан-

ныхъ въ частное оброчное содержаше подъ разныя земледельчесшя,
мануфактурный и фабричный заведешя ; изъ сего правила не изъем-

лется и продажа ихъ съ публичнаго торга, въ случаъ неисправности

Содержателей. 1832 Ноябр. 2 (5724) ст. 30.
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46а. Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduse

(R. T. nr. 33 — 1930. a., art. 201) § 21 alusel ei võeta kinnistuslõivu ega

tempelmaksu põlise tarvitamise või omanduse lepingute esimesel kinnistamisel.

3SS. Съ купчихъ крепостей, данныхъ и тому подобныхъ актовъ

(ст. 235), имеющихъ съ крепостными равную силу и действ!е, кре-
постныя пошлины должны быть взыскиваемы во всехъ случаяхъ, за

исключешемъ означенныхъ въ нижеследующихъ статьяхъ. 1812 Февр.
11 (24992) пол. о герб, бум., ст. 19, 20; 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 1; 1871 Окт. 18

(50048) прав., ст. 12, прим.; 1882 Iюн. 15 (972) пол., ст. 1. —Ср. узак., привед. подъ

ст. 243-249.

3SO. Съ закладныхъ крепостей крепостныхъ пошлинъ не взы-

скивается, но съ именш, продаваемыхъ по просроченнымъ закладнымъ,

крепостныя пошлины взимаются на техъ же правилахъ, каюя поста-

новлены вообще объ имешяхъ, продаваемыхъ съ публичнаго торга.
1800 Дек. 19 (19692); 1809 Iюн. 28 (23725); 1810 Авг. 29 (24336); 1821 Ноябр. 24

{28814) ст. 1; 1827 Iюл. 14 (1241); 1832 Iюн. 25 (5464) ст. 223.

340. При полюбовномъ размежеваши дачъ, состоящихъ въ

чрезполосномъ и общемъ владеши, владельцы освобождаются отъ

платежа крепостныхъ пошлинъ съ техъ земель, который при семъ

случае назначаются въ мену или уступку. 1893 Мая 24 (9662) 111.

311. При семъ размежеваши (ст. 240) владельцамъ дозволяется
также безъ платежа крепостныхъ пошлинъ делать променъ и ус-
тупки усадебъ и хуторовъ и брать за то у техъ лицъ, съ дачами

которыхъ делается межеваше, друпя имешя, какъ принадлежагщя
къ дачамъ общаго и чрезполоснаго владешя, такъ и отдельный.

Правила, въ сей (241) статье изложенный, распространяются и на те

губерши, где не было еще генеральнаго межевашя. Тамъ же.

313. Если бы крепостной актъ, по несообразности его содер-
жашя съ законами, былъ по судебному решешю уничтоженъ, то,

при переписке его по узаконенной форме, крепостныхъ пошлинъ

вновь уже не требуется. 1790 Iюл. 15 (16885).

343. maksvuseta.

344. Купчlя крепости и данный на имущества, обращаемый
изъ частнаго владешя на государственную или общественную пользу
(въ томъ числе и подъ постройку жел'Ьзныхъ дорогъ), освобож-

даются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ, когда предпр!ят(е осу-
ществляется на средства казны. 1887 Дек. 7 (4862). — ср. Зак. Гражд.,
ст. 576-608.

M. Городская общества не освобождаются отъ крЪпостныхъ пошлинъ

при прюбрЪтешя ими недвижимыхъ имуществъ, а освобождаются только въ

томъ случай, если имущество отчуждается изъ частнаго владкшя по рас-

333 х
. Съ совершенныхъ кр'Ьпостнымъ или ипотечнымъ поряд-

комъ актовъ объ и отчужденш правъ безсрочнаго вла-

д-Ьтя и пользовашя недвижимыми имуществами, какъ-то:

чиншеваго владЪшя, насл'Ьдственнаго оброчнаго содержали, наслед-
ственной аренды, потомственнаго содержашя казенныхъ земель, эмфи-
тевтическаго права и т. п. правъ, взимаются въ казну крЪпостныя
пошлины. 1912 Дек. 24. (с. у. 1913 г., 7.) ст. 1.
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поряжешю правительства на общественную надобность (р-Ьш. Гр. Кас. Деп.
1880 г. № 228).

47а. Asundusekapitali seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T.

nr. 32 — 1930. a., art. 185) alusel on asundamise otstarbeks omandatud
maade kinnistamine Eesti Vabariigi nimele vaba kinnistuslõivust ja tempel-
maksudest. Samuti on kinnistuslõivust ja tempelmaksust vaba: 1) esimene

kinnistamine asundamise otstarbeks omandatud maade edasimüümisel, ja

2) asundusekapitali seaduse § 3 ja 9 alusel antud laenu abil omandatud
maade esimene kinnistamine. (Asundusekapitali sead. § li1.)

3415.—3410. maksvuseta.

ОТДЪЛЕНШ ВТОРОЕ.

Количество крЪпостныхъ пошлинъ и образъ ихъ исчисленlя.

35Х. Во всЪхъ вообще случаяхъ, гдЪ на основаши предшед-
шихъ (235—252) статей полагается платежъ кр'Ьпостныхъ пошлинъ,
оныхъ должно быть взимаемо съ ц-Ьны переходящаго по акту им'Ьшя,
или съ суммы, означенной въ актТ, по kuus*) процента, независимо

отъ числа лицъ, участвующихъ въ совершены акта. 1764 Iюл. 19(12210);
1808 Окт. 28 (23317) ст. 1,5; 1812 Февр. И (24992) пол. о герб, бум., ст. 19, 20;
Iюл. 8 (25180); 1813 Янв. 22 (25325); 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 1, 10; 1884 Мая 1 (2187)VII.

48. Въ такомъ же разм-Ьр-Ь взыскиваются кр-Ьпостныя пошлины при

укрЪплеши недвижимыхъ имЪшй на основаши давностнаго владЪшя (при
выдачЪ крЪпостныхъ свидЪтельствъ), хотя бы эти имЪшя перешли къ вла-

дЪльцамъ по наследству (ptüi. Общ. Соб. Кас. Деп. 1889 г. №№ 18 и 34 и

Гр. Кас. Деп. 1891 г. № 24).
49. КрЪпостныя пошлины взимаются съ цГны переходящаго по акту

имЪшя, объявляемой участвующими въ совершеши акта лицами, если цГна

эта не ниже особой законами установленной оценки. (Гр. К. Д. 1875 г.

№ 588).
50. Если цена купли-продажи обозначена въ акте не цифрами, а цен-

ностью другого имущества, точно обозначеннаго въ акте, которое покупщикъ
долженъ прюбрЪсти для продавца (взаменъ проданнаго ему), то съ этой

последней ценности и должны быть взысканы крепостныя пошлины, если

эта ценность превышаетъ законную оценку продаваемаго имЪшя (реш. Гр.
К. Д. 1875 г. № 588).

Ä5O. Bc-fe nponia казенный и общественный мЪста и заведешя,
по совершаемымъ отъ нихъ актамъ, подлежать платежу кр-Ьпост-
ныхъ пошлинъ наравне съ частными людьми; почему, при npioö-

казною или таковыми местами имЪшя отъ частныхъ лицъ,

всегда должно быть делаемо предварительное услов!е о томъ, кото-

рая изъ сторонъ принимаетъ на себя платежъ сих-ъ пошлинъ. 1827

Февр. 20 (896).
351.—353. maksvuseta.

3.51. Для опредЪлешя суммы, съ коей должны быть взысканы

крЪпостныя пошлины, участвуюшде въ имЪшя обязаны при

совершены акта объявить истинную оному по совести, под-

вергаясь за утайку взыскашю двойныхъ съ утаенной суммы пошлинъ.

1752 1юл. 29 (10015); 1801 Янв. 23 (19728); 1808 Окт. 28 (23317) ст. 4; 1821 Ноябр.
24 (28814) ст. 2, 3, 23; 1832 Окт. 4 (5638) ст. 9; 1869 Апр. 5 (46935) I, ст. 38; 1882

1юн. 15 (972) пол., ст. 7.

51. Уменьшеше въ купчей крепости цЪны продаваемаго им-Ьшя, для

изб’Ьжашя уплаты крЪп. пошлинъ, влечетъ за собою взыскаше двойной пош-

*) Vt. R. T. nr. 67/68 — 1920. a., art. 198.
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лины съ утаенной суммы, но не можетъ служить основашемъ къ признашю

купчей недействительною (реш. Гр. Кас. Деп. 1878 г. № 102).
52. Вообще неуплата креп, пошлинъ не делаетъ акта недействитель-

нымъ, такъ какъ ст. 205 и 223 за невзносъ пошлинъ определяютъ лишь

пеню (реш. Гр. Кас. Деп. 1875 г. № 524).
£55. Крепостныя пошлины взимаются съ цены всего пере-

ходящаго по акту имешя, не отделяя движимаго отъ недвижимаго;

но съ движимыхъ вещей и имуществъ, когда оныя переходятъ по

актамъ отдельно отъ недвижимаго имешя, крепостныя пошлины не

взыскиваются. 1808 Окт. 28 (23317); 1823 Авг. 16 (29591); 1840 Февр. 26 (13207)
1842 Ноябр. 19 (16234) мн. Гос. Сов.; 1882 Iюн. 15 (972); 1884 Мая 1 (2187) VII.

Vaata selet. 41.

£56 — krepostimaks arvatakse välja aktis äratähendatud varanduse

hinna pealt ehk aga varanduse seadusliku hinna pealt, kui viimane suurem

on. Seaduslik hind arvatakse välja pärandusmaksu seaduse §§ 30—36

põhjal.
Vaata selet. 43, 44 ja 45.

£53.—£60. maksvuseta.

£6B. Цена фабрикъ, заводовъ, мельницъ, рыбныхъ и соляныхъ

промысловъ определяется по сложности дохода последнихъ десяти

лётъ, за вычетомъ издержекъ, употребленныхъ на содержаше ихъ

и производство работъ; если же заведешя сш существовали менее

десяти летъ до перехода ихъ въ друпя руки, то, для определешя
имъ цены, берется въ десять разъ доходъ последняго предъ пере-
ходомъ ихъ года, основываясь впрочемъ въ исчислеши дохода въ

обоихъ случаяхъ на показаши лицъ, въ переходе участвующихъ.
1821 Ноябр. 24 (28814) таб.; 1832 Окт. 4 (5638) ст. 1, б; 1888 Апр. 4 (5119) I.

53. Машины и аппараты, составляющие принадлежность фабрикъ и-

заводовъ, не подлежать особой отъ сихъ послЪднихъ оценке, почему, при
безмездномъ переходе фабрикъ и заводовъ, пошлины взыскиваются съ общей
ихъ оценки, въ составь которой входятъ машины и аппараты, какъ при-
надлежности фабрикъ и заводовъ (ptni. Гр. Кас. Деп. 1893 г. № 40).

£6£. Во всякихъ актахъ, заключаемыхъ на передачу состо-

ящихъ въ какой либо губерши недвижимыхъ имешй вместе съ

имешями, въ другихъ губершяхъ или же въ другихъ уездахъ одной
и той же губерши находящимися, цены таковымъ имешямъ, для

отвращешя ущерба казенныхъ сборовъ, должны быть показываемы

и крепостныя съ нихъ пошлины исчисляемы по каждому уезду или

каждой местности отдельно. 1828 Мая 15 (2030); 1883 Мая 19 (1592) таб.;
(1593).

£6£Ч При совершении указанныхъ въ статье 237к актовъ кре-
постныя пошлины исчисляются съ цены имущества, определяемой
на основаши статей 253—263, причемъ, въ случае взыскашя пошлинъ

по законной оценке, изъ сей оценки вычитается стоимость права
собственности, определяемая капитализащею изъ пяти процентовъ
годового платежа собственнику за означенное владеше или пользо-

ваше. Въ случаяхъ, когда услов!я выкупа лежащихъ на имуществе
повинностей установлены закономъ или договоромъ, стоимость права
собственности определяется въ размере суммы, подлежащей уплате
При выкупе повинностей. 1912 Дек. 24. (с. у. 1913 г., 7.) ст. 2.
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24Г® 2
. При возмездномъ переходе права собственности на не-

движимое имущество, находящееся въ установленномъ крепостнымъ
или ипотечнымъ порядкомъ безсрочномъ владенш и пользованы

третьяго лица, крепостныя пошлины взыскиваются съ цены, показан-

ной въ акте перехода, если таковая не ниже суммы капитализиро-
ванная» изъ пяти процентовъ получаемаго собственникомъ годового
платежа (ст. 262 ] .), въ противномъ же случае — съ этой последней

суммы. Въ техъ случаяхъ, когда услов!я выкупа лежащихъ на иму-
ществе въ пользу собственника повинностей установлены закономъ

или договоромъ, крепостныя пошлины взыскиваются съ суммы, под-

лежащей уплате при выкупе повинностей. Тамъ-же, ст. 3.

«6«3
. ja г<»з. maksvuseta.

®(И. Когда въ купчей крепости или тому подобномъ акте,
покупщикъ принимаетъ на себя платежъ долговъ продавца, по опре-
деленной отъ него табели, то cie признается настоящимъ платежемъ,
и съ суммы сей равномерно исчисляемы быть должны крепостныя
пошлины; для наблюдешя же сего, всяше акты, въ коихъ вместе

съ уступкою имешя переведены на покупщика долги и друпе пла-

тежи за продавца, принимаются и совершаются не иначе, какъ съ

точнымъ показашемъ въ нихъ: за какую именно цену имеше про-
дано, и сверхъ ли оной цены покупщикъ принялъ на себя удо-
влетворить за продавца долгамъ и платежамъ (количество коихъ не-

пременно со всею определительностпо должно быть показано), или

оные исключены ИЗЪ ТОЙ цены. 1810 Апр. 7 (24187); 1825 Мая 19 (30350);
1827 Окт. 26 (1491).

Въ губершяхъ Прибалтшскихъ, Варшавскаго генералъ-

губернаторства и Холмской съ заставныхъ контрактовъ взимаются,

при заключены или возобновлены оныхъ, крепостныя пошлины въ

следующемъ размере: 1) съ контрактовъ, совершаемыхъ на сроки
долее десяти летъ, — по четыре процента со всей цены отдавае-
мая) въ заставу имущества; 2) съ контрактовъ, заключаемыхъ на

десять и менее летъ, но более, нежели на три года, по два про-
цента; 3) съ контрактовъ, на заставы до трехъ и менее летъ вовсе

не полагается крепостныхъ пошлинъ, но при возобновлены такового

контракта, на той-же или другой бумаге, взыскивается за каждый

раЗЪ ПО ОДНОМУ Проценту КрепОСТНЫХЪ ПОШЛИНЪ. 1893 Мая 24 (9662) ш;
1912 Iюн. 23. (с. у. 1120) I.

Въ губершяхъ Прибалтшскихъ, при переходе именш изъ

заставнаго владёшя въ крепостное, взыскиваются крепостныя пош-

лины по kuus*) процента съ цены, означенной въ купчемъ акте. Но

правило cie не применяется къ передаточнымъ актамъ, по коимъ

заставодержатели могутъ передавать свое право на томъ же осно-

вами и на тотъ же самый срокъ, по который они сами получили
имеше въ заставу; съ актовъ сего рода крепостныя пошлины не взи-

маются. 1844 Янв. 31 (17576) ст. 3; 1874 Апр. 17 (53379) уст., ст. 20; 1888 Апр.
4 (5119) 1.

maksvuseta.

*) Vt. R. T. nr. 67/68 — 1920. a., art. 198
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ОТДЪЛЕНIЕ TPETIE.

Образъ взиманlя крепостныхъ пошлинъ и случаи возврата оныхъ.

5868. Крепостныя пошлины взимаются Старшимъ Нотарlусомъ
при утверждены акта. Въ губершяхъ Варшавскаго генералъ-губер-
наторства, Холмской и Прибалтшскихъ крепостныя пошлины уплачи-
ваются при самомъ совершеши актовъ о переходе права собствен-

ности на недвижимость (Пол. Нотар., изд. 1914 г., ст. 241 и 279);
Акты, неоплаченные крепостными пошлинами, къ производству въ

ипотечныхъ и крепостныхъ отделешяхъ не принимаются, а также

не могутъ быть утверждаемы Председателями Окружныхъ Судовъ
или Мировыми Судьями (Пол. Нотар., изд. 1914 г., ст. 256). Въ гу-
бершяхъ Прибалтшскихъ, въ случае совершешя актовъ домашнимъ

порядкомъ, сторонамъ предоставляется обращаться за составлешемъ

расчета причитающейся пошлины kohaliku,*) по нахождешю прода-
ваемаго имущества, maksuinspektori poole*). 1812 Февр. 11 (24992) пол. о

герб, бум., ст. 19; 1828. Iюл. 9 (2143); 1866 Апр. 14 (43186) ст. 169, 200; 1884 Мая 1

(2187) VII; 1889 Iюл. 9 (6188) пол. I, ст. 362, прил. VIII; 1893 Тюн. 8 (9756) I, ст. 1;
1912 Iюн. 23 (с. у. 1120) I.

Vaata selet. 42.

