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Äriregister 

Äriregistrit peetakse Eestis elektrooniliselt. Tegemist on paberivaba registriga, mis on eeskujuks nii Eestis 

kui ka mujal maailmas. Elektroonilise registri haldamiseks ja muudatuste tegemiseks kasutatakse 

menetlustarkvara, mille kasutajateks on Tartu Maakohtu registriosakonna töötajad. Elektroonilise 

äriregistri peale on loodud kaks avalikku teenust: ettevõtjaportaal (ettevotjaportaal.rik.ee) ja teabesüsteem 

(ariregister.rik.ee), mida kasutavad kodanikud ja ettevõtjad.  

Ettevõtjaportaal 

Ettevõtjaportaal on e-teenus, mille kaudu kodanikud saavad asutada uusi juriidilisi isikuid ja hallata nende 

elutsüklit. Ettevõtjaportaal on Eesti e-riigi lipulaev ja saanud palju rahvusvahelist tähelepanu. Eesti nimel 

on maailmarekord kõige kiiremini asutatud ettevõtte loomises -18 minutit. Tänu äriühingu asutamise 

lihtsusele on Eestil ka maailma edetabelites väga hea positsioon. Maailmapanga Ease of Doing Business 

edetabelis on äriühingu asutamise reiting 12. kohal (http://www.doingbusiness.org/rankings). Eesti 

kogemust ja saavutust e-teenuste loomisel on aluseks võetud paljudes riikides, muu hulgas Omaanis ja 

Araabia Ühendemiraatides, kus Eesti ekspertide toel juurutati äriregistri pidamise põhimõtted ning selle 

tulemusel lihtsustus ettevõtluskeskkond oluliselt. 

Lühiülevaade olemasolevatest funktsionaalsustest: 

 Juriidiliste isikute loomine 

 Juriidiliste isikute andmete muutmine 

 Määruskaebuste esitamine 

 Volitatud isikute poolt erakondade andmete muutmine 

http://www.doingbusiness.org/rankings


 Juriidiliste isikute ümberkujundamised 

 Toimikuga tutvumised 

 Esindusõiguste määramine 

 Osade eriõiguste määramine 

Ettevõtjaportaali osas esitatud ettepanekud 

Esitatud ettepanek Seisukoht Esitaja 

Ettevõtjaportaalis ühingu asutamisel võimaldatud 

põhikirja mudel vajab parandamist. Praegune 

mudel on täis tingimusi, mille lisamine põhikirja 

on vastavalt seadusele vabatahtlik, ning punkte, 

mis tarbetult kordavad äriseadustiku 

standardregulatsiooni. Komisjoni hinnangul peaks 

osaühingu ettevõtjaportaali kaudu asutamisel 

olema olemas võimalus valida võimalikult 

minimalistlik põhikiri – selline, kus on ainult 

need andmed, mida seadus minimaalselt nõuab. 

// 

Tüüppõhikirja kasutamise võimalus ka teistele 

õiguslikele vormidele lisaks osaühingule.  

 Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon // 

kliendid 

Sagedaseks probleemiks on allkirjade lisamine 

siis, kui üks või mitu ühist esindusõigust omavat 

isikut on juba kandeavalduse allkirjastanud ja 

liikunud edasi järgmisesse etappi. Sel juhul ei 

võimalda portaal enam kandeavaldusele teiste 

esindusõiguslike isikute allkirjade lisamist. Kuna 

seda juhtub üsna sageli, siis oleks mõistlik tagada, 

et isegi kui allkirjastamise etapist on liigutud 

järgmisesse etappi, saab allkirjastamise etappi 

tagasi minna ning allkirju lisada ka hiljem (s.o 

eeldusel, et avaldust ei ole veel menetlusse 

saadetud). Hetkel on ainukeseks lahenduseks 

sellises olukorras uue kandeavalduse tegemine. 

Teostatud aastal 2017. Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Ettevõtjaportaali vahendusel ei saa esitada kõiki 

kandeavaldusi, näiteks ümberkujundamine. 

Samas ühinguvormi muutmine võiks olla üheks 

valikuks ja sellest lähtuvalt siis võimalikud 

valikud, mis ühinguvormi muutumisel teha saab. 

