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Tasud ja maksetingimused       

1. Registripidaja on kohustatud tasuma EIS-le: 

1.1 Lepingutasu summas 600 EUR; 

1.2 Tagatisdeposiidi summas 1 200 EUR; 

1.3 Registreerimistasu iga Domeeninime eest summas 7 EUR 1-
aastase, 14 EUR 2-aastase ja 21 EUR 3-aastase registreerimisperioodi korral; 

1.4 Pikendamistasu Domeeninime Registreeringu pikendamise eest 
summas 7 EUR 1-aastase, 14 EUR 2-aastase ja 21 EUR 3- aastase 
registreerimisperioodi korral; 

2. Punktides 1.1 ja 1.3 – 1.4 nimetatud tasudele lisandub käibemaks 20% 
Eestis kehtivates õigusaktides ette nähtud juhtudel. 

3. Registripidaja on kohustatud maksma Registreerimistasud ja 
Pikendamistasud EIS-le regulaarselt täiendatava ettemaksuna (edaspidi: 
„Ettemaks”) EIS kontole nr 771000598731 LHV Pangas (IBAN nr 
EE557700771000598731, BIC/SWIFT nr LHVBEE22) enda poolt valitud summas. 
Ettemaksu summa peab olema piisav Registreerimisteenuste katkestusteta 
osutamiseks. 

3.1 Lisaks pangaülekandele on EIS-l õigus võimaldada Registripidajale 
Ettemaksu tasumist muude maksevahendite, sh krediitkaardi abil. Muu 
maksevahendi kasutamisel on Registripidaja kohustatud kandma vastava 
maksevahendi kasutamisel rakenduvad teenustasud.  

4. Lepingutasu ja Tagatisdeposiit peavad olema EIS poolt eelnevalt 
väljastatud arvel märgitud pangakontole laekunud hiljemalt Registrilepingu 
sõlmimise ajaks. Registripidajaga Registrilepingu mittesõlmimisel väljastab EIS 
vastava kreeditarve ja tagastab eelnimetatud tasude summad nende maksjale 
viivitamatult. Tagatisdeposiidi summast Leppetrahvi(de) mahaarvamise korral 
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on Registripidaja kohustatud Tagatisdeposiidi algse summa EIS arve alusel 
viivitamatult taastama. 

5. Ettemaksu summa lõppemisel on EIS-l õigus Registreerimisteenuste 
osutamise võimaldamine peatada sellest Registripidajale ette teatamata ja/või 
kohaldada Registrilepingu punktis 17 ette nähtud sanktsioone.  

6. Kõik tasumisele kuuluvad Registreerimistasud ja Pikendamistasud arvab 
EIS Ettemaksust automaatselt maha ning teeb vastava kuupõhise arve 
Registripidajale elektrooniliselt kättesaadavaks hiljemalt järgmise kalendrikuu 
7.-ks kuupäevaks.  

7. Registripidaja on ise kohustatud pidama jooksvalt arvestust tema poolt 
tasutud Ettemaksu jäägi summa üle. EIS teavitab Registripidajat Ettemaksu 
jäägist e- kirjaga hiljemalt EIS-le vastava teabepäringu esitamisele järgneval 
tööpäeval või EPP-protokolli vahendusel viivitamatult pa ̈rast vastava 
teabepäringu esitamist.  

8. Registrilepingu lõppemisel tagastab EIS Ettemaksu jäägi summa ja 
Tagatisdeposiidi Registripidajale viivitamatult kui vastav nõue on EIS-le esitatud 
90 päeva jooksul Registrilepingu lõppemisest arvates ja Registrilepingu 
lõppemise põhjuseks ei olnud Registrilepingu erakorraline üles ütlemine Lepingu 
punkti 17.2 alusel.   

 
 

           
 
 