54. Постановлетя судебныхъ тестъ, послЪдовавгшя по жалобамъ на

старшихъ нотар!усовъ по взыскашю ими пошлинъ, какъ и все вообще по-

становлешя суда по вопросамъ о взимаемыхъ въ казну пошлинахъ и сборахъ,
подлежа обжаловашю лишь въ порядке судебныхъ инстанщй, должны почи-

таться обязательными какъ для участвовавшихъ въ деле лицъ, такъ и для

административныхъ учреждешй (р-Ьш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. 1892 г.

№ 49).
55. На обязанности нотарlальныхъ учреждений лежитъ только взимаше

крепостныхъ пошлинъ прежде утверждешя акта, а не определеме меры
ответственности въ платеже ихъ той или другой изъ сторонъ, совершаю-
щихъ актъ (реш. Гр. Кас. Деп. 1880 г. № 228).

56. За издашемъ закона 8 Iюня 1893 г. объ изм4>неши сроковъ взи-

машя крЪпостной и актовой пошлинъ въ губершяхъ Царства Польскаго и

Прибалпйскихъ (правила эти составили по прод. 1895 г. 2 п. 218 ст. и ст.

223), Начальникъ крчъпостнаго отдплетя въ Прибалт, губершяхъ wc обязанъ

проверять правильность взысками, по представляемымъ къ укрЪплешю нота-

р!альнымъ актамъ, крепостной пошлины и, въ случай замеченной неправиль-

ности, не въ праве отказать въ производстве укрЪплешя. По актамъ нота-

проверка правильности определешя нотар!усомъ причитающейся
по акту крепостной пошлины на обязанности Начальника крепостнаго отдЪ-
лешя не лежитъ, онъ обязанъ лишь, въ силу второй части 2 пункта 218 ст.

уст. пошл, по прод. 1895 г., удостовериться вь томъ, оплаченъ ли предста-
вляемый для производства укреплешя актъ тою пошлиною, которая Нота-

р!усомъ, какъ надлежащею къ тому властью, — определена при совершеши

акта. Положеше это применимо въ полной мере и къ темъ представляе-
мымъ для производства укреплешя домашнимъ актамъ, по которымъ, согласно

последней части той же статьи уст. пошл., расчетъ причитающейся пошлины

составленъ Казенною Палатою, учреждешемъ, именно къ сему уполномочен-
нымъ. Засимъ, обязанность удостовериться, произведена ли оплата акта

крепостными пошлинами въ надлежащемъ размере, на Начальнике крепост-
наго отдЪлешя лежитъ лишь по отношешю къ прочимъ домашнимъ актамъ,

по которымъ стороны не обращались за составлешемъ расчета въ подле-

*) Vaata maksustamiskorralduse seaduse maksmapanemise seaduse (R. T. nr. 1

1932. a., art. 2) VI osa.

7



Lõivude seadused.98

жащую Казенную Палату и по которымъ, следовательно, постановлешя над-

лежащей власти объ определены причитающейся по акту пошлины, еще не

последовало. По всемъ прочимъ актамъ Начальникъ крепостнаго отделешя,
буде усмотритъ неправильность въ исчислены пошлинъ по акту, обязанъ

поступить въ порядке, установленномъ законами на случаи обнаружешя
однимъ должностнымъ лицомъ какихъ либо неправильностей въ служебныхъ
действ!яхъ другого должностнаго лица, но отнюдь не въ праве отказать на

семъ основаны въ укреплены акта (реш. Гр. Кас. Деп. 1897 г. №47).

2(И>. При продаже имешй съ публичныхъ торговъ, за исклю-

чешемъ продажи кредитными установлешями заложенныхъ въ нихъ

имуществъ, крепостныя пошлины взимаются въ сроки, указанные въ

статьяхъ 1162, 1573 и 1874 Устава Гражданскаго Судопроизводства
(изд. 1914 г.) и въ статье 303 Положешя о Взыскашяхъ по Безспор-
нымъ Деламъ Казны (изд. 1910 г.). Въ случаяхъ же продажи иму-
ществъ кредитными установлешями крепостныя пошлины вносятся

покупателемъ, если имеше прюбр-Ьтено съ устнаго торга, — въ тече-

те четырнадцати дней, а если оно приобретено посредствомъ за-

печатаннаго объявлешя — въ течете трехъ недель со дня окончашя

публичной продажи. 1893 Мая 14 (9613) I, ст. 2.

Примгъчанге. Изложенное въ сей (269) статье правило не распространяется на

те кредитный установлешя, въ дЪйствующихъ уставахъ коихъ определены иные сроки

для взноса крепостныхъ пошлинъ. Тамъ же, ст. 2, прим.

231. Неуплаченная крепостная пошлина взыскивается съ на-

числешемъ пени, по одному проценту въ месяцъ съ недоплаченной

суммы. Пеня эта исчисляется: 1) по актамъ домашнимъ —со дня

совершешя акта, и 2) по актамъ крЪпостнымъ или нотар!альнымъ
— со дня предъявлешя плательщику maksuinspektori poolt*) требо-
вашя о взносе въ казну недоплаченной пошлины. Расчетъ пени

производится на основаны статьи 32 Устава о Прямыхъ Налогахъ
(ИЗД. 1914 Г.). 1893 Iюн. 8 (9756) I, ст. 2.

Примпчанге 1. ДЪйствlе сей (271) статьи распространяется ина губернш Варшав-
скаго генералъ-губернаторства и Холмскую. Тамъ же, ст. 2, прим.; 1912 Iюн. 23

(с. у. 1120) I.

Примгьчате 2. Если изъ д'Ьлъ, до правительства дошедшихъ, откроется, что кто-

либо изъ влад'Ьльцевъ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ и уЬздахъ не имеетъ

узаконеннаго акта на с!и имущества и не внесъ въ казну следующаго съ имущества
его сбора, между тЪмъ какъ съ имущества этого слЪдуютъ по роду его прюбрЪтешя
крепостныя пошлины, то пошлины взыскиваются вдвое по цене, обнаруженной какими

либо сделками или по учиненной имуществу оценке. 1828 Мая 31 (2071) ст. 3, 18,
20; 1844 Янв. 31 (17576) ст. 1; 1854 Февр. 8 (27914); 1858 Iюн. 16 (33315).

*) Vaata maksustamiskorrald. sead, maksmapan. sead. (R. T. nr. 1 — 1932.

art. 2) VI osa.

Ä3O. Съ кр'Ьпостныхъ актовъ, писанныхъ вн-Ь предЪловъ Рос-

сии на въ оной находящееся, или въ армш во время похода,
и на корабляхъ во время кампанш, пошлины взыски-

ваются тогда, когда таковые акты, по доставлены въ Pocciio, предъ-
явятся въ надлежащее присутственное мЪсто для исполнешя закон-

наго КЪ утверждешю ИХЪ Обряда. 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 4; 1866 Апр.
14 (43186) ст. 82.
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Примтъчате, 3. Въ 1852 году было постановлено : объявить жителямъ владЪль-
ческихъ городовъ и мЪстечекъ Западныхъ губершй, чтобы тГ изъ нихъ, кои имЪютъ

по частнымъ сд'Ьлкамъ въ вышеупомянутыхъ городахъ и мЪстечкахъ, во владЪши
своемъ, на правЪ собственности, домы съ землею или землю, совершили на прюбрЪтеше
такихъ недвижимыхъ имуществъ узаконеннымъ порядкомъ крепостные акты со взно-

сомъ въ казну установленныхъ пошлинъ или, въ случай затруднешя къ совершешю
сихъ актовъ предъявляли подлежащимъ мЬстамъ частный на недвижимый имЪшя

сдЪлки для засвидЪтельствовашя оныхъ у кр'Ьпостныхъ дЪлъ и для взыскашя по

ц-fenb имЪшя всЪхъ тЬхъ пошлинъ, кои следовали бы казнЪ съ крЬпостнаго на то же

имЪше акта и потомъ представили, куда надлежитъ, тЪ сделки или крЪпостные акты,

для учинешя по онымъ узаконенная ввода ; для совершешя же таковыхъ кр-Ьпостныхъ
актовъ и для засвидЪтельствовашя частныхъ сдЪлокъ, назначить трехлЪтшй, со дня

обнародовашя сего постановлешя, срокъ, подъ опасешемъ взыскашя штрафа, постанов

леннаго въ прим-Ьчаши 2 къ сей (271) статьЪ за влад-Ьше домами и другими недви

жимыми имуществами въ городахъ безъ крЪпостныхъ актовъ. 1852 Мая 31 (26322) II

Примгьчанге, 4. maksvuseta *).

*23*2. Взысканный крепостныя пошлины могутъ быть возвра-
щаемы внесшимъ оныя въ томъ случае, если актъ не состоялся,
съ соблюдешемъ при этомъ правилъ, изложенныхъ въ Законахъ

Гражданскихъ (изд. 1914 г., ст. 825). 1771 Апр. 24 (13598); 1807 Апр. б. ч.

(22527); 1815 Iюл. (25900) ст. 4; 1819 Iюн. 13 (27836).

233. Взысканный крепостныя пошлины возвращаются также

въ случай неправильнаго или излишняго взыскашя, а въ губершяхъ
Варшавскаго генералъ-губернаторства, Холмской и Прибалтыскихъ
сверхъ того: 1) въ случае отказа Ипотечнаго или Крёпостнаго От-

д-Ьлешя въ утверждены акта или въ производстве на основаны

онаго укреплешя, если притомъ соответственная отметка о переходе
имущества, когда таковая значится въ книгахъ, будетъ изъ нихъ

исключена, и 2) въ случае отмены, по соглашешю сторонъ, заклю-

ченнаго между ними договора, последовавшей до утверждешя онаго

или до производства укреплешя, но не позднее года со времени
совершешя акта и при соблюдены указаннаго въ пункте 1 сей

статьи правила объ исключены охранительной отметки. 1893 Iюн. 8

(9756) I, ст. 3; 1912 Iюн. 23 (с. у. (1120) I.

58. Kinnistusmaksu sead. § 273 järgi kuulub aluseta sissenõutud kinnis-

tusmaks tagasimaksmisele ja seda tuleb mõista nii, et tagasimaksmisele peab
kuuluma kogusumma, mis aluseta kinnistusmaksu kujul sisse nõutud, s. o. kinnis-

tusmaks ühes viivitusprotsentidega. Kui ei ole seaduslikku alust kinnistusmaksu
sissenõudmiseks ja selle kinnipidamiseks riigi kasuks, siis ei või olla ka mingi-

*) Vaata maksustamiskorralduse

1932. a., art. 2) II osa, p. 12.

1nr.

**) Nüüd 6%. (Vt. § 253.)
7*

57. При недв. имуществъ на осмованш давностнаго владпнья

взыскиваются не двойныя пошлины, а лишь въ 4%**)
(рЪш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. 1889 г. №№ 18 и 34 и Гр. Кас. Деп. 1891

г. № 24).

Бримпчате 1. Прюстановлеше втг утвержденш акта не даетъ права требовать
возврата пошлинъ. 1893 1юн. 8 (9756) I, ст. 3, прим. 1.

Примп>чате 2. maksvuseta *).
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sugust alust selle summa pealt viivitusprotsentide sissenõudmiseks ja riigi heaks

kinnipidamiseks. (Rk. o. nr. 30 — 1931. a.)
59. Если въ обезпечеше добавочной крепостной пошлины деньги пред-

ставлены депозитомъ Окружнаго Суда и не были перечислены Судомъ въ

доходъ казны, то въ качестве депозита деньги эти состоятъ въ полномъ

распоряженш Суда и возвратъ ихъ, во исполнеше судебнаго определешя,
можетъ совершиться путемъ обыкновенной выдачи судомъ ассигновки (реш.
Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. 1897 г. №№ 15 и 16).

60. Общlя правила счетоводства и отчетности по доходамъ казны рас-

пространяются, въ силу 32 и 36 ст. пол. нот., и на нотар!усовъ, дЪйств!я
которыхъ по взимашю пошлинъ въ казну подлежать, такимъ образомъ, на

общемъ основаши ревизш учреждешй Государственнаго Контроля. По обна-

ружеши ревиз!ею этого недобора крппостныхъ пошлинъ, взыскаше недопла-

ченной суммы обращается предварительно, въ силу 223 ст. уст. пошл., на

плательщика, который и обязанъ пополнить недоборъ съ установленною
пенею, исчисляемою со дня предъявлешя ему Казенною Палатою требовашя
о взносе въ казну недоплаченной пошлины ; буде же цлательщикъ окажется

несостоятельнымъ, то ответственность въ недоборе, по правиламъ устава

счетнаго, падаетъ на виновное въ недоборе должностное лицо, — въ При-
балпйск. губ., на совершившаго актъ нотар!уса (реш. Гражд. Кас. Деп. 1897 г.

№ 47).

ОТДЪЛЕНIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Порядокъ отчетности въ кр’Ьпостныхъ пошлинахъ и поверка оныхъ.

931. Порядокъ отчетности въ крЬпостныхъ пошлинахъ и реви-

зш оныхъ определяется особыми правилами, составляемыми Минист-

ромъ Юстищи, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ и Госу-
дарственнымъ Контролеромъ. 1866 Апр. 14, мн. Гос. Сов. — Ср. 1867 Апр.
10 (44456).

936. Наблюдете за полнымъ поступлешемъ сл'кдующихъ съ

кр'Ьпостныхъ актовъ въ казну пошлинъ принадлежитъ непосредст-
венно Министерству Финансовъ и совершается чрезъ Департаментъ
Окладныхъ сборовъ. 1825 Iюн. 18 (30387); 1834 Iюн. 15 (7189); 1863 Апр. 15

(39487) ст. 4; 1890 Март. 21 (6648).

*) Vaata maksustamiskorralduse sead, maksmapan. seaduse (R. T. nr. 1 — 1932. а

art. 2) VI osa.

Э35. Maksuinspektor*) наблюдаетъ, чтобы век доходы
наго сбора поступали въ казну своевременно и съ надлежащею пра-
вильностью. Когда усмотритъ упущеше или медленность, то без-

порядки въ м'Ьстахъ, ей подв'Ьдомственныхъ, немедленно прекра-
щаешь собственнымъ распоряжешемъ; о исправлены же прочихъ
сносится съ к'Ьмъ сл-Ьдуетъ, и, въ случай невыполнешя ея требовашй,
доноситъ Департаменту Окладныхъ Сборовъ. CoÄ-feiiCTBie Казеннымъ
Палатамъ по обнаружена и пресл'Ьдован!ю нарушены постановлены

о кр'Ьпостныхъ пошлинахъ возлагается на Податныхъ Инспекторовъ
1821 Дек. 19; цирк. Мин. Фин. Каз. Пал. п. 12; 1863 Аир. 15 (39487) ст. 4; 1890

Март. 21 (6648); 1899 Мая 24 (16939) пол., ст. 13, г.
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ГЛ А В А ТРЕТIЯ.

О канцелярской актовой пошлингь.

233. Съ крепостныхъ актовъ взимается въ казну канцелярская
актовая пошлина по viis krooni*) за каждый актъ (а). Пошлина cin

взыскивается также съ корабелныхъ крепостей (б).
(а) 1808 Окт. 28 (23317) ст. 2; 1809 Iюн. 28 (23725); 1810 Апр. 7 (24187);
1811 Март. 20 (24562); Окт. 26 (24834); 1812 Февр. 11 (24992) пол. о герб,
бум., ст. 22; 1820 Окт. 28 (28449); 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 5, 15; 1839

Ноябр. 9 (12867) наставл. 11, ст. 7; 1840 Iюн. 25 (13591); 1844 Янв. 31 (17576)
ст. 5; 1853 Янв. 26 (26963); 1857 Март. 25, мн. Гос. Сов.; 1866 Апр. 14

(43186) ст. 79, 157, 193 п. 1; 199. — (б) 1830 Февр. 12 (3485) ст. 18; 1852
Янв. 14 (25901) ст. 7; 1859 Март. 9 (34224); 1866 Апр. 14 (43186) ст. 65 п.

1,3; 66; 1867 Iюн. 27 (44768) прав., ст. 1,6, 7 ; 1869 Март. 14 (46859) ст. 4

п. 1 ; Ноябр. 6 (47638) ст. 4 п. 1 ; 1896 Янв. 29 (12483) VII, IX; 1897 Дек.
29 (14832) 1, 111.

Примпчате. При совершены купчихъ крепостей на домы, состояние въ

заводскихъ селешяхъ, взыскивается пошлина въ viis krooni *) только въ тЪхъ случаяхъ,
когда взимаются крЪпостныя пошлины (ст. 246 п. 1). 1835 Дек. 23 (8707); 1839 Ноябр.
9 (12867) наставл. 11, ст. 7; 1861 Февр. 19 (36667) ст. 1,2; Март. 8 (36719); 1863 Мая 13

(39616); 1865 Март. 14 (41923); 1869 Iюн. 28 (47259); 1871 Iюл. 2 (49773).