Teostatavust on 

võimalik analüüsida 

pärast ühinguõiguse 

revisjoni tulemuste 

selgumist. 

Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Ettevõtjaportaal nõuab isikute vahetamisel kohati 

andmeid, mida seaduse kohaselt registrile esitama 

ei pea. Näiteks tuleb prokuristi ja kõigi välisriigi 

residentidest nõukogu liikmete (mitte üksnes 

nõukogu esimehe) lisamisel lisada täisaadress, 

kuigi ÄS § 62 lg 7 kohaselt ei tule esitada 

prokuristi ega nõukogu tavaliikmete 

aadressiandmeid. Süsteem peaks nõudma üksnes 

seadusega nõutud andmete sisestamist. 

Osaliselt teostatud, töö 

jätkub. 

Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 



Puuduste kõrvaldamise protseduur on ebaselge ja 

vajab lihtsustamist. Praegu tuleb puuduse 

kõrvaldamiseks alustada uut muutmiskande 

avaldust ja lisada puuduolev dokument. Paljud 

seda ei tea ja see muudab süsteemi kasutamise 

keeruliseks ja ebaloogiliseks. 

Teostatud aastal 2017. Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Kandeavalduse allkirjastamise lehel näitab 

Ettevõtjaportaal allkirjastajatena isikuid, kelle 

(kaas)allkirju esitatavale avaldusele seaduse 

kohaselt nõutud ei ole. Meie hinnangul võiks 

allkirjastamise lehel olla selgelt märgitud, et 

kandeavalduse esitamiseks on vajalik vaid selle 

allkirjastamine seaduses ettenähtud isikute poolt 

(s.o kandeavalduse menetlusse saatmine on 

lubatud ka ilma kõigi allkirjastamise lehel 

loetletud isikute allkirjadeta) ning võimalusel ka 

selgitus selle kohta, kelle allkirjad kindlasti 

peavad kandeavaldusele lisatud olema (lähtuvalt 

kandeavaldusega taotlevatest kannetest). 

Osaliselt lahendatud, 

töö jätkub. 

Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Originaaldokumentide esitamisega seoses võiks 

kaaluda võimalust võrdsustada originaaliga ka 

äriühingu, mille suhtes kande tegemist 

taotletakse, juhatuse liikme või advokaadi poolt 

digitaalallkirjaga kinnitatud ärakirjad (ärakirjade 

kinnitamise õigus on advokaatidele antud AdvS § 

41 lg 1 p 5, lg 2 ja § 42 ning justiitsministri 

30.08.2011 määrusega nr. 41 “Advokaadi 

kinnistamistoimingud” § 5). See võimaldaks 

lihtsustada dokumentide esitamist ja registripidaja 

tööd, kuivõrd praeguste nõuete tõttu tuleb sageli 

registrile originaaldokumente lisaks paberkandjal 

juurde esitada – mh kui dokumendi allkirjastajaks 

on olnud välisriigi resident, kellel ei ole digitaalse 

allkirja andmise võimalust. 

 Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Ühtlasi võiks mõeldes olukordadele, kus on 

vajalik lisadokumente paberkandjal juurde 

esitada, saada lisada kandeavaldusele märkuse (nt 

tehes märgistuse sellekohasesse kasti), et 

esitatakse juurde ka lisadokumente paberkandjal. 

See aitaks ennetada olukordi, kus registripidaja 

teeb puuduste kõrvaldamise määruse enne kui 

originaaldokumendid füüsiliselt registriosakonda 

ning kannet menetleva ametnikuni jõuavad. 

Teostatud aastal 2017. Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 

Tasuks kaalumist, et teatud äriregistrisse 

sisestatava info, mille osas ei saa registripidaja 

poolne kontrollimine reaalselt anda mingit 

lisaväärtust ega -tagatist, võiks äriühingu juhatuse 

liige saada ise ettevõtjaportaalis sisestada / ära 

muuta selliselt, et info sisestamisele ei järgneks 

veel registripidaja poolset kontrollimist, enne kui 

 Eesti Advokatuuri 

äriõiguse komisjon 



muudatused äriregistri teabesüsteemis nähtavaks 

muutuvad. 

