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KÄSKKIRI 
 
 
Pärnus         25 10 2018 nr 25-10/18  
 
 
 
Teenustasude ja taotluste vormide kinnitamine taksoveol 
 
 
1. Kinnitan teenustasud järgnevalt, sisaldavad käibemaksu: 
 
1.1. Taksoveoloa taotluse läbivaatamise teenustasu    64 eurot 
1.2. Taksoveo teenindajakaardi taotluse läbivaatamise teenustasu  38 eurot 
1.3. Taksoveo sõidukikaardi taotluse läbivaatamise teenustasu  20 eurot 
 
 
 
2. Kinnitan taotluste vormid järgnevalt: 
 
2.1. Taksoveoloa avalduse vorm Lisa 1 
2.2. Taksoveo teenindajakaardi avalduse vorm Lisa 2 
2.3. Taksoveo sõidukikaardi avalduse vorm Lisa 3 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Andrus Kärpuk 
 
juhatuse liige 
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus 
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LISA 1 
 

TAKSOVEOLOA AVALDUS 

 

Taotleja nimi … 

Registrikood … 

Postiaadress … 

Telefon … e-post … 

 

Soovin taksoveoluba 

☐ Tähtajatult:  alates  vali kuupäev 

☐ Tähtajaga:  alates  vali kuupäev  kuni vali kuupäev 

 

☐ Kinnitan esitatud andmete õigust 

NB! Taksoveoloa väljastamise teenustasu (64 eur) makstakse MTÜ Pärnumaa 

Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-posti 

aadressile pärast avalduse esitamist! 

 

 

Allkirjastaja nimi   

 

Allkiri        

 

Kuupäev   vali kuupäev 
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LISA 2 
 

TAKSOVEO TEENINDAJAKAARDI AVALDUS 

 

Taotleja nimi … 

Isikukood … 

Elukoha aadress … 

Telefon … e-post … 

 

 

Soovin teenindajakaarti: 

☐ Tavatakso   ☐ Taksovedu IÜT vahendusel  

☐ Tähtajatult 

☐ Tähtajaga:  alates  vali kuupäev  kuni vali kuupäev 

 

Taotleja poolt esitatavad lisad (koopiad): 

☐ Juhiluba nr  … , kui ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse 

☐ isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele 
vastav foto (mõõtmetega 40×50 mm), kui taotleja ei luba või ei ole võimalik kasutada PPA 
andmebaasis olevat digifotot; 
 

 

Teenindajakaardi väljastamise teenustasu (38 eur) makstakse MTÜ Pärnumaa 

Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-

posti aadressile pärast avalduse esitamist! 

  

☐ Kinnitan esitatud andmete õigust. 

 

Taotleja allkiri       Kuupäev   vali kuupäev 
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LISA 3 
TAKSOVEO SÕIDUKIKAARDI AVALDUS 
 

Taksoveoloa nr … 

 Taotleja … 

Isikukood / registrikood … 

Telefon … e-post … 

Sõiduk  
Sõiduki omanik … 

Registreerimistunnistuse nr … Registreerimismärk … 

Mark, mudel … Ehitusaasta … 

Värvus … Istekohtade arv … 

Tehnoülevaatuse kuupäev … Järgmine ülevaatus … 

Rendileping  kehtiv kuni … 

Takso 
Tehnoülevaatuse kuupäev … Järgmine ülevaatus … 

Taksomeetri mark … Taksomeetri tehasenumber … 

Taatlemise aeg … Kehtivus … 

Taatleja … 

Taotlusele on lisatud  

☐ Koopia sõiduki tehnilisest passist 

☐ Sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki 
registreerimistunnistuse alusel (ÜTS § 58 lg 2 p 1) 
 
NB! Sõidukikaardi väljastamise teenustasu (20 eur) makstakse MTÜ Pärnumaa 
Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-
posti aadressile pärast avalduse esitamist!  

☐ Kinnitan, et sõidukikaardi avalduses märgitud mootorsõiduk vastab 
ühistranspordiseaduse § 64 nõuetele ning kinnitan esitatud andmete õigsust. 

 

Kuupäev     …     Allkiri  

Vedaja … 

Registrikood … 

Registriaadress … 