23*. Отъ пошлины сей (ст. 277) изъемлются:

1) акты, совершаемые учебными заведешями на прюбретаемыя
ими недвижимый имешя (а);

2) полюбовныя сказки на промениваемый владельцами при спе-

щальномъ полюбовномъ размежеваны дачи (б);
3)
4) акты, совершаемые воспитательно-исправительными заведе-

ниями для несовершеннол'Ьтнихъ на прюбретаемыя ими недвижимый
имешя (д);

5)
6) акты, совершаемый Обществами покровительства лицамъ,

освобождаемымъ изъ местъ заключешя, на прюбретаемыя ими не-

движимый имущества (ж);
7)
8)

(a) 1828 Anp. 25 (1997); Дек. 8 (2502) уст., ст. 291; 1832 Авг. 31 (5584)
ст. 16. — Ср. узак., привел, подъ ст. 248 и 249. — (б) 1846 Окт. 15 (20521). —

(в) 1861 Февр. 19 (36659) пол., ст. 6 п. 3; 1862 Сент. 27 (38752) ст. 2; 1870

Апр. 23 (48274) ст. 7; (48275) ст. 11; 1871 Март. 8 (49335) ст. 1,4; Мая 19

(49614) пол., ст. 13, 16; Окт. 16 (50042) ст. 4; 1872 Окт. 17 (51410); (51412);
1873 Авг. 11 (52574) ст. 11; 1875 Янв. 18 (54297) ст. 11 ; 1877 Мая 7 (57304)
ст. 16; 1882 Мая 18 (894) пол., ст. 21 ; Iюл. 16 (1019) пол. Ком. Мин., б;

*) Vaata lõivude seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T. nr. 86

1932. a., art. 656) I osa.

61. ПошлинЪ этой подлежать также и акты о недвижимыхъ

имуществъ съ публичнаго торга (рЪш. Гр. К. Д. 1888 № 100).
62. Установленный 442 ст. трехрублевый актовый сборъ подлежитъ

взыскашю, какъ съ крЪпостныхъ, такъ и домашнихъ духовныхъ завЪщашй

при самомъ утвержденш оныхъ къ исполнешю (рЪш. Общ. Собр. Кас. Д.
1887 № 4).
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Iюл. 30, пол. Воен. Сов., ст. 13; 1883 Март. 22 (1457) ст. 4; 1889 Iюн. 26

(6133) ст. 15; 1892 Дек. 21 (9179) 11, ст. 12; 1895 Iюн. 1 (11757) VII; Ноябр.
27 (12195) мн. Гос. Сов., VI, ст. 3; VII ст. 13; 1896 Мая 13 (12932) врем,
прав.; 1897 Мая 12 (14092) II; Мая 29 (14186) III; Ноябр. 7 (14623) уст.,
§36, г; 1900 Февр. 21 (18188) III; Iюн. 10 (18797); 1902 Iюн. 3, (21577),
мн. Гос. Сов., IV, ст. 5; (21582) мн. Гос. Сов. 11, ст. 3; 1903 Iюн. 10 (23135)
11, ст. 5; 1904 Янв. 19 (23891) II; 1906 Апр. 22 (27787) ст. 1; 1909 Мая 24

(31911) ст. 1,4; 1910 Iюн. 14 (33743) I, ст. 50, 55; Ноябр. 3 (34326) пол.

Сов. Мин. (д) 1909 Апр. 19 (31727) пол. ст. 12 п. 2, е (е) 1911 Мая 29 (35370)
зак., V, ст. 2. — (ж) 1912 Дек. 24 (с. у. 2309) прав., ст. 3. п. 1 е. — (з)
1914 Мая 7. (с. у. 1300) зак. ст. 1. — (и) 1914 Iюл. 3 (с. у. 2088) пол. ст.

34. Ср. узак., привед. при ст. 243 п. 5—9, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 24—28.

Отъ платежа канцелярской актовой пошлины освобо-

ждаются также:

1)
2) Российское Общество Краснаго Креста-(б);
3) Императорское Россыское Общество спасашя на водахъ (в),

(а) 1897 Ноябр. 7. (14623) уст., § 36, г. — (б) 1889 Мая 7 (5989) уст., ст. 5. — (в)
1894 Март. 31 (10475) уст., ст. 12.

Примпчанле. При производстве делъ, возникающихъ на основанш Высочайше
утвержденныхъ, 6. Iюня 1912 года (с. у. 964), Правилъ о выкупе крестьянской земли

въ имЪшяхъ, Всемилостивейше пожалованныхъ дворянскимъ обществамъ Прибал-
тшскихъ губершй, и при укр-Ьплеши предоставленныхъ на выкупъ участковъ за ихъ

собственниками, стороны освобождаются отъ платежа канцелярскихъ актовыхъ пош-

линъ. 1912 Iюн. 6 (с. у. 694) прав., ст. 31.

63. Въ губершяхъ Царства Польскаго всякая касающаяся недвижи-

мости, подлежащая укр'Ьплешю, сделка подлежить обязательному внесешю

въ ипотечную договорную книгу, и представляется поэтому актомъ, вполнЪ

отвЪчающимъ тому поняпю, которое соединяется въ прочихъ мЪстностяхъ

Имперщ съ выражешемъ „крепостной актъ“ „актъ, совершаемый крЪпост-
нымъ порядкомъ“ или „у крепостныхъ д-Ьлъ“. Между тЬмъ въ губершяхъ
Прибалпйскихъ, гдГ такими актами суть лишь тЪ, которыми устанавливается
новое, незначившееся дотоле въ крепостныхъ кнпгахъ право, сделка, напр.,
объ освобожденш недвижимаго имущества и правъ, ипотекою обезпеченныхъ,
отъ лежащихъ на нихъ стЪснешй — не можетъ быть признаваема актомъ

*) Vaata lõivude seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T. nr. 86
1932. a., art. 656) I osa.

Въ губершяхъ Варшавскаго генералъ - губернаторства,
Холмской и Прибалтыскихъ актовая пошлина взимается въ разм'Ьр'Ь
viis krooni*) съ каждаго акта: 1) съ актовъ о права соб-

ственности на недвижимый имущества, ограничены сего права, обре-
менены онаго и освобождены отъ обременешя, равно какъ о правахъ,
обезпеченныхъ ипотекою, и 2) съ совершаемыхъ въ сихъ губершяхъ
договоровъ о пожизненныхъ пеншяхъ, доходахъ и платежахъ, если

по таковымъ договорамъ переходитъ возмезднымъ или безмезднымъ
способомъ право собственности на недвижимое имущество, отдельно
или вм-ЬстЬ съ имуществомъ движимымъ. Отъ платежа означенной

пошлины освобождаются акты на недвижимый имущества, прюбрЪ-
таемыя учебными заведешями, и договоры о м'Ьн'Ь недвижимости

при полюбовномъ размежеваны дачъ и ипотечные акты, указанные
ВЪ пункта 9 статьи 243. (9756) II; 1895 Ноябр. 27 (12195) мн. Гос. Сов., VI.,
ст. 3; 1906 Апр. 22 (27787) ст. 1.; 1912 1юн. 23 (с. у. 1120) I.
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крепостнымъ, как!е только и разумеются въ 237 ст., составляющей лишь

дальнейшее развипе основной 234 ст. Наконецъ и по тексту 237 ст., во

всемъ согласно съ 234 ст., актовая пошлина взимается именно съ актовъ,

но ею вовсе не обложено самое производство укрпплетя. Поэтому въ губ.
Прибалпйскихъ не взимается актовая пошлина при представленш, для произ-

водства укреплешя, надписи на облигации, о согласш кредитора, за полу-

чешемъ полной уплаты, на погашеше облигащи по крепостнымъ книгамъ

(реш. Гр. Кас. Деп. 1897 г. № 46).

2SI. Канцелярская актовая пошлина взимается при утвержде-
нш акта Старшимъ Нотарlусомъ. Въ губершяхъ Варшавскаго гене-

ралъ-губернаторства, Холмской и Прибалтшскихъ пошлина cin взи-

мается при совершеши акта Нотарlусомъ, въ случаяхъ же совершешя
акта въ губершяхъ Прибалтшскихъ домашнимъ порядкомъ, озна-

ченная пошлина взыскивается при засвидетельствовали домашняго

акта Нотарlусомъ или же, если такового засвид'Ьтельствовашя совер-
шаемо не было, при явке акта у кр-Ьпостныхъ дЪлъ (Пол. Нотар.,
ИЗД. 1914 Г., СТ. 340, П. 1). 1808 Окт. 28 (23317) ст. 2; 1821 Ноябр. 24 (28814)
ст. 5; 1853 Янв. 26 (26963); 1866 Апр. 14 (43186) ст. 169, 199; 1884 Мая 1 (2187)
VIII; 1889 Iюл. 9 (6188) пол. I, ст. 362, прил. VIII; 1893 Iюн. 8 (9756) I, ст. 4; 1912

Iюн. 23 (с. у. 1120) I.

Примгьчамге. Канцелярская актовая пошлина взимается съ корабельныхъ крепостей
при совершеши и засвидетельствовании оныхъ. 1830 Февр. 12 (3485) § 18; 1836 Мая
21 (9202) ст. 1.

ÄS3. Канцелярская актовая пошлина не возвращается изъ казны

хотя бы актъ, съ коего оная уплачена, впосл'Ьдствш уничтоженъ былъ

по взаимному согласию участниковъ или по судебному р'Ьшешю.
Ср. узак., привед. подъ ст. 277.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О пошлинахъ съ маклерскихъ и нотсцмальныхъ книгъ.

£G*4. Актовый книги Нотарlусовъ, учрежденныхъ на основанш

Положения о НотарАальной части, а равно книги Биржевыхъ Макле-

ровъ и Нотарlусовъ для внесешя заключенныхъ чрезъ посредство
ихъ сд'Ьлокъ, облагаются особенною въ казну пошлиною, по числу
находящихсъ ВЪ НИХЪ ЛИСТОВЪ. 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 58 и след.; 1824

Ноябр. 14 (30115) ст. 41; 1869 Март. 3 (46808) ст. 1.

64. Отъ канцелярской актовой пошлины освобождаются: 1) въ Кур-
ляндской губ., сделки всякаго рода, въ коихъ участвуютъ крестьяне; 2) въ

Эстляндской губ., — всЬ купч!е контракты, заключаемые крестьянами на

покупку крестьянскихъ поземельныхъ участковъ, 3) на островЪ Эзел-fa, Bct

договоры крестьянъ о прюбрЪтеши или правъ собственности и

правъ арендныхъ ; 4) въ остальной части Лифляндской губ., —

т t же договоры, за исключен!емъ контрактовъ о п р i -

oöptTeniH недвижимости въ городахъ; наконецъ, 5) въ Эст-
ляндской и Лифляндской губ., облигации, выдаваемый крестьянами въ обез-

печеше недоплаченной части покупной цЪны при приобр-Ьтеши ими въ

собственность участковъ арендной земли (рЪш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп.
1896 г. № 32).
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363. Съ каждаго листа указанныхъ въ предшедшей (362) статье
книгъ взыскивается въ казну пошлина по nelikümmend senti *); но

числа листовъ для сихъ книгъ не определяется. 1821 Ноябр. 24 (28814)
ст. 59, 62; 1824 Ноябр. 14 (30115) ст. 41; 1839 Ноябр. 9 (12867) наставл., 11, ст. 7;
1869 Март. 3 (46808) ст. 2.

361. Каждый листъ для взыскашя означенной пошлины пола-

гается ВЪ ДВЪ страницы. 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 64; 1824 Ноябр. 14 (30115)
ст. 41 ; 1869 Март. 3 (46808) ст. 1.

365. Пошлина съ указанныхъ въ статье 362 книгъ взыски-

вается при представлены сихъ книгъ для засвидетельствовали и

приложешя печати.

Notarid tasuvad seda lõivu notariaal-seaduse § 29. ettenähtud
korras **). 1821 Ноябр. 24 (28814) ст. 60, 61; 1824 Ноябр. 14 (30115) ст. 41 : 1865

Март. 22 (41940) Выс. пов.; 1869 Март. 3 (46808) ст. 1; R, Т. №B6 — 1932 а., art.

656, II osa.

*) Vaata lõivude seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (R. T. nr. 86 —

1932. a., art. 656) I osa.

**) Vaata lõivude s. muutm. ja täiend, s. (R. T. nr. 86 — 1932. a., art. 656) II osa,
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I.

Tsiviil kohtupidamise seadus muudetakse järgmiselt:
§ 104. Tunnistajatele määratakse tasu § 861 ja sõiduraha § 862 järele.
§ 104 1 maksvuseta.

§ 124 2
. Ekspertidele määratakse tasu § 860 ja sõiduraha § 862 järele.

§ 189. Kohtuotsuste tühistamise palved esitatakse Riigikohtule ja
antakse rahukogu esimehele.

Kohtuotsuste tühistamise palvete esitamisel kohaldatakse §§ 164, 164 2
,

165—167 ja 170 apellatsioonkaebuste esitamise kohta ettenähtud eeskirjad.
Kohtuotsuste tühistamise palvete esitamisel Riigikohtule rahukogu

lisandab ärakirja oma otsusest.

§ 190. Rahukogu kui teise astme kohtu otsuse tühistamise palvele
lisandatakse kõik dokumendid, millel palve põhjeneb, ja kautsjon kohtu-

lõivu suuruses taotletavalt või vaieldavalt summalt, kuid mitte alla kümne

krooni. Kautsjoni puudumisel toimetatakse § 164 3 järgi. Kaebuse taga-
järjeta jätmise korral kautsjon läheb riigi kasuks, kaebuse rahuldamise kor-

ral antakse kautsjon kaebajale tagasi. Kautsjoni maksmisest on vabastatud

riigi- ja omavalitsuseasutused, isikud, kellele antud vaesuseõigus, ja maksu-

jõuetuks tunnustatud võlgnikud.

§ 200. Kohtukulusid võetakse asjatoimetamise eest rahukohtunikkude

juures ja rahukogus, kui teiseastme kohtus §§ 839—890 alustel, käsitades

§§ 2004—200 8 eeskirju.
§§ 200 1—200 3 maksvuseta.

§ 200 4
.

Kohtumaksudest on vabastatud:

1) nõudmised, mille hind ei ulata üle 1000 marga;
2) maksvuseta **).

§ 201 maksvuseta.

§ 800. Otsuse tühistamise palvele lisandatakse kõik dokumendid,
millel palve põhjeneb, ja kautsjon 1% suuruses taotletavalt või vaieldavalt

*) Välja kuulutatud R. T. nr. 81/82 — 1924. a. 27. juunil ja muudetud ning
täiendatud seadustega, mis on avaldatud R. T. nr. 57/58 — 1925. a., art. 24, nr. 17 —

1932. a., art. 127, ja nr. 91 — 1932. a., art. 695.

**) Vaata R. T. nr. 57/58 — 1925. a„ art. 24.
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summalt, kuid mitte alla kahekümne viie krooni ja mitte üle viiesaja krooni.

Kautsjoni puudumisel toimetatakse § 756 järgi. Kaebuse tagajärjeta jätmise
korral kautsjon läheb riigi kasuks, kaebuse rahuldamise korral antakse

kautsjon kaebajale tagasi. Kautsjoni maksmisest on vabastatud riigi- ja
omavalitsuseasutused, prokurörid, isikud, kellele antud vaesuseõigus, ja
maksujõuetuks tunnustatud võlgnikud.

65. Kassatsiooni kautsjoni puudusel tuleb kaebus vastuvõtvas asutuses

seisma jätta kaebajale tähtaja andmiseks seda puudust parandada. Ei pane

kaebaja antud tähtaja jooksul tema käest kautsjoniks nõutud summat mitte ette,
alles siis on õigus temale kaebust tagasi saata.

(Rk. o. nr. 104 — 1922. a.)

§ 801. Otsuste tühistamise palved esitatakse Riigikohtu tsiviilosa-

konnale, kusjuures kohaldatakse apellatsioonikaebuste esitamise kohta

ettenähtud eeskirjad, mis sisalduvad § 744, 746, 755, 757—760, 762 ja 764.

Nimetatud palved jäetakse käiguta palujale kuulutatud kohtupalati määru-

sega § 269 (p. 3), 756 (p. 1,3) ja 800 ettenähtud juhtudel. Kohtuotsuste
tühistamise palvete esitamisel Riigikohtule kohtupalat lisandab ärakirja
oma otsusest.

§ 848. Nõudepalve pealt võetakse kohtulõivu: 1) kui nõudehind ei
ulata üle 100.000 marga —3% nõudehinnast; 2) kui nõudehind on üle
100.000 marga, kuid mitte üle 1.000.000 marga — esimese 100.000 marga
pealt 3.000 marka ning ülejääva summa pealt 21/2%; 3) kui nõudehind on

üle 1.000.000 marga — esimese 1.000.000 marga pealt 25.500 marka ning
ülejääva summa pealt 2%. Sama lõivu võetakse ka vastunõuete pealt,
kolmandate iskute palvete pealt asjaosaliseks astumise kohta iseseisva

nõudmisega, apellatsiooni-kaebuste pealt ning kajade pealt tagaselja otsuste

vastu. Summa alla ühe marga loetakse täieks margaks.

§ 8481. Kohtulõivu võetakse ka tsiviil nõudmistes, mis süüteo asjus
esitatud, tsiviilkohtupidamise seaduse §§ 848, 200 7 , 880 ja 888 alustel, kus-

juures tsiviilnõudjal on igal tingimusel vaesuse õigus.