Muuta tegevuskoha ja kontaktandmete 

sissekandmise põhimõtteid. Rakendada meetmeid 

välistamaks äriühingu asukoha registreerimine 

sobimatutele aadressidele ja anda võimalus 

tegutseda vaid läbi e-kontaktide (e-post 

primaarseks; nõusoleku küsimine  kinnistu 

omanikult). 

Suures osas on 

ettepanekud 

realiseeritud. 

Äriregistris on 

kasutusele võetud 

ADS süsteem, mis 

vähendab vigaste 

aadresside sisestamise 

võimalust. Teiseks 

kantakse äriühingute 

puhul e-post edaspidi 

registrikaardile ning e-

post on primaarseks 

kanaliks äriühinguga 

suhtlemiseks. Kinnistu 

omaniku nõusoleku 

küsimist analüüsiti ÄS 

eelnõu juures, millega 

lubatakse juriidilise 

isiku juhatusel või seda 

asendaval organil 

asuda ka välisriigis. 

Enamus 

kooskõlastusringil 

vastanutest ei toetanud 

seda, kuna suurendab 

ausate ettevõtjate 

halduskoormust. 

Seetõttu sätet 

seadusesse ei lisatud 

ning seda ei ole tarvis 

ka uuesti analüüsida. 

Maksu- ja Tolliamet 

Ettevõtjaportaali vahendusel 

käibemaksukohustuslaseks registreerimine ning 

töötajate registreerimine. 

Valmib 2018. aasta 

detsembris. 

Maksu- ja Tolliamet, 

Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 

Ettevõtjaportaali vahendusel tegevuslubade ja 

litsentside taotlemine, kaubamärgi 

registreerimine, domeeni registreerimine. 

Planeeritud teostada 

aastal 2019. 

Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 

Ettevõtjaportaal ja teabesüsteem viiakse kokku 

ühtseks e-äriregistri portaaliks. Tekib nö. one-

stop-shop, kust ettevõtja saab teha kõik vajalikud 

äriregistri toimingud ühest kohast, mh kasutada 

ka teisi ettevõtjatele mõeldud e-teenuseid, nt 

MTA käibemaksu kohustuslaseks registreerimine 

ja töötajate registreerimine. 

Mobiilivaadete loomine, mis muudavad kasutajal 

e-äriregistri kasutamise lihtsamaks ka 

Teostamisel aastal 

2018. 

Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 



nutiseadmetega. 

Lihtsam ja mugavam tagasisidestamise 

funktsionaalsus, millega saame vajalikku infot 

kasutajate rahulolu kohta ning saame süsteemi 

kitsaskohtadele kiiremini jälile. 

Uus moodne ja mugav kasutajaliides 

(http://v2yuvi.axshare.com/#g=1&p=avaleht). 

Automaattõlke teostamine välja saadetavatele 

äriregistri teavitustele ja määrustele. Täna 

saadetakse teatiseid ja hoiatusi välja ainult eesti 

keeles. Tulevikus on võimalik äriregistri töötajal 

otsustada, kas panna kaasa ka kvaliteetne, eesti 

keele tõlkemootoril baseeruv, informatiivne tõlge. 

Tõlke lisamine võimaldab teavituse või otsuse 

saajal lihtsasti aru saada, mille kohta teatis tuli. 

Teostamisel aastal 

2018. 

Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 

Krediitkaardiga riigilõivu maksmine. Teostamisel aastal 

2018. 

Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus 

Osanike registri loomine. Täpsem lahendus 

selgub peale eelnõu 

valmimist. 

Realisatsioon rahastuse 

saamisel aastal 2019. 

Justiitsministeerium 

Tegelike kasusaajate registri loomine. Teostamisel aastal 

2018. 

Justiitsministeerium, 

Rahandusministeerium 

Andmekaitse ametnikust teavitamine 

ettevõtjaportaali vahendusel. 

Teostamisel aastal 

2018. 

Justiitsministeerium, 

Andmekaitse 

Inspektsioon 

Eestis võiks saada osaühingu asutada ka nõnda, et 

osakapitali sissemakse tegemisel ei peaks 

kasutama Eestis oleva krediidiasutuse kontot ja 

osakapitali sissemakse saaks teha ka EL 

krediidiasutuse kontole (seotud ÄS § 520 lõikega 

4). 

