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Täidab kohtu kantselei
SAABUNUD:



Kantselei tempel 



NUMBER





MENETLEJA


märkused




AVALDUS
riigilõivu tagastamiseks
Vorm RLT
	
Esitamise kuupäev:      “....“.....................20....a. 	 ...................................  Maakohtule
Asja menetlev kohtunik ....................................          Kohtuasja nr ..............................

Vormi täitmisel pöörake tähelepanu täitmisjuhendile!     Kõik väljad on täitmiseks kohustuslikud.
I  ANDMED RIIGILÕIVU TASUMISE KOHTA
1. Riigilõivu tasunud isiku ees- ja perekonnanimi  või juriidiline nimetus
2. Isikukood/sünniaeg või registrikood
3. Riigilõivu tasumise kuupäev 





4. Elukoht/Aadress

Riik
Postiindeks
Maakond
Vald, küla

Linn (asula)
Tänav, maja, korter

Telefon
E-post

5. Maksja panga nimetus 
6. Pangakonto nr




7. Riigilõivu saaja  nimetus 



8. Saaja panga nimetus 
9. Saaja pangakonto nr 
10. Viitenumber                







11. Tasutud riigilõivu summa 


...................... eurot        summa sõnadega (..................................................................)

12. Selgitus 




II RIIGILÕIVU TAGASTAMINE

13. Riigilõivu summa,  mille tagastamist taotletakse 


....................... eurot       summa sõnadega (...............................................)

14. Tagastamise alus 





15. Andmed riigilõivu tagastamiseks 

Saaja ees- ja perekonnanimi või juriidiline nimetus


Saaja isikukood/registrikood


Saaja pangakonto nr


Panga nimetus



Viitenumber


III ALLKIRI

 ALLKIRI
16. Avalduse esitaja nimi ja allkiri 


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


JUHISED RIIGILÕIVU TAGASTAMISE AVALDUSE TÄITMISEKS

Tsiviilkohtumenetluses reguleerib riigilõivu tagastamist tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 18. peatükk (§ 150). 
Kohtumenetluse kiiruse ja efektiivsuse tagamiseks on oluline, et avaldus oleks korrektselt täidetud. Kõik väljad on täitmiseks kohustuslikud.
Avaldus esitatakse kohtule 1 eksemplaris.
Avalduses tuleb märkida avalduse esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number.
I Andmed riigilõivu tasumise kohta
Avaldusse tuleb märkida riigilõivu tasunud isiku kohta  järgmised andmed: isiku ees- ja perekonnanimi või juriidiline nimetus, isikukood või registrikood, riigilõivu tasumise kuupäev, pangakonto nr, millelt riigilõivu tasuti, ning panga nimetus (p 1-5). 
Avaldusse tuleb märkida riigilõivu saaja kohta järgmised andmed: riigilõivu saaja nimetus, saaja panga nimetus, pangakonto nr, viitenumber, tasutud riigilõivu summa ning maksekorraldusse märgitud selgitus ülekande kohta (p 6-11).
II Riigilõivu tagastamine
Avalduse esitaja peab avaldusse märkima riigilõivu summa, mille tagastamist ta taotleb (p 12).  Avaldusse tuleb märkida riigilõivu tagastamise alus, e põhjus, miks kohus peaks tasutud riigilõivu või sellest osa tagastama (p 13). 
Avaldusse tuleb märkida riigilõivu tagastamiseks järgmised andmed: saaja ees- ja perekonnanimi või juriidiline nimetus, saaja isiku- või registrikood, saaja pangakonto number ja panga nimetus. Viitenumbri märkimine ei ole kohustuslik (p 14). 
III Allkiri 
Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja või tema lepinguline esindaja (p 15). 