§ 848 2
.

Tulevase nõudmise kindlustamise palve pealt (§ 1824 ja
järgm.) võetakse § 848 ettenähtud kohtulõivu pooles suuruses, mis arvesse

võetakse nõudmise esitamise korral kohtulõivu maksmisel.

§ 849. Asjus, mis ei ole hinnatavad, võetakse kohtulõivu kohtu mää-

ramise järele otsuse tegemisel: rahukohtunikkudele alluvais asjus 100—

1500 margani ja rahukogudele, kui esimeseastme kohtutele alluvais asjus
1000—50 000 margani.

§ 849 1
. Hoiuasjus, mis ette nähtud §§ 1928—1939, 1940—1955,

1956—1970, 2019—2023, 2024—2029, 2030—2034, 2035—2046, 2075—

2078, 2081—2086 ja 2087—2093 võetakse kohtulõivu järgmiselt: 1) kui
kohtutoimetusel oleva varanduse või õiguse väärtust võidakse hinnata

rahas, siis 1/2% sellest hinnast, kuid mitte alla 100 ja mitte üle 10.000

marga; 2) kui nimetatud varanduse või õiguse väärtust rahas hinnata ei

saa, siis 100—10.000 margani kohtu määramise järele. Mõlemal juhtumu-
sel määratakse kohtulõiv kindlaks kohtuotsuses ja nõutakse sisse asjaalga-
tajalt või huvitatud isikult või kohtutoimetusel olevast varandusest.
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66. On aga ts. kp. s. § 2029 eeskiri kohaldatav muuseas В. E. S. § 126 ette-

nähtud juhu ja teiste seesuguste juhtude kohta, siis ei ole ka mingit põhjust
järeldada, nagu käiks § 2029 ainult niisuguste asjade kohta, mille aineks on

ühisvara jagamine, mitte aga abikaasade vara ühisuse äramuutmine. Võetakse

aga kohtulõiv muuseas ts. kp. s. § 2029 ettenähtud hoiuasjas, siis langeb ära

väide, nagu oleks kohtulõivust vaba abikaasade vahel tehtud varanduse lahutuse

leping.
(Rk. o. nr. 55 — 1927. a.)

§ 853 1 . Kohtulõivu maksetakse järgmiselt:
1) kui lõivu summa ei ulata üle 5000 marga — kohtumarkides ehk

sularahas;

2) muil juhtumustel — sularahas.

§ 853 2
. Kohtumargid on ühe-, viie-, kahekümneviie-, saja- ja viiesaja-

margalised.
Kohtumarkide kuju määrab kindlaks kohtuminister kokkuleppel raha-

ministriga.
§ 853 3

.

Kohtumarke müüakse Eesti Panga osakondades ja kohtu-

asutustes. Kohtuasutustele antakse kohtumarke avansina kohtu- ja raha-
ministri kokkuleppel kindlaksmääratud summa peale.

§ 854. Otsuste, dokumentide ning muude paberite ärakirjade, täitmis-

lehtede, tunnistuste, teatiste jne. väljaandmisel asjaosalistele võetakse
kantseleimaksu nende valmistamise eest 25 marka lehekülje pealt. Maksu

võetakse kohtumarkides (§ 853 2 ).
§ 855. maksvuseta.

§ 857. Kui nõudjal ei ole võimalik kostja elukohta üles anda, siis peab
ta maksma 200 marka väljakutse avaldamise eest ~Riigi Teatajas'*.

§ 860. Ekspertidele määratakse nende nõudmisel tasu kohtule avalda-
tud arvamise eest 100—3000 margani §§ 529 ja 530 eeskirjade järele, peale
selle uurimistoimetuse kulud. Üksikutel kordadel, kui ekspertiis iseära-

nis keeruline ja rohkesti tööd nõuab, võib kohus tasu määrata ka suuremas

summas.

Märkus. Teadusliku kohtu-ekspertiiskabineti poolt toimetatud uuri-

mise eest määratakse tasu selle (860) paragrahvi alusel.

§ 861. Tunnistajatele määratakse tasu 60—400 margani §§ 407 ja
408 eeskirjade järele, päevapalga ja muude kohalikkude olude kohaselt.

§ 862. Ekspertidel ja tunnistajatel, keda kutsutakse nende elukohast

välja 5 kilomeetrist kaugemale, on õigus saada peale §§ 860 ja 861 ette

nähtud tasu veel sõiduraha 12 marka iga kilomeetri pealt, nii sinna kui ka

tagasi, kui aga võimalik on sõiduks tarvitada raudteed või veeteed, siis
raudtee või laeva alama klassi piletihind sinna ja tagasi.

§§ 863 ja 863 1 maksvuseta.

§ 878. Pooltelt kulude katteks sisse makstud raha ülejääk antakse
neile nõudmise korral tagasi; summat alla 100 marga postiga kätte ei

saadeta.

§ 879. Riigi- ja omavalitsusasutused on vabastatud tempelmaksust,
kohtulõivust ja kantseleimaksust, muud kohtukulud kannavad nad üldi-

sel alusel.
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11.

Kriminaal kohtupidamise seadus muudetakse järgmiselt:
§ 46 1

. Asjus, mis võivad lõppeda leppega, lisandatakse kaebusele koh-

tulõiv viie krooni suuruses kas rahas või kohtumarkides. Lõivu puudu-
misel kohus jätab kaebuse käiguta ja määrab kaebajale lõivu maksmiseks

seitsmepäevase tähtaja, arvates teate kättesaamise päevast. Antud täht-

ajaks lõivu mittemaksmisel jäetakse kaebus läbi vaatamata. Lõivu maks-
misest on vabastatud riigi- ja omavalitsuseasutused, vahialused, isikud,
kellele antud vaesuseõigus, ja maksujõuetuks tunnustatud võlgnikud.

Süüaluse süüdimõistmise korral kohus mõistab süüdlaselt makstud

lõivu erasüüdistaja palvel erasüüdistaja kasuks. Kui erasüüdistaja oli

vabastatud lõivu maksmisest, kohus mõistab süüdlaselt lõivu riigi kasuks.

§ 147 1
. Asjus, mis võivad lõppeda leppega, lisandatakse apellatsiooni-

kaebusele kohtulõiv kümne krooni suuruses kas rahas või kohtumarkides.
Kui kohtulõiv on jäänud lisandamata, peab see olema makstud seitsme

päeva jooksul, arvates apellatsioonikaebuse esitamise päevast; mittemaks-
mise korral saadetakse kaebus tagasi. Lõivu maksmisest on vabastatud

riigi- ja omavalitsuseasutused, vahialused, isikud, kellele antud vaesuse-

õigus, ja maksujõuetuks tunnustatud võlgnikud.
Apellatsioonikaebuse rahuldamise korral kohus mõistab vastaspoolelt

makstud lõivu kaebaja palvel tema kasuks. Kui kaebaja oli vabastatud

lõivu maksmisest, kohus mõistab süüdlaselt lõivu riigi kasuks.

§ 177. Kaebusele rahukohtunikkude lõplikkude otsuste peale lisanda-

takse kautsjon viie krooni suuruses ja rahukogude kui teise astme kohtute

lõplikkude otsuste peale kümne krooni suuruses. Ilma kautsjonita ei võeta

vastu kaebust. Kui kaebus esitatakse kassatsioonkaebuse esitamise viim-
sel tähtpäeval, võidakse maksta kautsjon ka veel järgmisel tööpäeval; mitte-

maksmise korral saadetakse kaebus tagasi. Kaebuse tagajärjeta jätmisel
kautsjon läheb riigi kasuks, kaebuse rahuldamisel antakse kautsjon kaeba-

jale tagasi. Kautsjoni maksmisest on vabastatud riigi- ja omavalitsuse-

asutused, vahialused, isikud, kellele antud vaesuseõigus, ja maksujõuetuks
tunnustatud võlgnikud.

67. Et kassatsiooni kautsjon makstakse sularahas, mitte aga tempelmarki-
des, siis vastab kr. kp. s. § 177 nõuetele rahukogu esimehe määrus kaebuse

tagasisaatmise kohta, millele oli kautsjonina juurde lisatud sularaha asemel
10 krooni eest tempelmarke, ja puudub seaduslik alus selle määruse muutmiseks.

(Rk. o. nr. 103 — 1929. a.)

§ 194. Kohtukulud pannakse: 1) erasüüdistaja peale, kui süüalune

õigeks mõistetakse või 2) süüaluse peale, kui ta süüdi mõistetakse, 3) asjas,
mis lõpetatakse poolte kokkuleppe alusel, mõlema poole peale ühesuurus-

tes osades.

§ 199. Rahukohtunikkude ja rahukogude, kui teiseastme kohtute otsus-

test ja protokollidest antavate ärakirjade eest võetakse kantseleimaksu
25 marka lehekülje pealt. Süüalustele ja isikutele, kellele antud vaesus-

õigus, antakse ärakirjad tasuta. Maksu võetakse kohtumarkides (Tsv.
kpd. sead. § 853 2 ).

Märkus 1 ja 2 maksvuseta.

§ 303 2
. Asjus, mis võivad lõppeda leppega, lisandatakse kaebusele

kohtulõiv kümne krooni suuruses kas rahas või kohtumarkides. Lõivu puu-



Kohtumaksude ja -kulude seadus. 109

dumisel kohtu-uurija jätab kaebuse käiguta ja määrab kaebajale lõivu
maksmiseks seitsmepäevase tähtaja, arvates teate kättesaamise päevast.
Antud tähtajaks lõivu mittemaksmisel kohtu-uurija jätab kaebuse läbi

vaatamata. Lõivu maksmisest on vabastatud riigi- ja omavalitsuseasutu-

sed, vahialused, isikud, kellele antud vaesuseõigus, ja maksujõuetuks tun-

nustatud võlgnikud.
Süüaluse süüdimõistmise korral kohus mõistab süüdlaselt makstud

lõivu erasüüdistaja palvel erasüüdistaja kasuks. Kui erasüüdistaja oli

vabastatud lõivu maksmisest, kohus mõistab süüdlaselt lõivu riigi kasuks.

§ 865 1
. Asjus, mis võivad lõppeda leppega, lisandatakse apellatsiooni-

kaebusele kohtulõiv viieteistkümne krooni suuruses kas rahas või kohtu-
markides. Kui kohtulõiv on jäänud lisandamata, peab see olema makstud
seitsme päeva jooksul, arvates apellatsioonikaebuse esitamise päevast;
mittemaksmise korral saadetakse kaebus tagasi. Lõivu maksmisest on

vabastatud riigi- ja omavalitsuseasutused, vahialused, isikud, kellele antud

vaesuseõigus, ja maksujõuetuks tunnustatud võlgnikud.
Apellatsioonikaebuse rahuldamise korral kohus mõistab vastaspoo-

lelt makstud lõivu kaebaja palvel tema kasuks. Kui kaebaja oli vabasta-
tud lõivu maksmisest, kohus mõistab süüdlaselt lõivu riigi kasuks.

§ 910 p. 2 redigeeritakse järgmiselt:
2. Kaebustele lisatakse juure kautsjon 2.500 marga suuruses. Kauts-

joni puudumisel antakse kaebajale kautsjoni maksmiseks 7-päevaline täht-

aeg, teadaande kättesaamise päevast arvatud. Kaebuse tagajärjeta jät-
mise korral läheb kautsjon riigi kasuks, kaebuse rahuldamise korral an-

takse kautsjon kaebajale tagasi. Kautsjoni maksmisest on vabastatud

riigi- ja omavalitsusasutused, vahi all olevad kohtualused, isikud, kellele
antud vaesuseõigus, ja maksujõuetuks tunnustatud võlgnikud.

§ 977 1
.

Kohtukulud pannakse: 1) erasüüdistaja peale, kui süüalune

õigeks mõistetakse või 2) süüaluse peale, kui ta süüdi mõistetakse, 3) as-

jas, mis lõpetatakse poolte kokkuleppe alusel, mõlema poole peale ühesuu-
rustes osades.

§ 978. Ametlikud või eraarstid, keda kutsutakse toimetama kohtu-
arstlikke uurimisi väljaspool nende asukohta, saavad sõidu- ja päevaraha
samal määral, nagu kohtu-uurijad ametsõitude eest.

Märkus maksvuseta.

§ 979. Tunnistajad ja teised asjale kõrvalised isikud, keda kutsu-
takse uurimisele või kohtusse 10 kilomeetrist kaugemale, saavad päeva-
raha 50 senti *) iga väljaspool elukohta viidetud päeva eest ja peale selle
sõiduraha 6 s. *)iga kilomeetri pealt, nii sinna kui ka tagasi, kui aga või-
malik on sõiduks tarvitada raudteed või veeteed, siis raudtee või laeva
alama klassi piletihind sinna ja tagasi.

§ 985. Asjaosalistelt, kellel ei ole õigus käesoleva seadustiku mää-
ruste järele saada tasuta ärakirju otsustest, protokollidest ja teistest pabe-
ritest, võetakse nimetatud ärakirjade eest nende väljaandmisel kantselei-
maksu 25 marka lehekülje pealt. Maksu võetakse kohtumarkides (Tsv.
kpd. sead. § 853 2 ).

*) Vaata Vab. Vai. määrus 25. jaanuarist 1933. a. (R. T. nr. 10 — 1933. a., art. 75).
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Ш.

Administratiiv-kohtu korda muudetakse järgmiselt:
§ 31. Revisjoniprotestile tuleb ligi panna üks ärakiri kaebealuse tar-

vis. Revisjoni kaebusele tuleb juure lisada 200 resp. 1000 marka (§37)
revisjonimaksu ja ärakiri ülevalve ametniku või asutuse tarvis. On re-

visjoniprotestile või kaebusele dokumendid juure pandud, siis tuleb ka

dokumentidest vastav arv ärakirju ligi panna.
68. Revisjonikaebuste juurde lisatav revisjonimaks (adm. k. k. §§ 31

ja 37) ei ole seesama, mis kassatsiooni kautsjon tsiviil-asjus ja tema maksmise

juures ei tule ts. kp. s. § 800 nõudeid arvesse võtta, vaid tähtis on, et revisjoni-
maks enne revisjonikaebuse tähtaja lõppu on Eesti Vabariigi piirides posti
pandud, mispärast sellel asjaolul, et revisjonimaks postiolude tõttu peale revis-

jonikaebuse tähtaja lõppu kohalisesse postkontori jõuab, ei ole revisjonikaebuse
vastuvõtmise kohta mingit tähtsust.

(Rk. o. nr. 65 — 1920. a.) *

§ 36. Administratiiv-asjus võetakse kohtulõivu:

1) rahukohtunikule antavalt kaebuselt 2 krooni;
2) rahukogule antavalt kaebuselt 5 krooni;
3) Riigikohtule antavalt kaebuselt 10 krooni.
Kaebuse rahuldamisel täielikult või osaliselt antakse kohtulõiv kae-

bajale tagasi sellekohase kohtumääruse põhjal.
Isikud, kellele antud vaesuseõigus, on vabad kohtulõivust.
Asjaajamise eest pooltele tasu ei määrata. Kohtukulud (Tsiviilkoh-

tupidamise seaduse §§ 839 —867) kaotaja pool on kohustatud vastaspoo-
lele tasuma Tsiviilkohtupidamise seaduse §§ 868—873 ettenähtud alustel.

§ 37. Eraisikud ja -asutised maksavad administratiiv-asjus tempel-
maksu, kantseleimaksu ning tunnistajate ja asjatundjate tasu samal mää-
ral nagu tsiviilasjus ja revisjonikaebuse esitamise puhul revisjonimaksu:

1) rahukohtuniku otsuse peale antavalt revisjonikaebuselt 2 krooni;
2) rahukogu otsuse peale antavalt revisjonikaebuselt 10 krooni.
Kaebuse rahuldamisel täielikult või osaliselt antakse revisjonimaks

tagasi.
Isikud, kellele antud vaesuseõigus, on maksudest vabad.

Vaata selet. 68.

§ 38. Riigi- ja omavalitsusasutused on vabastatud tempelmaksust,
kantseleimaksust, kohtulõivust ja revisjonimaksust; muud kohtukulud kan-
navad nad üldisel alusel.

IV. ära muudetud*).

V.

Seadus kohtumaksude ja -kulude kohta („Riigi Teataja" nr. 2 —

1919) ja selle seaduse muutmise seadus (~R. T.“ nr. 59/60 — 1920) kao-
tavad maksvuse, kuna tsiviil kohtupidamise seaduse paragrahvid, mis
nimetatud seadustega ära muudeti, uuesti jõusse astuvad, kui nad käes-

oleva seadusega ei ole tühistatud.

*) Vaata ühingute, seltside ja nende liitude registreerimise seaduse (R. T. nr. 37 —

1926. a., art. 73) § 25.
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Nr. 24. Riigikogu poolt 30. märtsil 1925. a. vastu võetud

Kohtumaksude ja -kulude seaduse muutmise ja täiendamise seadus. *)

I.**)

11. **)

111.

