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Viljandi Linnavalitsuse 25.04.2016
üldkorraldusele nr 315

TASAARVESTUSE KOKKULEPE

Viljandi

/kuupäev/

Viljandi Linnavalitsus (või hallatav asutus), keda esindab /…/ (amet) /…/ (nimi) (edaspidi
Linn) ühelt poolt ja /…/ teiselt poolt, keda nimetatakse ka Pool või koos Pooled, leppisid
käesoleva tasaarvestuse kokkuleppega (edaspidi Kokkulepe) kokku järgnevas:

1. Linna nõue /…/ vastu seoses /…/ tasumise kohustusega suuruses /…/ eurot, kuulub
tasaarvestamisele /…/ nõudega, mis /…/ on Linna vastu tekkinud summas /…/ eurot seoses /…/.
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/…/
/…/
/…/

.................................................
/…/

............................................
/…/
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VÕLGNEVUSTE MENETLUSTOIMINGUTE REGISTREERIMISE VORM
Viljandi linnavalitsuse hallatava asutuse või struktuuriüksuse nimetus:
Eelarveridade eest vastutava isiku nimi:
Menetlustoimingute tegemise periood:

Võlgnevusega seotud
isiku nimi

Võlgniku
isikukood

Võlasumma

Võlgnevuse
alused (lepingu või

Võlgnevuse
sisu (nt

arve nr)

lasteaiateenus)

Andmete esitamise kuupäev __________________

Makse-tähtaeg

Võlgniku
kontaktandmed

Menetlustoimingu sisu

Menetlustoimingu aeg

Menetlustoimingu
tulemus ja ettepanek
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MAKSEGRAAFIKU KOKKULEPE
Viljandi

/kuupäev/

Viljandi Linnavalitsuse (hallatav asutus või struktuuriüksus) /…/, keda esindab /…/ (edaspidi
Linn) ühelt poolt ja /…/ teiselt poolt, keda nimetatakse ka Pool või koos Pooled, leppisid
käesoleva maksegraafiku kokkuleppega (edaspidi Kokkulepe) kokku järgnevas:
1. KOKKULEPPE EESMÄRK
1.1. Kokkuleppe eesmärk on kokku leppida Poolte õigused ja kohustused seoses /…/.
2. LINNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Linnal on õigus esimese Kokkuleppe täitmisest kõrvalekaldumise järel pöörduda /…/ vastu
võlgnevuse väljanõudmiseks kohtusse või inkassoteenuseid osutava ettevõtte poole.
3. /…/ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. /…/ on kohustatud tasuma Linnale võlgnetava summa /…/ eurot järgneva maksegraafiku
alusel:
00.06.2016 – 00 eurot;
00.12.2015 – 00 eurot;
00.04.2016 – 00 eurot;
00.01.2016 – 00 eurot;
00.02.2016 – 00 eurot;
00.05.2016 – 00 eurot;
00.03.2016 – 00 eurot;
00.06.2016 – 00 eurot;
00.04.2016 – 00 eurot;
00.05.2016 – 00 eurot;
00.05.2016 – 00 eurot;
00.06.2016 – 00 eurot;
3.2. /…/ on andnud Kokkuleppe allkirjastamisega nõusoleku, et Kokkuleppe mittetäitmisel on
Linnal õigus tema andmed (isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning
võlgnetav summa) edastada Krediidiinfo maksehäireregistrile töötlemiseks.
4. KOKKULEPPE KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
4.1. Kokkulepe jõustub peale selle mõlemapoolset allkirjastamist ja kehtib kuni kõigi kokku
lepitud kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
4.2. Lepingu muutmised või täiendamised peavad olema tehtud kirjalikus vormis ja
aktsepteeritud mõlema Poole poolt.
5. TEADETE EDASTAMINE
5.1. Üks Pool edastab Kokkuleppega seotud teated teise Poole Kokkuleppes märgitud aadressil.
Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Kokkuleppe Poolt.
5.2. Teadete edastamine toimub telefoni või e-posti teel, va juhtudel, kui Kokkuleppes on ette
nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele tähitud kirjaga või
antakse üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on
möödunud 3 kalendripäeva.
5.3. Poole iga nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt kokkuleppe rikkumisest, peab olema
kirjalikus vormis.
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