
 
 
Taustinfo: 
PSI direktiivi uuendamise raames on plaanitud koostada nimekiri andmetest, mida tuleks edaspidi 
anda kõigile osapooltele tasuta kokkulepitud masinloetavas formaadis API’dena, edaspidi 
kõrgväärtusega andmed. Antud nimekiri ettevõtlus valdkonna kõrgväärtusega andmetest (KVA) on 
kokku pandud Justiitsministeeriumi ja RIK’i kaasabil. Allpool toodud andmed võiksid olla kõige 
väärtuslikumad näitajad riigi, avalikkuse, erasektori jt osapoolte jaoks. Ootame tagasisidet, kas antud 
nimekirjas toodud näitajate kõrval tuleks veel mingeid näitajaid KVA hulka lugeda, mis allpool 
toodud andmetest kindlasti peaksid olema KVA määratletud, ja, kas mõni kajastatud näitaja tuleks 
KVA hulgast eemaldada. Palun põhjendada arvamust ja tuua välja (võimalik) kasutusjuht. 
 

 
Äriregistri avaandmed Ettepanekud lisamiseks Äriregistri registrikaardi 

andmed* 

Ettevõtja nimi Õiguslik vorm Ettevõtja ärinimi 

Registrikood  Kapital Ettevõtja asukohaks olev koha-
aadress 

Käibemaksukohustuslase 
number 

Ettevõtja suuruskategooria Juhatuse või seda asendava 
organi asukoha aadress, kui 
see asub välisriigis 

Staatus Majandusaasta aruande 
esitamise aeg 

e-posti aadress  

Esmakande aeg Maksuvõla info (MTA) Ettevõtja või filiaali 
kontaktisiku andmed, aadress 
ja e-posti aadress 

Link ettevõtja andmetele Töötajate arv (MTA) Hooneühistu puhul 
hooneühistule kuuluva 
kinnisasja registriosa number 
ja kinnisasja aadress 

  Filiaali puhul välismaa 
äriühingu ärinimi ja asukoht 
koos aadressiga 

  Osa- või aktsiakapital või OÜ 
puhul asutamine sissemakset 
tegemata 

  Osade või aktsiate 
registreeritus Eesti 
väärtpaberite registris 

  Usaldusfondi osade 
registripidaja või 
aktsiaseltsifondi 
aktsiaraamatu pidaja ärinimi, 
registrikood ja aadress 

  Aktsiaraamatu pidaja ärinimi, 
registrikood või muu 
registreerimisnumber ja 
aadress 



  Osa- või aktsiakapitali suuruse 
üheaegsel vähendamisel ja 
suurendamisel sellekohane 
märkus koos viitega selle 
aluseks olevale otsusele 

  Osa- ja aktsiakapitali 
tingimuslik suurendamine koos 
viitega selle aluseks olevale 
otsusele 

  Filiaali puhul välismaa 
osaühingu, aktsiaseltsi või muu 
neile sarnase äriühingu osa- 
või aktsiakapitali suurus 
asukohamaa valuutas ning 
selle muutmine 

  Füüsilisest isikust ettevõtja 
isikuandmed 

  Täisühingu täisosaniku 
andmed 

  Usaldusühingu täisosaniku ja 
esindama volitatud 
usaldusosaniku isikuandmed, 
samuti tema sissemakse 
suurus eurodes 

  Usaldusfondi täisosaniku 
ärinimi, registrikood ja asukoht 

  Täisühingut esindama 
volitatud osanike isikuandmed 

  Äriühingu juhatuse liikme või 
Euroopa äriühingu 
haldusnõukogu liikme 
isikuandmed 

  Euroopa majandushuviühingu 
liikmete ja juhatuse liikmete 
isikuandmed 

  Euroopa territoriaalse 
koostöörühmituse liikmete 
isikuandmed 

  Pankrotihalduri ja ajutise 
pankrotihalduri isikuandmed 

  Äriühingu lõpetamise korral 
likvideerija isikuandmed, 
sealhulgas ka siis, kui 
likvideerijaks on täisosanik, 
esindama volitatud 
usaldusosanik, esindama 
volitatud isik, juhatuse või 
Euroopa äriühingu puhul ka 
haldusnõukogu liige 



  Krediidiasutuse moratooriumi 
korral moratooriumihalduri 
isikuandmed 

  Kindlustusandja erirežiimi 
korral erirežiimihalduri 
isikuandmed 

  Välismaa äriühingu filiaali 
kaardile äriühingu 
seadusjärgse esindaja 
isikuandmed, samuti 
esindusõiguse tekkimise ja 
lõppemise aeg ning filiaali 
juhataja isikuandmed 

  Ühise esindusõiguse reeglid 

  Prokuristi isikuandmed 

  Prokuristide ühise 
esindusõiguse reeglid 
(ühisprokuura), samuti reeglid 
selle kohta, kuidas prokurist 
võib ettevõtjat esindada koos 
juhatuse liikmega, 
haldusnõukogu liikme või 
filiaali juhatajaga, selle 
puudumise korral kehtib iga 
prokuristi eraldi esindusõigus, 
mida kandes ei märgita 

  Prokuristi õigus ettevõtja 
kinnisasju võõrandada ja 
koormata, selle õiguse 
puudumist kandes ei märgita 