Kriminaalkohus paneb oma otsuses igale süüdlaseksmõistetud kaebe-

alusele, eraldi muudest kohtukuludest, veel iseäralise kohtumaksu peale,
asjaoludele vastavas suuruses järgmisel määral: a) asjus, mis esimeses ast-

mes rahukohtunikule alluvad, 200 kuni 1000 margani, mõlemis astmes

eraldi; b) asjus, mis esimeses astmes rahukogule alluvad, 500 kuni 10.000

margani, mõlemis astmes eraldi.

Vabariigi Valitsuse poolt 25. jaanuaril 1933 vastu võetud

75. Määrus kriminaalkohtupidamise seaduse § 979 (R. T. 81/82 — 1924,
seadus 47) ette nähtud tasunormide vähendamise kohta ***).

Alus: Riigi eelarve tasakaalustamise, eramajanduse korraldamise ning
tööpuuduse vastu võitlemise seadus (R. T. 92 — 1932, art. 716).

§ 1. Kriminaalkohtupidamise seaduse § 979 (R. T. 81/82 — 1924,
seadus 47) ettenähtud tasunormid vähendatakse järgmiselt:

a) päevaraha 60 sendilt 50 sendile,
b) sõiduraha 10 sendilt 6 sendile kilomeetri pealt.
§ 2. Käesolev määrus hakkab maksma 1. veebruarist 1933.

**) I ja II osa on käesolevas väljaandes redigeeritud kohtumaksude ja -kulude
seaduse teksti.

***) Avaldatud R. T. nr. 10 — 1933. a.

****) Vannut. advokaatide tasu ajut. taksi muutmise seaduses (R. T. nr. 157/158
— 1922. a., art. 95) ettenähtud muudatustega.

Väljavõte kohtute seadusest(y4pe>K3eHie судебныхъ установлешй).
V. S. К. XVI к. 1. j., 1914. a. väljaanne ****).

396. На каждые три года установляется Министромъ Юстицш,
по представлешямъ Судебныхъ Палатъ и Сов-Ьтобъ Присяжныхъ
Пов'Ьренныхъ, особая такса, которая, по утверждеши ея въ законо-

дательномъ порядкЪ, публикуется во всеобщее св^д^ше: 1) для

означен!я въ судебныхъ рЪшещяхъ количества судебныхъ издержекъ,
подлежащихъ взыскашю съ обвиненнаго по Д'Ьлу, въ пользу про-
тивной стороны, за наемъ и 2) для опредЪлешя коли-

чества вознаграждещя Пов'Ьренныхъ въ тЬхъ случаях, когда тяжу-
гщеся не заключили съ ними письменныхъ о томъ условш. 1864

Ноябр. 20 (41475) ст. 396.

*) Avaldatud R. T. nr. 57/58 — 1925. a.
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Лримпчанге. Въ 1868 году установлена приложенная при семъ такса (прил. VII.)
для вознаграждешя Присяжныхъ ПовЪренныхъ округовъ Петроградской и Московской

Судебныхъ Палатъ, за хождеше по д-Ьламъ гражданскимъ. ДЪйствlе сей таксы

распространено какъ на округи открытыхъ Судебныхъ Палатъ, такъ и на всЬ вновь

образуемые судебные округи, впредь до составлешя для каждаго округа таксы поряд-
комъ, установленнымъ въ сей (396) статьЪ. 1868 Iюл. 3. (46077) I—III; 1872 Янв. 11

50406); 1914 Авг. 18 (с. у. 2284) Выс. пов.

Приложенlе VII (къ статье 396 прим.).

Временная такса вознаграждения Присяжныхъ Пов'гъренныхъ.
§ 1. Vannutatud advokaat saab asjaajamise eest kahes kohtuastmes

tasu nõudehinna kohaselt:

1) kuni 10.000 margani — kuni 1.000 m.

2) 10.000 kuni 100.000 margani 10%
3) 100.000 kuni 250.000 margani esimese

100.000 marga pealt *. . . .
10.000 m.

ja järeljäänud summa pealt 8%
4) 250.000 kuni 1.250.000 margani esimese

250.000 m. pealt 22.000 m.

ja järeljäänud summa pealt 4%
5) 1.250.000 m. kuni 2.500.000 margani esimese

1.250.000 m. pealt 62.000 m.

ja järeljäänud summa pealt 2%
6) 2.500.000 m. kuni 3.750.000 m. esimese

2.500.000 m. pealt 87.000 m.

ja järeljäänud summa pealt 1%
7) üle 3.750.000 m. pealt — esimese 3.750.000 m.

pealt 99.500 m.

ja järeljäänud summa pealt У2%-
Märkus: Tsiviil kohtupidamise seaduse § 274 ettenähtud juhtumi-

sel arvatakse tasu kohtu poolt kindlaksmääratud nõudehinna järele. *)

2. Когда заявленное въ исковомъ протеши требоваше изме-
нено самимъ истцомъ, на основанш 332 статьи Устава Гражданскаго
Судопроизводства, то вознаграждеше Присяжнаго Повереннаго
истца исчисляется сообразно этой измененной цене.

§ 3. Asjus, mis ei ole hinnatavad, samuti ka tasu nõudmisasjus, kus

kohtuotsuste järele ainult õigus tasu nõuda antakse, tasu suurus aga mää-

ramata jäetakse (Ts. kp. s. §§ 896, 1317, 1330 ja 1335), arvatakse tasu

advokaadile asjaajamise eest kahes kohtuastmes, arvesse võttes asja täht-

sust poolte kohta, nende jõukust ja aega ning tööd, mis advokaadil asja-
ajamiseks vaja on kulutada: 1.000 m. — 15.000 margani.

§ 4. Hoiukohtukorras aetavate asjade pealt arvatakse advokaadi tasu

varanduse väärtuse ja asja keerulsuse järele kuni 30.000 margani.
§ 5. kaotab maksvuse. *)
6. Изъ означеннаго въ предшедшихъ статьяхъ всего возна-

граждешя, Присяжный Поверенный получаетъ за ходатайство по

существу д-Ьла: 1) въ первой инстанщи трети и 2) во второй
инстанции одну треть.

*) Vt. R. T. nr. 157/158 — 1922. a., art. 95.
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7. За ведеше дела въ третейскомъ суде вознаграждеше по-

лагается, какъ за ходатайство въ первой инстанщи.

8. За ходатайство въ Кассацюнномъ Департаменте Прави-
тельствующаго Сената, въ кассацюнномъ порядке, Присяжный
Поверенный получаетъ одну четвертую часть определенна™ статьею

1-ю вознаграждешя.

9. Въ случае прекращешя дела по отводамъ (Уст. Гражд.
Суд., ст 571 —576i, Присяжный Поверенный стороны, заявившей

отводъ, имеетъ право на г
/ 4 часть определенна™ вознаграждешя за

полное ходатайство въ первой или во второй инстанщи, смотря по

тому, где дело получило окончаше.

10. Въ случае прекращешя доверителемъ уполномоч!я (Уст.
Гражд. Суд., ст. 251), даннаго Присяжному Поверенному на хода-
тайство по делу, безъ достаточнаго къ тому повода со стороны сего

последняго, а также въ случае миролюбива™ окончашя дела, При-
сяжный Поверенный имеетъ право на получеше, по определешю
суда, вознаграждешя сполна; если дело было имъ окончено въ

первой инстанщи и перенесено во вторую инстанщю — какъ за хода-
тайство въ двухъ инстанщяхъ (ст. I—s сего прил.); если же дело
ведено имъ только въ одной первой или въ одной второй инстанщи
— какъ за окончаше ходатайства въ той инстанщи, въ которой онъ

имелъ ходатайство по сему делу (ст. 6 сего прил.).
Примпча/ме. Правомъ на полное вознаграждение, въ означенныхъ въ статыЬ 10

сего приложешя, Присяжный Поверенный пользуется и за указанное выше въ статьяхъ
7 и 8 ходатайство.

11. Когда Присяжный Поверенный по тяжкой болезни, не-

зависящей отъ него необходимости отъезда или другой уважительной
причине вынужденъ будетъ отказаться отъ ходатайства по делу
прежде его окончашя, то онъ имеетъ право на получеше по судеб-
ному определешю не более, какъ одной половины вознаграждешя,
определенна™ въ предъидущей статье. Въ случае отказа безъ ува-
жительныхъ причинъ, Поверенному не полагается никакого возна-

граждешя за ходатайство по неоконченному имъ делу.

12. Въ случае проигрыша иска, Присяжный Поверенный
истца имеетъ право на вознаграждеше за проигранное дело, въ раз-
мере лишь одной четвертой части того вознаграждешя, которое
причиталось бы ему на основаши вышеизложенныхъ правилъ въ случае
выигрыша дела.

13. Если истцу присуждено не все требуемое имъ, или от-

ветчикъ оправданъ не во всей сумме иска, то вознаграждеше
определяется судомъ: въ отношенш къ требовашямъ

истца или оправдашямъ ответчика, признаннымъ уважительными,
на основаши статьи 1-й, въ отношенш же ко всемъ остальнымъ

частямъ иска въ размере лишь одной четвертой или третьей (ср.
ст. 12 и 14 сего прил.) части того вознаграждешя, которое причи-
талось бы ему въ случае выигрыша дела.

8
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14. Поверенный ответчика, въ случае проигрыша имъ дела,
имеетъ право на одну треть вознаграждешя, которое причиталось
бы ему на основаши вышеизложенныхъ правилъ, въ случае выигры-
ша дела.

15. Проигравшая дело сторона не подвергается въ пользу
выигравшей взыскашю более того, что следуетъ по сей таксе въ

пользу одного Присяжнаго Повереннаго, хотя бы противная сторона
имела и несколькихъ поверенныхъ.

16. Въ указанныхъ въ 404 статье сего Учреждешя случаяхъ
Поверенный лишается всякаго права на вознаграждеше за хода-

тайство.

17. Изъ суммы, следующей по сей таксе Присяжному Пове-

ренному за ходатайство по делу, отчисляется 10°/о на составлеше

указаннаго въ статье 398 сего Учреждешя капитала.

18. Сов'Ьтъ Присяжныхъ Пов'Ьренныхъ право требо-
вать, чтобы тяжушдйся, не пользующейся правомъ бедности и обра-
тившшся въ съ просьбою о назначеши Пов-Ьреннаго (ст. 392),
доставилъ или обезпечилъ определенное выше, въ статьяхъ 12 или

14 сего приложешя, вознаграждеше за требуемое ходатайство, равно
какъ и деньги на внесете исковыхъ пошлинъ и nponie необходимые

для ведешя расходы. До исполнешя сего не обязанъ

назначать ПовЪреннаго. 1868 1юл. 3 (46077); 1872 Янв. 11 (50406).

Nr. 95. Riigikogu poolt 7. detsembril 1922. a. vastuvõetud

Vannutatud advokaatide tasu ajutise taksi muutmise seadus. *)

I.

Vannutatud advokaatide tasu ajutise taksi (kohtuasut. sead. § 396.

märkuse VII lisa) §§ 1,3, 4, 5 ja 12 muudetakse järgmiselt: **)

11.

Kõikides otsustamata asjades, mis rahukohtunikkude ja rahukogude,
kui esimese astme kohtute juures enne käesoleva seaduse maksmahakka-
mist algatud, võetakse asjaajamise kulude määramisel aluseks käesolev

taks, kuna kohtupalatis ja rahukogudes, kui teise astme kohtutes, neis

asjus, mis enne käesoleva seaduse maksmahakkamist rahukogu, kui esi-

mese astme kohtu või rahukohtuniku poolt otsustatud, võetakse aluseks

asjaajamise kulude määramisel esimese astme eest endine taks ja teise
astme eest käesolev taks.

*) Avaldatud R. T. nr. 157/158 — 1922. a.

**) Selle seaduse I osas ettenähtud muudatused on redigeeritud kohtute seaduse

§ 396 märkuse lisa teksti, mis eespool on ära trükitud.
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C. järgneva rooma arvuga tähendab vastavat tempelm. kohta käivat määrust.

D.

*)
~

koduse dokumendi vormi.

~ joonealust märkust.

er. = erand.

1. = lõige,
p. = punkt.

slf- = seletus,

kht. s. = kohtute seadus.

kmk. s. = kohfumaksude ja -kulude seadus.

kmk. s. m. s. =
~ ~ „

seaduse muutmise ja täienda-

kr. s. = seadus krepostimaksu kohta. mise seadus.

1. s. = lõivude seadused.

p. s. — pärandusmaksu seadus.

p. m. s. =
~

muudatuste seadus.

t. s. = tempelmaksu seadus.

t. t. =
„

tariif.

Araabia arvud, mis nendele lühenditele järgnevad, tähendavad

vastavat seaduse paragrahvi, punkti või lõiget, tariifi või vastava sele-

tüse järjekorra numbrit.

Aadressbüroo tunnistused ja õien-

dused t. t. 10. er. 2.
Abiandmise asjus töötuile kirjava-

hetus t. t. 1. er. 38; — vaesuse

tõttu või õnnetuste korral kirja-
vahetus t. t. 1. er. 16.

Abid, ministri — t. s. 14. p. 3.

Abielulepingud t. t. 13.

Abielu registreerimise üle teadaan-

ded t. t. 1. er. 7.

Abielutunnistused t. t. 10. er. 1.

Abielu varanduse lahutamise lepin-
gud t. t. 13.

Administratiivasutustes tempelmaks-
mise kord t. s. 17. p. 3.

Aeg, tempelmaksu kohustuse täit-

mise — t. s. 15.

Aegumine, tempelmaksmise tõen-

duste nõudmise — t. s. 18. p. 10;

tempeltrahvi määramise ja nõud-

mise — t. s. 20. p. 2; tempeltrahvi
sissenõudmise — t. s. 20. p. 2;
— tempelmaksu seaduse järgi t.

s. 23.

Ajutised kviitungid või tunnistused

t. t. 56. A; välismaa — t. t. 56. C.
Akkreditiivlaenud t. t. 53. H.

Aktid t. t. 9.

Aktilõiv 1. s. 277.
Aktilõivu alla käivad dokumendid

1. s. 277, 280: slt. 61, 62; — võt-

mise viis ja aeg 1. s. 281.

Aktsiad t. s. 6. p. 5; t. t. 56. A; vä-

lismaa — t. t. 56. C.

8*
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Aktsiaseltside põhikirjad, nende
muudatused ja täiendused t. t.

40. A.

Alammäär, tempelmaksu — t. s. 11.

Algkiri t. s. 9. p. I—4.

Allkirjade tõestamised t. t. 11. A;
— dokumentidel, mis ei kuulu

tempelmaksustamisele, t. t. 11. er.

3; — posti kutsekirjadel t. t. 11.

er. 1.

Ametnikkude trahvimine t. s. 19. p.
3—5; — vastutus tempelmaksus-
tamise eest t. s. 14. p. 2—3.

Apteekide arved, riigi ja omavalit-

suse poolt ülevalpeetavate — t. t.

14. er. 6.

Armuandmise palved С. V; slt.
24. b.

Arstide sõidu- ja päevaraha kmk.
s. 11. 978.

Arstitunnistused esitamiseks krimi-

naalasjus t. t. 10. er. 20; — hai-

gete ravilaisse võtmiseks t. t. 10.

er. 17; — haiguse kohta kohtusse
kutsutud isikutele t. t. 10. er. 16;
— haiguse üle ametnikkudele,

teenijatele ja töölistele t. t. 10. er.

18; — koolidesse astujatele t. t.

10. er. 14; — kooliõpilastele hai-

guse üle t. t. 10. er. 15; — vigas-
tuste üle t. t. 10. er. 19.

Artellidega tehtud teenistuslepin-
gud t. t. 42. er. 3.

Arved t. s. 3. p. 4; 4. p. 1; t. t. 14;
— sama ettevõtte sisemises asja-
ajamises t. t. 14. er. 2; — sama

isiku või asutuse päralt olevate

ettevõtete vahel t. t. 14. er. 5; —

teenijate poolt teenistusandja ar-

vel tehtud kulude üle t. t. 14. er. 1.

Arvete edasiandmise pealkirjad t. t.

16. G. er.; — tempelmaksustami-
ne С. IV; — pealt tempelmaksu
tasumise aeg t. s. 15. p. 2; —

vorm D. XI.

Asjade ajamine, tempelmaksu sea-

duse rikkumisesse puutuvate —

t. s. 21.

Asjatundjate tasu adm.-asjus kmk.

s. 111. 37; — tsiv.-asjus kmk. s. I.
1242 ja 800.

Asundamise otstarbeks omandatud

maade kinnistamine slt. 12, 47a.

Asutuse juhatajale trahvi määrami-

ne t. s. 21. p. 12.

Atestaadid t. t. 4.
Avaldused t. t. 1; —, mis kreedito-

ride poolt esitatakse konkursi-va-
litsusele ja vann, hooldajale, t. s.

4. p. 4; — kriminaalasjus slt. 7;
Maa- ja Pikalaenupanga poolt
kohtu- ja ametiasutustele saade-

tavad — slt. 19; — tellimise saa-

mise ja täitmiseks vastu võtmise

üle t. t. 41. А, В, C; — tulumaksu

asjus t. t. 1. er. 22; tunnistajate ja
ekspertide poolt antavad — slt.
10.

Avalduste lisad t. t. 2; — tempel-
maksustamise aeg t. s. 15. p. 1.