 Kliendid 

 

Teabesüsteem 

Teabesüsteem ehk e-äriregister on teenus, mille eesmärgiks on publitseerida võimalikult selgelt ning 

mugavalt Eestis tegutsevate juriidiliste isikute informatsiooni. E-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti 

äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, korteriühistute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Oluline informatsioon nagu registrikaart, maksuvõla info ja 

lihtandmed on e-äriregistri vahendusel tasuta kasutamiseks. Kollektsioon olulist informatsiooni on 

jagatud huvilistele ka avaandmetena. Lisaks on e-äriregistrisse loodud ka mugavusteenuseid, mis aitavad 

ettevõtjatel andmeid mugavamalt vaadelda. Näiteks keeruliste äriühingute ja isikute seose jälgimiseks või 

rahapesu uurimiseks on loodud tööriist nimega Visuaalne äriregister, kus joonistatakse arvuti ekraanile 

keerulisi omandi ja juhtimise seoseid isikute ja juriidiliste kehade vahe. Täna on võimalik teha visuaalsete 

http://v2yuvi.axshare.com/#g=1&p=avaleht


andmeseoste päringuid Eesti registrite piires, kuid lähiaastatel on võimalik informatsiooni seostada ka 

piiriüleselt. Ettevõtjad, kes soovivad andmeid taaskasutada ja nendele lisandväärtust anda, saavad oma äri 

tegemiseks kasutada kvaliteetseid teenuseid andmete importimisel. Näiteks saab täiendava tasu eest alla 

laadida ja andmeanalüütika töövahenditesse importida majandusaasta aruannete informatsiooni. See 

annab ettevõtjatele pildi partnerite käekäigust ja uutest võimalustest turul.   

Teabesüsteemi osas esitatud ettepanekud 

Esitatud ettepanek Seisukoht Esitaja 

Lahendada äriühingute info 

parem jagamine ettevõtja 

tehingupartneritele – 

likvideerimis- või 

ümberkujundamise menetlusest 

teavitada äriühingu 

võlausaldajaid automaatselt. 

Võimalik saata info MTA-le, 

kes saab omakorda KMD INF 

kaudu teavitada 

tehingupartnereid. 

Maksu- ja Tolliamet 

Luua riskiga isikute register. 

Kehtestada selged tingimused, et 

väga probleemsete isikute suhtes 

ärikeeldude ja 

ettevõtluskeeldude rakendamine 

oleks proportsionaalse 

ressursikuluga. Täna keeldude 

rakendamine võimalik vaid läbi 

pankrotimenetluste (eelduste 

olemasolu ja rahastamise 

vajadused), kriminaalmenetluste 

või MtSÜS rakendamise 

(ebaefektiivne). Kriteeriumid 

peaksid korduvate ja väga 

oluliste rikkumiste korral 

võimaldama isiku registrisse 

kandmist, mille pinnal saab ÄR 

kannetest keeldumist rakendada 

(uue äriühingu loomise 

võimatus, juhtorganisse 

kuulumise piirang jms). 

Teostatavust on võimalik 

analüüsida pärast ühinguõiguse 

revisjoni tulemuste selgumist.  

Maksu- ja Tolliamet 

Avaldada äriregistri 

teabesüsteemis rohkem 

ettevõtlusega seotud 

informatsiooni (nt 

tegevuslubade ja litsentside 

olemasolu, Ametlike 

Teadaannete info, töötajate arv, 

täitemenetluste info jm). 

Planeeritud teostada aastal 2019. Maksu- ja Tolliamet 

Muuta sundlõpetamise ja 

likvideerimise protsessi 

põhimõtteid. Varatute ja 

kohustusteta äriühingute 

likvideerimise protsess 

Teostatavust on võimalik 

analüüsida pärast ühinguõiguse 

revisjoni tulemuste selgumist. 

Maksu- ja Tolliamet 



lihtsustada, et vähendada 

sundlõpetamiste mahtu. 

