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Töö alustamine:
TARN’i sisse logimiseks peab kasutajale olema loodud TARN’i kasutaja, millel on kehtiv seos
Sissenõudja osapoolega. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi, Mobiili-ID, DigiID ning
kasutajatunnustega.
Sisse logimise järgselt (kui kasutajal on mitu kehtivat osapoole seost), siis kuvatakse talle
valik kõikidest kehtivatest rollidest. Kasutaja valib soovitava rolli ning alustab süsteemi
kasutamist. Kõikidele kasutajatele kuvatakse Avalehel tema viimased 5 sisselogimist.

Sissenõudja haldur, esindaja ja kasutaja:
Täitmisavaldused
Täitmisavalduste menüü alt saab otsida selle sissenõudja ga seotud avaldusi ja neid
parameetrite järgi otsida. NB! Halduri ja Esindaja õigustega kasutajad saavad avaldusi nii
kinnitada kui ka esitada, kuid tavakasutaja kinnitatud avaldus tuleb veel hiljem kõrgemate
õigustega kasutaja poolt esitada.

Täitmisavalduse lisamine:
Täitmisavalduse käsitsi sisestamisel on 5 etappi . Iga lehekülje lõpus on salvestamine. Juhul
kui vajutatakse „Katkesta“, omistatakse avaldusele olek „Koostamisel“ ja seda kuvatakse
edaspidi Saatmata täitmisavalduste nimistus nii, et kasutaja saab hiljem sisestamist jätkata .
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Sissenõudja

NB! Täitedokumendi etapis on punkt Ettemaksu tasumise kohta.

Juhul kui jäetakse selline valik, siis täituri ettemaksu küsimisel keeldut akse automaatselt.
Puhul kui valitakse „Määramata“ siis tuleb ettemaksu nõude puhul tuleb hiljem kasutajal
manuaalselt otsus langetada, kas ta on ettemaksu tasumisega nõus või mitte.
Võlgnik
Võlgniku andmete täitmisel saab valida füüsilise ja juriidilise isiku vahel. Kui on teada isiku
või registrikood saab sooritada päringuid rahvastiku ja äriregistrist vajutades nuppu „Päring
registrist“.
Eesti kodakondsusega füüsilise isiku puhul tuleb kindlasti sisestada isikukood, eesnimi ja
perekonnanimi. Seda saab ka teha läbi registri päringu. Juhul kui otsing ei anna tulemusi
saab siiski avaldust sisestada, kuid hiljem kinnitamisel kuvatakse vastav hoiatus.
NB! Kui isik on surnud kuvatakse vastav hoiatusteade alles kinnitamisel. Pärast avalduse
esitamist kuvatakse see ka avalduse detailvaatel.
Registrist päritud andmete põhjal täidetakse automaatselt järgnevad väljad:
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Kui võlgnikul on muu riigi kodakondsus, siis märgitakse „Muu“ ja kohustuslikud väljad on
ainult eesnimi, perekonnanimi ja sünnikuupäev.

Juriidilise isiku puhul on kohustuslikeks väljadeks registrikood ja nimetus.
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Edasi peale „Päring registrist“ nupu vajutamist kuvatakse uus aken ja „Kanna avaldusele“
nupu läbi saab need andmed kuvada lahtritesse.

Täitedokumendi vaade
NB! Kõik punaste tärnidega märgitud väljad on kohustuslikud. Kui võlgniku juures märgiti
ära tema elukoha piirkond (maakond), siis on automaatselt täitedokumendis tööpiirkond
täidetud.
Sissenõutava summa juures saab valida põhisumma ja solidaarse summa vahel.
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NB! Tähelepanu ka pöörata võlgniku vara osale, mida saab avada hiireklõpsuga „Võlgniku
vara“ peal. Kohustuslikud väärtused on märgitud „*“’ga
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Täitedokumendi lisad
Soovi korral saab lisada ka täitedokume ndi faile ja lisasid. Nende lisamine ei ole kohustuslik .
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Tavakasutajale saab sisestada avalduse ja kinnitada andmeid ning jätta avaldus esitamise
ootele. Ainult Sissenõudja haldur ning esindaja saavad avalduse lõplikult esitada.

Saatmata täitmisavaldused:
Saatmata täitmisavalduste alammenüüs kuvatakse kõik selle sissenõudjaga seotud
koostamisel ja saatmisvalmis olekuga avaldused. Kuvatud avaldusi saab redigeerida,
kustutada, otsida oleku järgi ja puhul kui on tegemist saatmisvalmis avaldus ega siis vaadata
tema detailvaadet. Saatmisvalmis avaldusi saab mitmekaupa esitada.

Tagastatud täitmisavaldused:
Tagastatud täitmisavalduste alammenüüs kuvatakse täiturite poolt tagasi lükatud avaldused.
Neid avaldusi saab tühistada või suunata uuesti jaotamisele.
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Kui vaatel on lõplikult tagastatud avaldusi, siis sissenõudja ei saa neid enam uuesti
jaotamisele saata.
Ettemaksu nõudega täitmisavaldused:

Ettemaksu nõudega täitmisavalduste alammenüüs kuvatakse kõik avaldused, milledelt on
küsitud ettemaksu täituri poolt. Selles vaates sissenõudja saab nõustuda või keelduda
ettemaksuga kui avalduse sisestamise käigus ettemaksu tasumise koha peale valiti
„Määramata“. Samuti kuvatakse siin avaldused, millede puhul on juba ettemaksu nõudega
nõustutud.

Sündmused

Sündmusi saab filtreerida liikide oleku ja aja järgi. Juhul kui on aktiivseid sündmusi
kuvatakse sündmuste „Sündmused“ nupul ka punasel taustal nende arv. Iga sündmus on
kuvatud oma real ja neid saab valida linnukesega ja märgi suletuks, töös või lugemata.
Sündmuste all kuvatakse kõiki Sissenõudjale relevantseid sündmuseid. (Teade täiturilt, info
tagasilükkamiste kohta jne.)
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Sissenõudjad
Sissenõudja menüü all kuvatakse selle sissenõudja detailsed andmed ja kasutajate nimistu,
mida saab muuta või lisada ainult halduri õigustega sissenõudja kasutaja. Esindaja ja
Tavakasutaja rollides saab ainult vaadata kuvatavaid detailandmeid. Sissenõudja Haldur
saab siin lisada sissenõudja nime alt sisse saavaid kasutajaid ja muuta nende
kasutusõiguseid.
Haldur – saab muuta sissenõudja andmeid, sisestada ja esitada avaldusi.
Esindaja – saab sisestada ja esitada avaldusi
Tavakasutaja – saab sisestada avaldusi.

Täiturid
Täiturite menüüs kuvatakse kõikide täiturite nimistu, mida saab filtreerida nimetuse,
isikukoodi ja tööpiirkonna järgi.

Neid andmeid ei saa muuta mitte üheski sissenõudja rollis.
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