Avalikkude enampakkumiste proto-
kollid t. t. 36.

Avalikud koolid t. s. 12. p. 2.
Avalikud raamatukogud t. s. 12.

p. 2.

Blankopealkirjad slt. 28.

Bodmerii (merelaenu) lepingud t. t.

15.

Charterpartie t. t. 51. B.

Cessio t. t. 16

Deklaratsioon päranduse koosseisu
üle p. s. 11—14.

Diplomaatiliste esindajate kirjava-
hetus t. t. 1. er. 30.

Diplomid t. t. 5; — teadusliku au-

kraadi üle t. t. 10. er. 10; kutse —

t. t. 10. er. 10.
Diskonto nooted t. t. 14. er. 4.

Dispaash t. t. 6.

Dividendpaberite seaduslik hind p.

s. 32.

Dokumendi pidaja või ettenäitaja
t. s. 14. p. 1.
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Dokumendid, vene rublades tehtud

— t. s. 27. p. 3; väljaspool Eestit

tehtud — t. s. 2. p. 1; 15. p. 5.

Dokumentide, koduste, tempelmak-
su tasumise aeg t. s. 15. p. 4. —

vormid D. I—XIII.

Ebaõigelt kustutatud tempelmargid
t. s. 17. p. 21.

Edasiandmine t. t. 16.

Edasiandmise pealkirjad laotähte-
del ja panditunnistustel (varran-
tidel) t. t. 31; — obligatsioonidel,
osatähtedel, pantkirjadel, pant-
lehtedel ja muudel väärtpaberi-
tel t. t. 16. F; — vekslitel t. t. 16.

er.; 53. A. er. 2; võlakohustustel
t. t. 16. er.; 53. C. er. 2.

Edasikaebamise kord tempelmaksu
asjus t. s. 21. p. 6, 11; *) V; —

täiendava tempelmaksu määrami-

se puhul slt. 22.

Edasikinnituslepingud t. t. 25. er. 1.

Edasivolitus mitmele isikule ühises

volikirjas slt. 17.
Eelarved t. t. 17.

Eellepingud t. t. 18.

Eellepingu vorm D. IV.

Eesti Panga poolt väljaantavad do-
kumendid t. s. 4. p. 7.

Eesti Punase Risti selts t. s. 12. p. 3.

Eestseisuse liikmed t. s. 19. p. 1.

Eesõiguste andmine obligatsiooni-
del slt. 9.

Ehitustunnistused, laevade — t. t.

32. B.

Ekspertide poolt antavad avaldused
slt. 10; — tasu adm.-asjus kmk. s.

111. 37; tsiv.-asjus I. 124 2 , 800.

Elamisloa saamise palved slt. 24. b;
C. V.

Elatise väärtus, kinkija kasuks
makstava — slt. 18.

Elektriarved t. t. 14. er. 8.

Eluaegne kasutamine p. s. 4; slt.
34—35.

Eluaegne rent t. t. 19.

Eluaegseks kasutamiseks määratud
varanduse seaduslik hind p. s. 36.

Eluaegse pensioni-, rendi- ja üles-

pidamise lepingud t. t. 19.

Eluaegsete maksete lepingud t. t.

19; — seaduslik hind p. s. 35.

Elukinnituslepingud t. t. 25. B.

Elukombe tunnistused t. t. 10. er. 4.

Enampakkumise protokollid t. t. 36.
Endise tempelmaksu seaduse alla

kuuluvad dokumendid t. s. 27.

p. 1.

Endist tempelm. seadust rikkunud
isikud ja asutused t. s. 27. p. 2.

Erakaebused trahvimise määruste

peale t. s. 21. p. 6—7.
Eri jooksva arve avamise leping t.

t. 53. G.
Erimaksu eest väljaantavad tunnis-

tused t. t. 10. er. 8.

Eripõhikirjade alusel tegutsevad
riiklikud ettevõtted t. s. 12. p. 1.

Erivolitused t. t. 52. A.

Esindajad, välismaa firmade — t.

s. 14. p. 1; 19. p. 7.

Esitised t. t. 3.

Ettenäitaja, dokumendi — t. s. 14.

p. 1; 15. p. 6.

Fondid, välismaa — t. t. 56. D.

Gaasiarved t. t. 14. er. 8.

Garantii-lepingud t. t. 23. A.

Haigekassad t. s. 12. p. 3.

Haigekassadele antavad kviitungid
abiraha saamise üle t. t. 30. er.

11.

Haigemajade arved, riigi ja oma-

valitsuse ülevalpeetavate — t. t.

14. er. 6; — kviitungid t. t. 30.

er. 8.

Haiguste vastu kindlustamise asjus
kirjavahetus t. t. 1. er. 10.

Hankelepingud t. t. 20; — vorm D.
VIII.

Haridusasutuste avamise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 17.

Hariduslikud ühingud, liidud, siht-

asutused, sihtvarandused t. s. 12.

p. 3.
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Hariliku jooksva arve avamise le-

pingud t. t. 53. G. er. 3.

Havariiprotestid t. t. 8. A.

Heategevad ühingud, liidud, siht-

asutused, sihtvarandused t. s. 12.

p. 3.

Hobusepassid t. t. 10. er. 11.

Hoiuasjus kohtulõiv kmk. s. I. 819 1
;

slt. 66.

Hoiuleandjate avaldused riigihoiu-
kassale t. s. 4. p. 12.

Hoiuleandmine t. t. 21.

Hoiule maksmise piletid ja tunnistu-
sed t. t. 53. F.

Hoiusummade arvest väljavõtted t.

t. 53. J.
Hoolekande alla võtmise kohta käiv

kirjavahetus t. t. 1. er. 16.

Hoolekande asutuste arved t. t. 14.

er. 6; — kviitungid t. t. 30. er. 8.

Hoolekande seaduse alusel tehta-
vad paberid ja dokumendid t. s.

4. p. 17.
Hoonestuse õiguse kohta lepingud

slt. 40.

Hädaabitööde korraldamise kohta

käiv kirjavahetus t. t. 1. er. 38.

Hüpoteegid t. t. 23. C.

Hüpoteekpankade nimele tehtud

obligatsioonid t. t. 23. D.

Igamisvalduse korral kinnistuslõi-

vu võtmine slt. 48. ja 57.

Isikliku teenistuse ja töö saamise as-

jus avaldised t. t. 1. er. 39.

Isikud, kes tempelmaksu maksmi-

seks kohustatud, t. s. 13.

Isikutunnistused t. t. 10. er. 3.

Isikutunnistuste väljaandmise asjus
kirjavahetus t. t. 1. er. 31.

Jagamise lepingud t. t. 22.

Jaotuslepingud slt. 39.

Jooksev arve t. t. 53. G.

Jooksva arve raamatukestesse sisse-

kanded t. t. 53. G. er. 4.

Jooksvast arvest väljavõtted t. t.

53. J.
Juhatuse liikmed t. s. 19. p. 1.

Järelvalve asutuse jaoks ärakirjad
t. t. 2. er. 2.

Järelvalve kinnistuslõivu võtmise

üle 1. s. 274—276; — pärandus-
maksu võtmise üle p. s. 9; —

tempelmaksu seaduse nõudmiste
täitmise üle t. s. 18.

Kaardid slt. 13.

Kaasavara kinnituslepingud t. t.

25. B.

Kaebused t. t. 1; — kaeberaamatu-

tes t. t. 1. er. 6; — riigi- ja oma-

* valitsuseasutuste ja nende amet-

nikkude ebaõigete toimuste kohta

t. t. 1. er. 5; — maksuinspektori
poolt tempelmaksu asjus vastu-

lausete kohta tehtud otsuste

peale *) V.

Kajad t. t. 1.

Kaitseliit t. s. 12. p. 3.

Kaitseväelaseks võtmise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 26.

Kantselei aktilõiv 1. s. 277.

Kantseleimaks adm.-asjus kmk. s.

111. 37; — krim.-asjus kmk. s. 11.

199, 985; — tsiv.-asjus kmk. s. I.

854.

Karanteeni tunnistused t. t. 10.

er. 5.

Karistusekandmise kohta käivad

paberid t. t. 1. er. 4; — proto-
kollid t. t. 9. er. 1.

Karskuslikud ühingud, liidud, siht-

asutused, sihtvarandused t. s. 12.

p. 3.

Kaskokinnitus t. t. 25. E.
Kassaorderid t. t. ’l4. er. 2.

Kassatähed t. t. 14. er. 9.

Kasutamise lepingud, tasuta, kinnis-

vara kohta t. t. 55. C; — vallas-

vara kohta t. t. 55. D.

Kasutamisõiguse hind t. s. 6. p. 7—

8; p. s. 36.

Kasvandikkudesse puutuv kirjava-
hetus t. t. 1. er. 17.

Kasvatusasutuste arved t. t. 14.

ег. 6; — kviitungid't. t. 30. er. 8.
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Kaubandus-tööstuskoja kirjavahe-
tus t. t. 1. er. 21.

Kaubaraamatutest väljavõtted t. t.

53. J.
Kaubatellimine, kirjalik — slt. 3.

Kaustikud slt. 14.

Kautsjon kassatsioonkaebuste juur-
de kriminaalasjus kmk. s. 11.

177, 910. p. 2; — tsiviilasjus kmk.

s. I. 190, 800; slt. 65.

Kautsjoni lepingud t. t. 23. A.
Kihlveo lepingud t. t. 50.

Kindlustus, õiguste ja nõudmiste —

t. t. 23.

Kinkelepingud t. t. 24; slt. 41.

Kinnispandi lepingud t. t. 50.

Kinnistuskomisjonide toimetused ja
kinnistusaktid t. s. 4. p. 10.

Kinnistuskomisjonile esitatavad le-

pingud slt. 42.

Kinnistuslõivu (krepostimaksu) alla

käivad toimingud ja varandused

1. s. 235—238; slt. 48.

Kinnistuslõivu määr 1. s. 253, 265,

266; — sissenõudmine 1. s. 271;
slt. 60; — tagasiandmine 1. s.

272—273; slt. 58; — väljaarva-
mine kr. s. 256; 1. s. 262, 2624
262 2 , 264; slt. 43—45; — võtmise

viis ja aeg 1. s. 268, 270.

Kinnituslepingud t. s. 27. p. 1;

t. t. 25; nende tempelmaksusta-
mine t. s. 15. p. 7; 17. p. 17;
С. 11. §§ 15—19.

Kinnitusühingud, tööliste — t. s.

12. p. 3.

Kirjade korratu kättesaamise üle

kirjavahetus t. t. 1. er. 35.

Kirjastuse lepingud t. t. 26.

Kirjavahetus, ainult riigi- ja oma-

valitsuseasutuste huvides toimuv

— t. t. 1. er. 2; — kohtult vae-

suseõiguse saanud isikute — t. t.

1. er. 15; — milleks eraisikud ja
-asutused on kohustatud t. t. 1. er.

1; — riigi- ja omavalitsuse tee-

nijate ja tööliste haiguse vastu

kindlustamise asjus t. t. 1. er. 11;

— riigi- ja omavalitsuse teenijate
ja tööliste perekonnaliikmetele
abiraha andmise asjus t. t. 1. er.

12; — teenitud palga väljaand-
mise, pensioni ja toetuse asjus t.

t. 1. er. 13; — töökaitse alal t. t.

1. er. 9; — tööliste ja teenijate
kindlustamise asjus t. t. 1. er. 10.

Kiri, mis väljendab kokkulepet äri-

toimingu kohta, t. s. 3. p. 3.

Klaasikinnitus t. t. 25. F.
Koditsillid t. t. 44.

Koduloomade kinnituse lepingud t.

t. 25. er. 2.

Koduse testamendi pealt tempel-
maksu tasumise aeg t. s. 15. p. 3;
— vorm D. IX.

Koduste dokumentide pealt tempel-
maksu tasumise aeg t. s. 15. p. 4;
— tempelmaksmise kord t. s. 17.

p. 4—15; — vormid D. I—XIII.

Koguvolitused t. t. 52. B.

Kohtuasutuste poolt tempelmaksu
trahvi määramine t. s. 21. p. 2—

9; — toimimine tempelmaksmata
või puudulikult tempelmakstud
paberitega t. s. 17. p. 3; — õigus
nõuda tempelmaksmise tõendusi

t. s. 1.8. p. 8.

Kohtuistungil esitatavad kirjad slt.
23.

Kohtukulud kriminaalasjus kmk. s.

11. 194, 9771; — tsiviilasjus kmk.

s. I. 200.

Kohtulik müük, kinnisvara — slt. 16.

Kohtulikkude müükide protokollid
t. t. 36.

Kohtulõiv administratiivasjus kmk.

s. 111. 36; — kriminaalasjus kmk.

s. 11. 464 1474 3032, 8654 —

tsiviilasjus kmk. s. I. 848, 8484
8482, 849, 8494 8534 slt. 66.

Kohtulõivu maksmise viis kmk. s. I.

8531.

Kohtumaks kmk. s. m. s. 111.

Kohtumargid kmk. s. I. 853 2 , 853 3 .
Kohustatud isikud, tempelmaksu

maksmiseks — t. s. 13.
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Kohustused, mis ühingutele ja selt-

sidele antakse liikmete poolt võl-

gade eest vastutamise kohta, t. t.

27.

Kokkuleppetoimingud t. t. 28.

Kollektiivpalved t. s. 10. p. 1.

Komandiit-ühingute lepingud t. t.

40. B.

Komisjoni lepingud t. t. 29.

Konossemendid t. t. 51. C. ja er. 1.

Konsulaarmaksuga makstud doku-
mendid t. s. 4. p. 9.

Konsulite kirjavahetus t. t. 1. er. 30.

Kontokorrentarve avamise leping t.

t. 53. G.
Kontokorrentarvest väljavõtted t. t.

53. J.
Koolid, avalikud — t. s. 12. p. 2.

Koolitunnistused t. t. 10. er. 10.

Koosolekute kokkukutsumise üle

teadaanded t. t. 1. er. 8.

Kord, tempelmaksu kohustuse täit-

mise — t. s. 15; tempelmaksmise
— t. s. 17.

Korduvad avaldused ja palved t. t.

1. er. 37.

Korrespondentarve avamise leping
t. t. 53. G.

Korrespondentarvest väljavõtted t.

t. 53. J. ja er.

Korteriraamatud t, t. 55. A.
Krediidi kinnitus t. t. 25. er. 4.

Kreeditoride palved ja avaldused
konkursivalitsusele ja vann, hool-

dajale t. s. 4. p. 4.

Krepostimaksu (kinnistuslõivu)
väljaarvamine kr. s. 256; 1. s. 262,
262 L 2622, 264; slt. 43—45.

Kriminaalasjus antavad avaldused

ja väljaantavad ärakirjad slt. 7.
Kriminaaltoimetused slt. 7.

Kruntrendi lepingud t. t. 39.

Kuludeks sissemakstud raha ülejääk
kmk. s. I. 878.

Kunstiasutustele ettekanded ja tea-

daanded t. t. 1. er. 18.

Kupongilehed, uuendatavad — t. t.

56. E.

Kuritegude kohta käivad paberid t.

t. 1. er. 4; — protokollid t. t. 9.

er. 1.

Kursuste avamise üle kirjavahetus
t. t. 1. er. 17.

Kutse diplomid t. t. 10. er. 10.

Kviitungid t. t. 30; — avalduste ja
dokumentide vastuvõtmise üle t.

t. 30. er. 1; — maksukäskude

pealkirjadena t. t. 30. er. 9; —

palga, töötasu, pensioni või abi-

raha kättesaamise üle t. t. 30. er.

4; — pealkirjadena tempelmaks-
tud dokumentidel t. t. 30. er. 10;

riigi- ja kogukondlikkude mak-

sude vastuvõtmise üle t. t. 30. er.

2; — sama ettevõtte või asutuse

sisemises asjaajamises t. t. 30.

er. 3; — võltsraha ja võltsmär-
kide vastuvõtmise üle t. t. 30.

er. 7.

Kviitungite pealt tempelmaksu tasu-

mise aeg t. s. 15. p. 2.

Kviitungi vorm D. X.
Käemeheks olemise lepingud t. t.

23. A.

Käsipagasi hoiule andmise doku-
mendid t. t. 21. er.

Käsiraha kviitungid t. t. 23. A. 3.

lõige; — lepingud t. t. 23. A.

Käskvekslid t. t. 53. A.

Kõrvalkasutamise piletid, riigimet-
sade — t. t. 7. er. 5.

Laen t. t. 55. C. ja D.

Laeva ehitustunnistused t. t. 32. B.

Laevahüpoteek t. t. 23. E.

Laeva ostu-müügi lepingud, t. t. 32.

A; — rendilepingud t. t. 51. B.

Laevade välissadamates tehtud ku-

lude arved t. t. 14. er. 10.
Lahendavad paberid t. t. 1.

Laotähed, kaubaladude
— t. t. 31.

Lastikirjad t. t. 51. C.

Legitimatsiooni kaardid ja piletid
t. t. 10. er. 9; nende väljaandmise
üle kirjavahetus t. t. 1. er. 32.
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Lepingud laeva või selle osade ostu-

müügi kohta t. t. 32; — maakor-
ralduse seaduse § 81 ettenähtud

— t. s. 4. p. 11; — teenistusse

võtmise kohta t. t. 42; varandus-

likud — t. t. 50.