Sundlõpetamise protsess siduda 

automaatse seirega 

kinnistusraamatu jm registervara 

ning kehtivate vaidluste 

andmebaasi vastu, et välistada 

varaga isikute sundlõpetamine 

ilma likvideerimismenetlust läbi 

viimata. Selliste isikute osas 

peaks riik võtma aktiivse rolli ja 

kohus algatama ise 

likvideerimismenetluse -

registritest nähtuv vara ja 

pangakontodel olevad vahendid 

realiseerida riigi poolse 

likvideerimismenetlusega;  kui 

selles menetluses selguvad 

nõuded ja maksejõuetus, 

algatada pankrotimenetlus. 

Likvideerimismenetluse 

alustamisest saaks MTA 

teavitada viimase aasta 

tehingupartnereid KMD INF2 

andmete pinnal ja kaaluda 

võimalust lisada äriühingu 

juurde registrisse märge 

„likvideerimisel“ koos nõuete 

esitamise tähtajaga 

võlausaldajate jaoks. Kui selle 

tähtaja jooksul ei ole 

võlausaldaja reageerinud, siis 

kogu vara läheb riigi omandisse, 

alternatiivina otse KOV-ile. 

Hiljem selgunud nõude 

omanikud saavad ennistada selle 

likvideerimismenetluse sarnaselt 

praegu kehtivale korrale.  

Luua riigile võimalus 

lihtsustatud korras, 

haldusmenetluses tuvastatud 

asjaolude pinnal õigus 

ettevõtjate registrist 

kustutamiseks. Saame luua 

süsteemi, kus ettevõtte 

registreerimisel/juhatuse liikme 

vahetusel nt olukorras kus 

tuvastame, et äriühing 

võõrandatakse variisikule ja 

tegelikku ettevõtlust ei toimu, 

toimub automaatne kustutamine, 

Teostatavust on võimalik 

analüüsida pärast ühinguõiguse 

revisjoni tulemuste selgumist. 

Maksu- ja Tolliamet 



et ei saaks ühingut edasi 

kasutada pettuste läbiviimiseks 

ja maksuvõla suurendamiseks. 

Monitoorida jooksvalt ka 

juhatuseta äriühingute 

sundlõpetamise vajadust 

(ärikeeluga isikud, samuti 

juhatuse liikmeks nimetamise 

tähtaja möödumine ja 

majandusaasta aruanded 

esitamata) ning rakendada riigi 

algatusel vajadusel varade 

realiseerimiseks 

likvideerimisprotsess koos 

sundlõpetamisega. Täiendavalt 

saab luua registrist kustutatud 

ettevõtete osas automaatse 

teavituse pankadele lõpetatud 

isikute arvelduskontode kiireks 

sulgemiseks. 

Anda MTA-le võimalus muuta 

ettevõtja aadressi, kui on teada, 

et ettevõtja ei asu ÄR-i kantud 

aadressil. 

Teostatavust on võimalik 

analüüsida pärast ühinguõiguse 

revisjoni tulemuste selgumist. 

Maksu- ja Tolliamet 

Avaldada äriregistris 

käibemaksu kohustuslase 

informatsiooni. 

Äriregistris on nähtav KMKR 

number, samuti 

registreerimisajalugu ja 

käibemaksugruppi kuuluvad 

isikud. Kui isik KMKR-st 

kustutatakse, siis vastav info 

teabesüsteemis muutub. Lisaks 

tehakse 2018. aastal arendused, 

mille kohaselt on võimalik 

äriühingu registreerimisel 

taotleda ettevõtjaportaali 

vahendusel koheselt ka KMKR 

numbrit ning registreerida 

töötajaid töötajate registris. 

Juhul kui vajadus veel mingi 

info avaldamiseks, siis on see 

teostatav. 

Maksu- ja Tolliamet 

Mugavusteenused ettevõtjatele: 

ettevõtja andmete 

(majandusnäitajate) võrdlusesse 

lisamine ning ettevõtjate 

teavitusfunktsionaalsus 

(teavitused tehingupartnerite vm 

huvipakkuvate juriidiliste isikute 

osas) + vastav mobiiliäpp. 

 Registrite ja Infosüsteemide 

Keskus, kliendid 

Statistiliste andmete (nt  Registrite ja Infosüsteemide 



arvestus- ja ettevõtlusalaste 

andmete) koostamise moodul; 

kaardirakendus statistiliste 

andmete kuvamiseks. 