  Ettevõtja õiguslik vorm 

  Aktsiaseltsi, usaldusühingu või 
tulundusühistu alaliik 

  Tulundusühistu eesmärk ning 
kui ühistu põhikiri näeb ette 
liikmete lisavastutuse või 
isikliku vastutuse, siis ka ühistu 
liikmete isikuandmed 

  Esindusõiguseta 
usaldusosaniku isikuandmed, 
samuti tema sissemakse 
suurus eurodes 

  Ühingu põhikirja kinnitamise 
aeg 

  Majandusaasta algus ja lõpp 

  Euroopa majandushuviühingu 
tegutsemistähtaeg, kui ühing 
on tähtajaline 

  Andmed füüsilisest isikust 
ettevõtja ajutise ja hooajalise 



tegevuse ning tegevuse 
peatamine kohta 

  Äriühingu lõpetamise kuupäev 
ning lõpetamise alus ja muud 
võimalikud asjaolud 

  Äriühingu lõpetamist tühistav 
äriühingu tegevuse jätkamine 
ning selle alus ja muud 
võimalikud asjaolud 

  Pankrotiandmed, mis ei ole 
kantud alajaotusesse 
„Esindusõigus”, sealhulgas 
viide aluseks olevale 
kohtulahendile 

  Pankrotimenetluse lõppemise 
kuupäev ning lahendi teinud 
kohus 

  Viide Eesti Panga presidendi 
määrusele krediidiasutuse 
moratooriumi kehtestamise 
kohta ning selle jõustumise 
ajale 

  Äriühingu ühinemine, 
jagunemine ja 
ümberkujundamine, selle alus 
ja muud võimalikud asjaolud 

  Ettevõtja või filiaali registrist 
kustutamine ning selle alus 

  Märge selle kohta, et 
tulundusühistu liikmete 
vastutust on vähendatud või 
see on välistatud 

  Äriseadustiku § 520 lõikes 
52 nimetatud märge 

  Filiaali puhul: õigusliku 
vormina märgitakse, et 
tegemist on välismaa 
äriühingu Eesti filiaaliga ning 
millisele Eesti äriühingule on 
see äriühing õiguslikult kõige 
sarnasem 

  Filiaali puhul: märgitakse, 
millise iseseisva 
õigussüsteemiga territooriumi 
(maa) seaduste alusel äriühing 
tegutseb 

  Filiaali puhul: kui ühingu 
asukohamaal on ette nähtud 
registrisse kandmine, siis 
märgitakse register, kus 



äriühing on registrisse kantud, 
ning registrikood 

  Filiaali puhul: ühingu põhikirja 
kinnitamise aeg ning põhikirja 
muudatuse tegemise aeg ja 
muudatuste kirjeldus kantakse 
registrikaardile vaid siis, kui 
selline kanne tehakse 
äriühingu asukohamaa 
registrisse 

  Filiaali puhul: märgitakse, kas 
välismaa äriühing peab või ei 
pea asukohamaal 
majandusaasta aruande 
avaldama 

  Filiaali puhul: välismaa 
äriühingu majandusaasta algus 
ja lõpp 

  Likvideeritud äriühingu 
dokumentide hoidja 
isikuandmed või märkus 
dokumentide arhiivi 
hoiuleandmise kohta 

  Viited teistele 
registrikaartidele tehtud või 
ülekantud kannetele 

  Viide ettevõtja registreerituse 
ja registreerimisnumbri kohta 
ettevõtteregistris ja viide 
ettevõtteregistrisse kantud 
nimele ja õiguslikule vormile, 
kui see erines äriregistris 
olevast ärinimest või 
õiguslikust vormist 

  Viide aktsiaseltsi esmaselt 
taotletud ärinimele, kui see 
erineb esmakande tulemusena 
äriregistrisse kantud ärinimest 

  Märkus selle kohta, et Euroopa 
majandushuviühingu liige on 
vabastatud nõukogu määruse 
1985/2137/EMÜ Euroopa 
majandushuviühingu kohta 
artikli 26 lõike 2 järgi 
vastutusest ühingu nende 
kohustuste eest, mis on 
tekkinud enne tema ühingusse 
astumist 

  Ümberregistreeritud füüsilisest 
isikust ettevõtja 



maksukohustuslaste registris 
registreerimise alguskuupäev 

  Märge selle kohta, et 
aktsiaseltsifond on 
investeerimisfondide seaduse 
kohaselt asutatud fond, mille 
aktsiakapitali suurus vastab 
fondi vara puhasväärtuse 
suurusele 

  Märge selle kohta, et 
usaldusfond on 
investeerimisfondide seaduse 
kohaselt asutatud fond 

  Fondivalitseja ärinimi, 
registrikood ja aadress 

  Märkus selle kohta, et 
registripidajale on esitatud 
avaldus aktsiaraamatu pidaja 
vahetamiseks ning et 
sellekohane üldkoosoleku 
otsus vastab seadusele 

  Muud märkused 

  Kannete loetelu: kande 
järjekorranumber, kandeliik, 
kande kinnitamise kuupäev ja 
kandeavalduseta tehtud kande 
korral viide kande tegemise 
õiguslikule alusele. 

*Avalikud ja tasuta kättesaadavad üksikpäringuga registrikaarti vaadates. Igal registrikaardil 
ei ole kõiki nimetatud andmeid, vaid kanded sõltuvad sellest, kas ettevõtja on vastava kande 
tegemist registriosakonnalt taotlenud. 