Lihtne tempelmaks t. s. 5.

Lihtvekslid t. t. 53. A.

Liidud, usulised, heategevad, hoole-

kandelised, teaduslikud, karskus-

likud, hariduslikud — t. s. 12.

p. 3.

Liigid, tempelmaksu — t. s. 5.

Liikme osamaksu tähed t. t. 40. D.
Linnades ja alevites asuvate kinnis-

varade ja tööstuslikkude ning
äriliste ettevõtete seaduslik hind

p. s. 31.
Lisad, avalduste — t. t. 2.

Load t. t. 10.

Loobumine eraldi lepinguga t. t.

33; — pealkirjaga lepingul, mil-

lest loobutakse või mis tühista-

takse, t. t. 33. er.

Loomaarstide poolt väljaantavad
tervistunnistused t. t. 10. er. 21.

Maahindade tabel p. m. s. I.

Maaklerite raamatute pealt võetav

lõiv 1. s. 362—365; — tähed t. t.

34. A. ja B.
Maakorralduse seaduse § 81 ette-

nähtud kinnistused ja lepingud
t. s. 4. p. 11.

Maapanga avaldised kohtu- ja
ametiasutustele slt. 8. ■

Maapangale esitatud palved t. t. 4.

p. 13.

Maapanga tegevusse puutuv kirja-
vahetus t. t. 4. p. 13; slt. 8.

Mahaarvamised pärandusmaksu
alla kuuluvast varandusest p. s. 8.

Maksete lepingud, eluaegsete — t.

t. 19.

Maksmahakkamine, tempelmaksu
seaduse — t. s. 27. p. 5.

Maksmata jäetud tempelmaks t. s.

Maksude tagasimaksmine*) VI.

Maksude tagasimaksmise üle aval-

dused t. t. 1. er. 24.

Maksuinspektori poolt tempeltrahvi
määramine t. s. 21. p. 11.

Maksujõuetu kreeditoride palved
konkursivalitsusele ja vann, hool-

dajale t. s. 4. p. 4.
Maksukäskude -talongide edasiand-

mise pealkirjad t. t. 16. G. er.

Maksulehed t. t. 1. er. 23.

Maksvuse kaotanud seadused tem-

pelmaksu kohta t. s. 27. p. 4.

Maks väljakutse avaldamise eest

Riigi Teatajas kmk. s. I. 857.

Maksuvõlad p. s. 8. lit. d.

Marjade korjamise piletid t. t. 7.

er. 5.

Matmiskulud p. s. 8. lit. b.
Meelespidamise täht t. s. 3. p. 3.

Merelaenu lepingud t. t. 15.

Meremeestekodu kirjavahetus t. t.

1. er. 21.

Meremeeste teenistuslepingud t. t.

42. er. 5.

Metsaraie piletid t. t. 7. er. 1.

Ministrid ja nende abid t. s. 14. p. 3.

Mitme dokumendi, mis ühe ja sama

asja kohta tehtud, tempelmaksus-
tamine t. s. 9.

Mitme isiku ühisavaldis t. s. 10.

p. 1. lõige 2.

Mitmele isikule edasivolitus ühises

volikirjas slt. 17; — üleminevad
varandused p. s. 5.

Mitme objekti, mis ühes ja samas

dokumendis sisalduvad, tempel-
maksustamine t. s. 10.

Monopol, riiklik — t. s. 12. p. 1.

Murdvarguste vastu kinnitus t. t.

25. G.

Määr, kinnistuslõivu — 1. s. 253,
265 —266; notarite aktiraamatute

pealt võetava lõivu — 1. s. 363 —

364.

Mürgiste taimekaitsevahendite os-

tuload t. t. 10. er. 23.19. p. 1.
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Notarite aktiraamatute pealt võetav
lõiv 1. s. 362; selle määr 1. s. 363—

364; võtmise viis 1. s. 365.

Notarite poolt tempelmaksu võt-

mine t. s. 17. p. 16; С. 11. 12—14;
— trahvimine t. s. 19. p. 5; slt.

21; — vastutus võtmata jäänud
kinnistuslõivu eest slt. 60. ja tem-

pelmaksu eest t. s. 19. p. 5.

Novatio t. s. 3. p. 5; t. t. 46. B.

Nõudepalve pealt kohtulõiv kmk. s.

I. 848.

Nõudmised, rahalised — t. s. 6.

p. 4.

Objektid, tempelmaksu — t. s. 1;
*) II; väljaspool Eestit asuvad —

t. s. 2. p. 2; nende väärtus t. s.

6. p. 1.

Objekti hinna selgusetus t. s. 7.

Obligatsioonid t. s. 6. p. 5; t. t. 23.

C ja D; seltside, ühingute ja oma-

valitsuste poolt väljaantavad —

t. t. 56, B; välismaa — t. t. 56. D.

Obligatsioonide edasiandmine peal-
kirjade järgi t. t. 16. F; stl. 28.

Obligatsioonidel eesõiguste andmi-
ne slt. 9.

Obroki leping t. t. 39.

Oksjonite protokollid t. t. 36.

Oksjonit toimetavad isikud t. s. 14.

p. 2. lit, c.

Omavalitsuse asutused t. s. 12. p. 1;
nende poolt kokkuseatud, vastu-

võetud ja väljaantud paberite
tempelmaksustamise aeg t. s. 16.

Organisatsioonide asutamise ja re-

gistreerimise asjus kirjavahetus
t. t. 1. er. 19.

Orjese lepingud t. t. 50.

Osamaksu tähed, liikme — t. t.

40. D.
Osastamise lepingud t. t. 22.

Osatähed t. t. 56. A; t. s. 6. p. 5;
välismaa — t. t. 56. C.

Osaühingute põhikirjad, nende
muudatused ja täiendused t. t. 40.

A.

Ostulepingud t. t. 37. А, В, C ja D.

Ostuload, mürgiste taimekaitse va-

hendite — t. t. 10. er. 23.

Ostu-müügi eellepingu vorm D. IV;

lepingu vorm D. III; — lepingud
laevade kohta t. t. 32. A.

Palgad, tasumata —p.s. 8. lit. a.

Palgaraamatud, sunduslikud — t. t.

42. er. 2.

Palga väljaandmise asjus kirjavahe-
tus t. t. 1. er. 13.

Palved, armuandmise — С. V; slt.
24 b; — konkursivalitsusele ja
vann. hooldajale maksujõuetu
kreeditoride poolt t. s. 4. p. 4; —

vaesusetunnistuse väljaandmise
kohta t. t. 1. er. 14.

Palvekirjad t. t. 1.

Palvekirjas antud volitus slt. 30.

Pandimaja kviitungite edasiandmise

pealkirjad t. t. 16. G. er.

Panditunnistused, kaubaladude
t. t. 23. F; 31.

Pankadesse väärtuste hoiule and-

mise lepingud t. t. 21. er. 2.

Pantimise lepingud t. t. 23. A.

Pantkirjad t. t. 23. C; seltside,
ühingute ja omavalitsuste poolt
väljaantavad — t. t. 56. B; vä-

lismaa — t. t. 56. D.
Parandusasutuste arved t. t. 14.

er. 6.

Peaeksemplar t. s. 9. p. 1.

Pealkirjad kinnituspoliiside edasi-
andmise üle t. t. 16. G.; — laeva-
tunnistusel t. t. 32; — laotäh-

tede ja panditunnistuste edasi-
andmise kohta t. t. 31; — lepin-
gutel nendest loobumise kohta t. t.

33. er.; — mis sisaldavad kvii-

tungeid t. t. 30. er. 10; — obli-

gatsioonide ja väärtpaberite eda-
siandmise kohta t. t. 16. F;
pikendamise — t. s. 3. p. 5; —

vekslite, võlakohustuste transfer-
tide, tshekkide, pandimaja kvii-

tungite, arvete, maksukäskude ta-
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longide edasiandmise kohta t. t.

16. G. er.; uuendamise — t. s.

3. p. 5.

Pensioni asjus kirjavahetus t. t. 1.

er. 13. ja 27; — lepingud, elu-

aegse t. t. 19.

Perekonnaseisu asjus protestid t. t.

8. er.; — protokollid t. t. 9. er. 3;
— teadaanded t. t. 1. er. 7.

Perekonnaseisu tunnistused t. t. 10.

er. 1.
Perioodiliste maksete hind t. s. 6.

p. 8; p. s. 33 —34.

Pfandbesitz t. t. 50.

Pidaja, dokumendi — t. s. 14. p. 1;
15. p. 6.

Piirivalvurite kirjavahetus t. t. 1.
er. 26.

Pikalaenupanga avaldised kohtu- ja
ametiasutistele slt. 8; — tege-
vusse puutuv kirjavahetus t. s. 4.

p. 13; slt. 8.

Pikalaenupangale esitatud palved t.

s. 4. p. 13.
Pikendamise pealkirjad t. s. 3. p. 5.

Pikendused, vastutuse tähtaja — t.

t. 23. B; üüri- ja rendilepingute
t. t. 55. A; slt. 20.

Piletid t. t. 7.

Plaanid slt. 13.
Poliisid t. t. 25.

Politsei-meditsiinilised protokollid
t. t. 9. er. 2.

Politsei toimetatud müükide proto-
kollid maksuvõlgade sissenõudmi-
sel t. t. 36. er.

Poogen t. s. 5.

Pooletera-lepingu vorm D. V.

Pooltelt tempelmaksu trahvi nõud-

mine t. s. 19. p. 1.

Posti kutsekirjadel allkirjade tões-

tamised t. t. 11. er. 1.

Postikviitungid t. t. 30. er. 5.

Posti nimepiletid t. t. 7. er. 3; —

rahasaatmise kaardid ja tshekid

t. t. 53. D. er. 2.

Postisaadetiste kinnitus t. t. 25. er. 5.

Priisikohtutes kirjavahetus t. s. 4.

p. 16.

Proportsionaalne tempelmaks t. s. 5.

Protestid t. t. 8; — perekonnaseisu
asjus t. t. 8. er.; vekslite — t. t.

53. B.
Protokollid t. t. 9; — perekonna-

seisu asjus t. t. 9. er. 3.

Protokolli võetud kokkulepped koh-

tus t. t. 28. er. 1.

Protsentpaberite seaduslik hind p.

s. 32.

Puhkuse asjus esitised t. t. 3. er.

Puhkusele laskmise piletid t. t. 7.

er. 2.

Punase Risti selts, Eesti — t. s. 12.

p. 3.

Põlise rendi leping t. t. 39.

Põlise tarvitamise või omanduse le-

pinqu esimene kinnistamine

slt. 11.

Põllumajanduse otstarbeks tarvita-

tavate kinnisvarade seaduslik
hind p. s. 30.

Pähklate korjamise piletid t. t. 7.

er. 5.

Pärandusmaksu aegumine p. s. 29;
slt. 31; — määrad p. s. 3; —

sissenõudmine p. s. 18, 19, 25,

26; slt. 38; — tagasiandmine p.

s. 27; — tasumise tähtaeg p. s.

20, 22; — tähtaja pikendamine
p. s. 23; — väljaarvamine ja
tasumine p. s. 10—29; slt. 37.

Pärijaks nimetamise leping t. t. 38.

A.
Pärimisest loobumise leping t. t.

38. C.

Pärimisleping abikaasade vahel t.

t. 38 B.

Raamatud slt. 14; raamatupidamise
— t. t. 2. 1. 3.

Raamatukogud, avalikud — t. s. 12.

p. 2.

Rahalised nõudmised t. s. 6. p. 4.

Rahaministri ülesanded tempelmak-
su asjus t. s. 26.
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Rahamärkide ümbervahetamise as-

jus kirjavahetus t. t. 1. er. 29.
Rahasaatmise dokumendid, mis

asendavad võlakohustusi, t. t. 53.

F; — piletid t. t. 53. D.
Rahe vastu külvide kinnitus t. t.

25. er. 3.

Raudteesaadetiste kinnitus t. t. 25.

er. 5.

Raudtee saatekirjad t. t. 51. er. 2.
Ravitsemiskulud p. s. 8. lit. a.

Reisijate sõidupiletid t. t. 51. er. 4.
Rekvireerimise asjus dokumendid

t. s. 4. p. 8; — kirjavahetus t. t.

1. er. 28.

Rendilepingud t. s. 27. p. 1; — kin-

nisvarade kohta t. t. 55. A; —

vallasvarade kohta t. t. 55. B.

Rendilepingu vorm D. 11.

Rent, eluaegne — t. t. 19.

Revideerimine, asjaajamise — t. s.

18. p. 3—7.

Revisjonimaks kmk. s. 111. 31, 37.
Riigiametnikkudele tempelmaksu

trahvi määramine t. s. 21. p. 2

ja 12.

Riigiasutused t. s. 12. p. 1.

Riigiasutuste poolt kokkuseatud,
vastuvõetud ja väljaantud pabe-
rite tempelmaksustamise aeg t.

s. 16.

Riigihoiukassa asjaajamine t. s. 4.

p. 12.

Riigi huvidele kahjulikkude tol-
muste üle teated t. t. 1. er. 3.

Riigikassa vekslid t. t. 53. A. er. 1;
nende seaduslik hind p. s. 32; —

võlakohustused t. t. 53. C. er. 1;
nende seaduslik hind p. s. 32.

Riigimaade põliseks tarvitamiseks

ja omanduseks andmise lepingud
t. t. 39. er.; nende kinnistamine
slt. 11, 46a.

Riigimetsade kõrvalkasutamise pile-
tid t. t, 7. er. 5.

Riigi- ja omavalitsuse teenijate ja
tööliste haiguse vastu kindlusta-
mise asjas kirjavahetus t. t. 1.

er. 11; nende perekonnaliikmetele
abiraha andmise asjus kirjavahe-
tus t. t. 1. er. 12.

Riigi poolt väljaantavad väärtpabe-
rid t. t. 56. er. 1.

Riiklikud ettevõtted, eripõhikirjade
alusel tegutsevad — t. s. 12. p. 1.

Riiklik monopol t. s. 12. p. 1.

Rublades tehtud dokumendid t. s.

27. p. 3; — hindamised p. m. s.

I ja 11.

Rõugepanemise tunnistused t. t. 10.

er. 6.

Saatekirjad t. t. 51. D.
Sambla korjamise piletid t. t. 7.

er. 5.

Sastavnoe vladenie t. t. 50. A.
Seadusevastaselt tempelmakstud do-

kumendid t. s. 17. p. 21.

Seaduslik hind t. s. 6. p. 2; p. s. 7;
1. s. 256, 261; varanduste — p. s.

30—36.

Sedel, vahetalitaja — t. s. 3. p. 3.
Seente korjamise piletid t. t. 7. er. 5.
Seletused t. t. 1.

Seletuste andmise kohustus, mis

tempelmaksustamiseks tarvilikud,
t. s. 8.

Selgusetus, toimingu objekti hinna
— t. s. 7.

Seltsid t. t. 40.

Seltside asutamise ja registreerimise
üle kirjavahetus t. t. 1. er. 19; —

põhikirjad t. t. 40. C.
Seltsidele antavad kohustused nende

võlgade eest vastutamise kohta
t. t. 27.

Servituudi lepingud t. t. 50.

Sihtasutused, usulised, heategevad,
hoolekandelised, teaduslikud,
karskuslikud, hariduslikud

— t.

s. 12. p. 3.

Sihtvarandused, usulised, heatege-
vad, hoolekandelised, teadusli-

kud, hariduslikud, karskuslikud
t. s. 12. p. 3.
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Sisemise asjaajamise dokumendid,
ühe ja sama asutuse — t. s. 4.

p. 14.

Sissenõudmine, kinnistuslõivu — 1.

s. 271; pärandusmaksu — p. s.

18, 19, 25, 26; slt. 38; tempel-
maksu ja trahvi — t. s. 19. p. 1.

1. 5; 21. p. 5, 11, 12; *) V; С. 11.
6, 11.

Sissetuleku kinnituslepingud t. t.

25. B.

Sobingud t. t. 28.

Sularahas kohtulõivu tasumine kmk.

s. I. 853 1 . p. 2; — tempelmaksu
tasumine t. s. 17. p. 8, 15 ja 19.

Sundvõõrandamise asjus dokumen-

did t. s. 4. p. 6.

Sunniste hind t. s. 6. p. 8.

Surmajuhtude üle teadaanded t.

t. к er. 7.

Surmatunnistused t. t. 10. er. 1.

Surm, tempelmaksu seaduse rikku-

ja — t. s. 20. p. 3.

Suulised palved slt. 6.

Suusõnalised protokolleeritud aval-

dused t. t. 1.

Sõdurite kirjavahetus t. t. 1. er. 26.

Sõiduraha ekspertidele ja tunnista-

jatele kmk. s. I. 862.

Sõidu- ja päevaraha arstidele kmk.

s. 11. 978; — tunnistajatele kmk.

s. 11. 979.

Sõja läbi tekkinud kahjude hindami-

se asjus kirjavahetus t. t. 1. er. 28.

Sõjas kaitseväelaste poolt tehtud
testamendid t. t. 44. er.