Keskus, kliendid 

Ostukorvi kaudu ostetud 

andmete saatmine kliendile e-

posti teel. 

 Kliendid 

Euroopa äriregistri otsingu 

parendamine, mis võimaldaks 

otsida kõikide riikide üleselt. 

Äriühingu nimepäringu 

vastusesse näidata ka Euroopa 

äriühingute nimesid. 

 Kliendid 

Visualiseeritud äriregistri 

teenuse täiendamine uute 

seostega (kinnistud, Ametlikud 

Teadaanded) 

 Kliendid 

Robotilõksu (Captcha) 

parendamine, kuna tänane ei 

vasta nägemispuuetega isikute 

vajadustele. 

 Kliendid 

KMKR numbri registrikaardil 

kuvamine. 

 Kliendid 

"Kes tutvus minu andmetega" 

funktsionaalsuse loomine.  

 Kliendid 

 

 

Majandusaastaaruande koostamise teenus (XBRL) 

Alates 01.01.2010 on juurutatud majandusaasta aruannete elektrooniline esitamine, mille raames 

kasutatakse ka maailmas aktiivselt kasutuses olevat standardit - XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language). Süsteem pakub aruande koostamiseks ette kõik vajaliku: formaat, vormid, kontrollid, 

selgitused, digitaalselt allkirjastamise võimalused, audiitori osalemine protsessis. Portaali on võimalik 

kasutada kahes keeles (eesti ja inglise keeles) ning ka aruanded on võimalik koostada kahes keeles, kuigi 

registrile esitatakse üksnes eesti keelne aruande versioon. Aastate jooksul on portaali oluliselt täiendatud 

ning koos majandusaasta aruandega on nüüdseks võimalik esitada/kinnitada andmed nt majandustegevuse 

registrile. Hetkel oleme nelja registriga liidestatud ning liidestused kolme registriga on planeeritud lõpuni 

viia 2018. aasta esimeses pooles. Majandustegevuse registrite andmed kuvatakse ettevõtjale aruande 

esitamisel ning piisab ainult ühest linnukesest, et ettevõtja saaks majandustegevuse registreeringu 

pikendatud terveks aastaks. Juurutatud on ka direktiivi nõuetest lähtuv ettevõtja kategooria põhine 

aruandlus. Majandusaasta aruannete portaali andmeid kasutavad oma töös ka teised ametkonnad (nt 

Statistikaamet, PRIA, TAI, Eesti Pank jt) ning andmed on kättesaadavad koheselt pärast nende esitamist 

registrile. 2018. aastal on koostöös Statistikaametiga plaanis võimaldada Statistikaametil pärida ka veel 

registrile esitamata aruannete andmed (eeldusel, et ettevõtjad annavad vastavad nõusolekud andmete 

pärimiseks) statistiliste deklaratsioonide andmete eeltäitmiseks, eesmärgiga tõhustada andmete 

taaskasutamist.  



Majandusaasta aruande esitamise keskkonna osas esitatud ettepanekud 

Esitatud ettepanek Seisukoht Esitaja 

Tuleb hinnata majandusaasta aruande 

vormi ja andmevälju, st kas sellisel 

kujul aruanne on vajalik. 

 

Rahandusministeeriumi 

seisukoht: majandusaasta 

aruande nõuded on 

reguleeritud, raamatupidamis

e standardidega, direktiiviga 

ning on detailselt paigas. 

Mikro- ja väikeettevõtetele 

on 2017. aastast lihtsustatud 

aruandevormid. 

Maksu- ja Tolliamet 

Mittetegutsevatele äriühingutele 

aruande esitamise lihtsustamine. 

Automaatne null aruanne 

 Kliendid 

Ettevõtjad peavad esitama aruandeid ja 

deklaratsioone erinevatesse 

aruandluskeskkondadesse (nt eSTAT, 

e-maksuamet, e-aruandluskeskkond 

jne). Need keskkonnad on erineva 

ülesehitusega, ettevõtjad ei pruugi 

kõiki keskkondi kasutada igapäevaselt 

ning seetõttu võib aruannete täitmine 

ja esitamine olla keeruline. Ettepanek: 

Riik võiks luua ühtse elektroonilise 

aruandluskeskkonna, kuhu ettevõtjad 

saavad riigiasutustele esitada kõik 

vajalikud andmed ilma korduvalt 

erinevatesse keskkondadesse sisse 

logimata. Ühtses keskkonnas võiks 

ettevõtja näha, milliseid aruandeid või 

andmeid tuleb konkreetsel ettevõtjal 

riigile esitada. Samuti võiks toimuda 

automaatne meeldetuletus andmete või 

aruannete esitamistähtaja saabumisest. 