Sünnijuhtude üle teadaanded t. t.

1. er. 7.

Sünnitunnistused t. t. 10. er. 1

Tagandise maksmise lepingud t. t.

23. A.

Tagasiandmine, kinnistuslõivu —

1. s. 272—273. slt. 58; ülemäära

makstud summade — *) VI.

Tagasimaksmine, ülemäära maks-
tud summade — *) VI; selle üle

avaldused t. t. 1. er. 24.

Tagatise lepingud t. t. 23. A.

Talongraamatud või -vihikud С. 111.

Talongraamatust väljalõigatavad
dokumendid t. s. 17. p. 7. ja 20.

Tasu ekspertidele kmk. s. I. 124-’,
800; 111. 37; — tunnistajatele
kmk. s. I. 104, 861: 111. 37.

Tasuta kasutamise ja valdamise

lepingud kinnisvara kohta t. t.

55. C; — vallasvara kohta t. t.

55. D.
Teadaanded t. t. 1; — koosolekute

kokkukutsumise üle t. t. 1. er. 8;
— maksude kohta t. t. 1. er. 23;
— pärandustombu üle p. s. 11—

14; — sünni ning surma juhtude
ja abielu registreerimise üle t. t. 1.

er. 7: — teaduseasutustele t. t.

1. er. 18; — tellimise saamise ja
täitmiseks vastuvõtmise üle t. t.

41. А, В ja C.
Teadete ja seletuste andmise kohus-

tus, mis tempelmaksustamiseks
tarvilikud, t. s. 8.

Teaduseasutustele ettekanded ja
teadaanded t. t. 1. er. 18.

Teaduslikud ühingud, liidud, siht-

varandused, sihtasutused t. s. 12.

p. 3.

Teated riigi või üldsuse huvidele

kahjulikkude toimuste üle t. t. 1.

er. 3.

Teenijate kinnitus t. t. 25. er. 6.

Teenistuslepingud t. t. 42; — artel-

lidega t. t. 42. er. 3; meremeeste

— t. t. 42. er. 5; — riigi- ja oma-

valitsuseasutustes eraisikutega
tehtud — t. t. 42. er. 4.

Teenistuslepingu vorm D. VI.
Teenistustunnistused t. t. 10. er. 4.

Telefoniarved t. t. 14. er. 8.

Telefoni korratu tegevuse üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 35; — kviitun-

gid t. t. 30. er. 5.

Telegraafi kviitungid t. t. 30. er. 5.

Telegrammid t. t. 1. er. 36; nende
korratu kättesaamise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 35; — mis
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väljendavad kokkulepet äritoi-

mingu kohta, t. s. 3. p. 3.

Tellimised, kirjalikud — t. t. 43;
täitmiseks vastuvõetud — t. s.

19. p. 1.

Tempelmaksmise kord, dokumentide

ja paberite — t. s. 17; — tõen-

duste nõudmise aegumine t. s. 18.

p. 10.

Tempelmaksu alammäär t. s. 11;
— kohustus t. s. 3. p. 1; selle tek-
kimise aeg t. s. 3. p. 2; — liigid t.

s. 5; — seaduse rikkumisse puutu-
vate asjade ajamine t. s. 21; —

sissenõudmine t. s. 19. p. 1. 1. 5;
21. p. 5, 11, 12; *) V; С. 11. 6,
11; — tasumine sularahaga t. s.

17. p. B—lo, 15—19; С. 11. 14.

Tempelmarkide kustutamine t. s.

17. p. 2. 1. 2, p. 4—7; С. 11. 2—4,
7—9, 12—13.

Tervistunnistused, ametlikkude loo-
maarstide poolt antavad — t. t.

10. er. 21:

Testamendid t. t. 44; kodused —,

nendelt tempelmaksu tasumise

aeg t. s. 15. p. 3.

Testamendi, koduse — vorm D.

IX.

Toetuse asjus kirjavahetus t. t. 1.

er. 13.

Trahvimised tempelmaksu seaduse
rikkumise eest t. s. 19.

Trahvist vabastamine t. s. 20.

Transferdid t. t. 53. D; nende eda-
siandmise pealkirjad t. t. 16. er.

Transportabinõude kinnitus t. t.

25. E.

Transportkinnitus t. t. 25. D.

Transportkviitungid t. t. 51. C.
Tshekid t. t. 53. G. er. 1; nende

edasiandmise pealkirjad t. t. 16.

er.

Tshekiprotestid t. t. 53. G. er. 2.

Tuletõrje ühingud, vabatahtlikud
— t. s. 12. p. 3.

Tulumaksu asjus avaldused ja pal-
ved t. t. 1. er. 22.

Tunnistajate poolt antavad avaldu-
sed slt. 10; — sõidu- ja päeva-
raha kmk. s. I. 104, 862; 11. 979;
— tasu kmk. s. I. 104, 861; lIL

37.

Tunnistused t. t. 10; erilised —

tempelmaksu tasumise üle t. s.

18. p. 11. d; — teiste tunnistuste
saamiseks t. t. 10. er. 13.

Tõendavad dokumendid, vabariigi
välisesinduste — t. t. 4. p. 3.

Tõendus tempelmaksu tasumise
üle t. s. 18. p. 11.

Tõestamata ärakirjad, kinnistus-

jaoskondadele esitatavad — t. t.

54. er. 1.

Tõestamised t. t. 11; allkirjade — t.

t. 11. A; tõlgete — t. t. 11. C;
ärakirjade — t. t. 11. B.

Tõlgitsemine, maksude ja lõivude
kohta käivate seaduste — slt. 1.

Tähtaegade väljaarvamine t. s. 24.

Tähtaja pikendused, kinnisvarade-

ga kindlustatud võlgade maks-
mise — t. t. 45. C; lepingu —

t. t. 45. A; võlakohustuste — t.

t. 45. B.
Täiendavad lepingud t. t. 46.
Täiendav tempelmaksustamine t. s.

7. p. 2—3.

Täisühingute lepingud t. t. 40. B.
Täitmata jätmine, toimingu — t. s.

3. p. 2.

Töökaitse alal kirjavahetus t. t. 1.

er. 9; — ametnikkude poolt kin-
nitatud kokkulepped t. t. 28. er. 2.

Tööliste ja teenijate kinnitus t. t.

25. er. 6; — kinnitusühingud t. s.

12. p. 3; nendele antavad kvii-

tungid abiraha kättesaamise üle

t. t. 30. er. 11; — kindlustamise

asjus kirjavahetus t. t. 1. er. 10.

Tööstuslikkude ettevõtete seaduslik
hind p. s. 31.

Töötuile abiandmise asjus kirjava-
hetus t. t. 1. er. 38.

Töövõttelepingud t. t. 47.

Töövõttelepingu vorm D. VII.
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Tühistamine, toimingu — t. s. 3.

p. 2.

Tühistamise palved, kohtuotsuste

— kmk. s. I. 189—190, 800—801.

Tühistamise pealkiri lepingul t. t.

33. er.; — toimingud t. t. 33.

Usaldusühingute lepingud t. t.

40. B.
Usulised ühingud, liidud, sihtasutu-

sed, sihtvarandused t. s. 12. p. 3.

Uuendamine, lepingu — t. t. 46. B.

Uuendamise pealkirjad ja tingimu-
sed t. t. 3. p. 5.

Vabastamised aktilõivust 1. s. 278 —

279, 280. märk.; slt. 63—64; kin-

nistuslõivust 1. s. 240—244; slt.

46a, 47a; — kohtulõivust ja kant-

seleimaksust kmk. s. I. 879; 111.

37, 38; — kohtumaksudest kmk.

s. I. 200 4
; — pärandusmaksust

p. s. 2 ja 2 1
; slt. 32 ja 33; —

tempelmaksust t. s. 4, 12; slt. 5.

Vaestelastekohtutes kirjavahetus t.

s. 4. p. 15.

Vaesuse tunnistused t. t. 1. er. 14;
10. er. 7; nende väljaandmise üle

palved t. t. 1. er. 14.

Vaesuseõiguse kohtult saanud isi-

kute kirjavahetus t. t. 1. er. 15.

Vahekohtu-kiri (-leping) t. t. 49.

Vahekohtule antavad kirjad t. t.

49. er.

Vahekohtu otsus t. t. 49. er.

Vahendluse leping t. t. 29.

Vahetalitaja täht t. s. 3. p. 3.

Vahetuslepingud t. t. 48.

Vahi alla võtmise kohta käivad pa-
berid t. t. 1. er. 4; — protokollid
t. t. 9. er. 1.

Vaidlusealune varandus p. s. 6.

Valuuta ostu-müügi leping t. t. 37.

D.
Vannutatud advokaadi tasu esime-

ses ja teises kohtuastmes kht. s.

396. lisa p. 6; — hoiukorra asjus
sealsamas p. 4; — asja kaotuse

korral seals. p. 12, 14; — kassat-

sioonikohtus seals. p. 8; — asja
lõpetamise korral taanduste põh-
jal seals. p. 9; — mittehinnatavais

asjus seals. p. 3; — nõudmise

asjus seals. p. I—3; — vahekoh-

tus seals. p. 7; — volituse lõpeta-
mise korral seals. p. 10.

Varanduse väärtuse ülesandmine

p. s. 7; slt. 31.

Varanduslikud lepingud t. t. 50.

Varjupaikadesse paigutamise kohta

kirjavahetus t. t. 1. er. 16.

Varrandid t. t. 30.

Vastaspoole jaoks ärakirjad t. t. 2.

er. 2. t
Vastulaused t. t. 1; — maksude ja

trahvide asjus t. t. 1. er. 22; —

tempelmaksu trahvi määramise

asjus t. s. 21. p. 11.

Vastused asja sisu kohta t. t. 1; —

vastulausetele t. t. 1. er. 22.
Vastutavad isikud ja asutused tem-

pelmaksu tasumise eest t. s. 14.

Vastutuse lepingud t. t. 23. A; —

tähtaja pikendus t. t. 23. B.

Vastutus võtmata jäänud kinnistus-
lõivu eest, notari — slt. 60;

tempelmaksu eest — t. s. 19. p. 5.

Veearved t. t. 14. er. 8.

Vekslid t. t. 53. A; riigikassa
t. t. 53. A. er. 1.

Veksliprotestid t. t. 53. B.
Vekslite edasiandmise pealkirjad

t. t. 16. G. er.; t. t. 53. A. er. 2.

Veksli tempelpaber С. I; — vorm

D. XIII.

Vekslite tempelmaksustamine t. s.

17. p. 13.

Vene rublades tehtud dokumendid

t. s. 27. p. 3; — hindamised p.
m. s. I ja 11.

Veolepingud t. t. 51.

Veotähed t. t. 10. er. 22.

Vigastatud sõjameeste ühinq t. t.

12. p. 3.

Viivitusraha t. s. 19. p. 6; p. s. 14
r

20; 1. s. 271.

Volikirjad t. t. 52.

Volikirja ärakiri slt. 26.
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Volinik t. s. 19. p. 7.

Volitused t. t. 52; — asjaajamiseks
vaestelastekohtutes t. t. 52. er. 8;
— hoiusummade kättesaamiseks
t. t. 52. er. 4; — pealkirjadena
t. t. 52. er. 7; — palga, kingise,
tükitöö tasu, abiraha ja pensioni
kättesaamiseks t. t. 52. er. 2; —

postisaadetiste vastuvõtmiseks t.

t. 52. er. 1; — seltside ja ühingute
peakoosolekute protokollides t. t.

52. er. 9.

Võlad, isiklikud — p. s. 8. lit. f; kin-

nistatud — p. s. 8. lit. e.

Võlakohustused t. t. 53. C; nende
edasiandmise pealkirjad t. t. 16.

G. er.; 53. C. er. 2.

Võlakohustuse vorm D. XII.
Võlanõudmised p. s. 6.

Võlgade eest vastutuse kohustused,
mis antakse ühingutele ja seltsi-
dele nende liikmete poolt, t. t. 27.

Väeteenistuse kohuse asjus doku-

mendid t. s. 4. p. 8.

Välisesinduste tõendavad doku-
mendid t. s. 4. p. 3.

Välismaa ajutised kviitungid t. t.

56. C; — aktsiad t. t. 56. C; —

aktsiad t. t. 56. C; — firmade

esindajad t. s. 14. p. 1; —

fondid t. t. 56. D; — obligatsi-
oonid t. t. 56. D; — osatähed

t. t. 56. C; — pantkirjad t. t.

56. D; — rahade seaduslik hind

p. s. 32; — väärtpaberid t. s. 2.

p. 3; 13. p. 3; — ühingu toimin-

gud tema Eesti osakonnaga slt. 2.

Välismaal tehtud dokumendid t. s.

15. p. 5.

Välismaalaste pärandus p. s. 28.

Välismaalt Eestisse saadetud doku-
mendid t. s. 14. p. 2. d.

Välisrahas määratud summad t. s.

6. p. 6.

Väljaarvamine, kinnistuslõivu kr. s.

256; 1. s. 262—2622, 264; slt.

43—45; pärandusmaksu — p. s.

t. s. 6—10; tähtaegade — t. s. 24.

Väljakirjutused t. t. 12.

Väljasaatmise kohta käivad pabe-
rid t. t. 1. er. 4; — protokollid t.

t. 9. er. 1.

Väljaspool Eestit asuvad objektid
t. s. 2. p. 2; — tehtud dokumen-
did t. s. 2. p. 1.

Väljaveoload t. t. 10. er. 22.

Väljavõtted t. t. 12; — jooksvast
arvest, kontokorrentarvest, hoiu-

summade arvest, korrespondent-
arvest või kaubaraamatutest t. t.

53. J.
Väärtegude kohta käivad paberid

t. t. 1. er. 4; — protokollid t. t. 9.

er. 1.

Väärtpaberid t. s. 13. p. 3; 14. p.
2. g; t. t. 56; riigi poolt välja-
antavad — t. t. 56. er. 1; välis-

maa — t. s. 2. p. 3; 13. p. 3; t. t.

56 C. ja D.

Väärtpaberite hind t. s. 6. p. 4—5;

p. s. 32; — kinnitus t. t. 25. H;
— ostu-müügi lepingud t. t. 37.
D; — tempelmaksustamine t. s.

15. p. 9—10; 17. p. 18; — üm-
bervahetamine t. t. 56. er. 2.

Oiendused t. t. 10.

Õnnetujuhtumuste läbi kannatanud
töölistele ja teenijatele tasumaks-
mise kohta käiv kirjavahetus t. t.

1. er. 10; — vastu kinnitamise le-

pingud t. t. 25. C; — vastu kind-

lustamise kohta käiv kirjavahetus
t. t. 1. er. 10.

Õnnetuste kohta käivad protokollid
t. t. 9. er. 1.

Öppeasutuste avamise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 17.

Oppelepingud t. t. 50. er

Oppetöökodade avamise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 17.

Ärakirjad t. t. 12; 54; — järelvalve
asutuse jaoks t. t. 2. er. 2; —

kriminaalasjus slt. 7; — notarite

asjaajamises alalhoidmiseks t. t.10—29: slt. 37; tempelmaksu
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54. er. 2; — vastaspoole jaoks
t. t. 2. er. 2.

Ärakirjade tõestamised t. t. 11. B.

Äratõmbed t. t. 12.

Äriliste ettevõtete seaduslik hind

p. s. 31.

Ärilist läbikäimist puutuv kirjavahe-
tus riigi- ja omavalitsuseasutus-

tega t. t. 1. er. 34.

Ärivõlad p. s. 8. lit. g.

Ühe ja sama asja kohta tehtud mit-

me dokumendi tempelmaksusta-
mine t. s. 9.

Ühes ja samas dokumendis sisal-

duva mitme objekti tempelmak-
sustamine t. s. 10.

Ühingud t. t. 40; heategevad, usuli-
sed, hoolekandelised, teaduslikud,
karskuslikud, hariduslikud — t. s.

12. p. 3.

Ühingute asutamise ja registreeri-
mise asjus kirjavahetus t. t. 1.

er. 19.

Ühingute lepingud t. t. 40. B;
põhikirjad t. t. 40. C.

ühingutele antavad kohustused
nende võlgade eest vastutamise

kohta t. t. 27.

Ühisavaldis, mitme isiku — t. s.

10. p. 1.

Üldpoliisid t. t. 25.
Üldvolitused t. t. 52. B.

Üleajateenijaks võtmise üle kirja-
vahetus t. t. 1. er. 26.

Ülejääk, kuludeks makstud raha —

kmk. s. I. 878.

Ülekandmine ühest valuutast teise

t. t. 37. er.

Ülemineku määrused t. s. 27.
Ülemäära makstud summad *) VI.

Ülespidamise lepingud, eluaegse —

t. t. 19.

Umberarvamine, vene rublade Eesti
markadesse — p. m. s. I ja 11.

Ümberhindamine, varanduse —

üleminekul p. m. s. 11. märk. I—s.

Ümbervahetamine, väärtpaberite —

56. er. 1.

Üürilepingud t. s. 27. p. 1; — kin-

nisvarade kohta t. t. 55. A; —

vallasvarade kohta t. t. 55. B.

Üürilepingu vorm D. I.
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