Ühtne aruandluskeskkond peaks 

välistama ka andmete mitmekordse 

esitamise. Ettevõtjatel peaks olema 

võimalik esitada riigile andmeid otse 

läbi majandustarkvara. 

 Kaubandus-Tööstuskoda 

 

E-arveldaja 

E-arveldaja on veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis oli algselt suunatud peamiselt alustavate ja 

mikroettevõtjate raamatupidamise korraldamiseks. Tarkvara on hiljem kohandatud sobivaks ka 

mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. 2018. aastal on plaanis optimeerida tarkvara kasutamiseks ka 

väikestele korteriühistutele. Täna on e-arveldajal 6000 klienti. 



Tarkvara loomisel on pööratud tähelepanu kasutajasõbralikkusele, mis teeb selle algajatele sobivaks - 

tarkvara on olnud liider väikekasutajatele innovatiivsete võimaluste pakkumises. Eesmärgiks on olnud, et 

ettevõtjad saaksid hakkama lihtsamate raamatupidamistoimingutega ning seeläbi oleksid rohkem kursis 

oma ettevõtte finantsseisuga. E-arveldajast saab esitada maksudeklaratsioone Maksu- ja Tolliametile. 

Samuti on e-arveldajast väga lihtne koostada majandusaasta aruannet ning edastada see otse registrile. Et 

raamatupidamine sujuks veel lihtsamini, on e-arveldaja loonud võimaluse vahetada arveid elektrooniliselt. 

Selleks, et arve jõuaks õige arve operaatorini, on loodud e-arve operaatorite keskne register.  

2017. aasta veebruarist hakkas e-arveldaja pakkuma kõigile raamatupidamis- ning majandustarkvaradele 

teenuseid e-arvete saatmiseks ning vastuvõtmiseks väikese abonenditasu eest praktiliselt piiramatus 

mahus. See on oluline samm e-arvete kasutamise edendamiseks ning tulevikus võimalikuks 

kohustuslikuks rakendamiseks. 

Praegu ei ole e-arveldaja kõigi suurte operaatoritega veel liidestatud, kuid 2018. aastal saab see teoks ning 

saame pakkuda turul teenust, millega liidestumisel on võimalik kõigil liitujatel vahendada e-arveid kõigi 

teiste operaatorite klientidega. Ühtlasi loome lahenduse, et olla tulevikus valmis liidestuma ka uute 

operaatoritega. Riigiasutustele on e-arvete esitamine tasuta.  

Lisaks on e-arveldaja meeskonnal kavas analüüsida liidestamise võimalusi Euroopa e-arvete 

võrgustikuga, mille tulemusel saaksime pakkuda klientidele võimalust nii saata kui ka vastu võtta e-arveid 

Euroopa Liidu riikide ühingutelt. Juba täna on tegu kõige lihtsama ja odavama võimalusega kõigil 

ühingutel hakata saatma ning võtma vastu e-arveid, mis perspektiivis laieneb ka Euroopa võrgustikule. 

E-arveldaja osas esitatud ettepanekud 

Esitatud ettepanek Seisukoht Esitaja 

Laomoodul varade lihtsamaks halduseks.  Kliendid 

Sessiooni lõppemise funktsionaalsuse parendamine 

(võimalus sessiooni pikendada, katkemist mugavalt 

edasi lükata). 

 Kliendid  

Eraisikutele e-arvete saatmine ei ole hetkel 

võimalik, kuna iga arve eest küsivad pangad sama 

palju raha kui RIK küsib piiramatus mahus e-arvete 

saatmisel kuutasu. Koostöö pankadega, et ka 

eraisikud saaks tellida e-arveid ja et e-arve saatjad 

teaks millise operaatori juurde e-arved saata.  

 Registrite ja 

Infosüsteemide 

Keskus 
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