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e-äriregister
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis
saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele, korteriühistutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike
institutsioonide andmeid. ID-kaardiga sisenedes saab endaga seonduvat vaadata tasuta.
Tegelike kasusaajate andmed saab avaldada ettevõtjaportaalis [1], juhendid ja korduvad
küsimused selle kohta leiab abiinfo portaalist [2].
1. Registriosakond [9]
Kiirvalikud
2. EMTAK Infosüsteem [10]
Klienditugi: +372 6803160, info@rik.ee [3]
3. Eurokalkulaator [11]
4. Äriseadustik [12]
5. Nimepäring [13]
Otsi ettevõtjat või riigiasutust [4]
6. Erakonnad [14]
Sisene e-äriregistrisse [5]
7. Ärikeelud [15]
8. Abiinfo [16]
Proovi visualiseerimise DEMO [6]
9. Ettevõtja asutamise API [17]
m-äriregister [7]
Ettevõtjaportaali ja majandusaasta aruannete info [8]

E-äriregister sisaldab

:

äriühingute infot;
mittetulundusühingute ja sihtasutuste andmeid;
riigiasutuste infot;
kommertspandiregistri andmeid;
menetlusinfot ja kandemuudatusi;
maksuvõlainfot;
erakondade ja nende liikmete andmeid [18];
Eesti isikute äri- ja ettevõtluskeeldusid [19];

loomeliitude ja nende liikmete andmeid [20];
andmete visualiseerimise tööriista.

Infosüsteemis saab tasuta vaadata ühingute üldandmeid, registrikaarte, maksuvõla infot,
erakondade liikmeid ning äri- ja ettevõtluskeeldusid.
Majandusaasta aruannete, tegevusala, menetlusinfo, põhikirjade, isiku- ja kommertspandiandmete
jm info pärimine on tasuline.

VISUALISEERITUD ÄRIREGISTER [21]
Lepingulisel kliendil on võimalik e-äriregistris olevate ettevõtjate andmeid visualiseerida.
Visualiseerimise tulemusena saab vaadata juriidiliste isikute omavahelisi seoseid piltliku joonisena.
Loe rohkem... [21]

Kehtivad ja varasemad seosed ettevõtjate vahel;
Isikud kandes, kandevälised isikud ja omanikud;
Otsetee Euroopa Äriregistrisse, e-kinnistusraamatusse ja Ametlikesse Teadaannetesse.
Visualiseeritud Äriregistri kasutamiseks tuleb sõlmida leping. Olemasolevad kliendid saavad teenust
kasutada peale e-äriregistrisse sisselogimist, kui valida menüüst „Visualiseeri“.
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Lisaks abonenditasule 9,58 € toimub Visualiseeritud Äriregistri rakenduses tasustamine kolmel
juhul: visualiseerimise alustamisel, infokaardil oleva lingi avamisel ja uue seose visualiseerimisel.
Tasu arvestatakse 2 € iga uue seose avamisel (teenustasu sisaldab sama ettevõtja üld- ja
isikuandmetega tutvumist e-äriregistri teabesüsteemis *24h jooksul).
Hindadele lisandub käibemaks.
* 24h jooksul on andmetega tutvumine tasuta, tehes päringut samalt IP-aadressilt.

Allikas URL: https://www.rik.ee/et/e-ariregister
Lingid:
[1] https://ettevotjaportaal.rik.ee/
[2] http://abiinfo.rik.ee/tegelikkasusaaja
[3] info@rik.ee
[4] http://ariregister.rik.ee/lihtparing.py
[5] https://ariregister.rik.ee/login.py?sess=2744058625781864107840561145719815416934201818
686832564735152694&amp;lang=est&amp;returl=/detailparing.py%3Fsess%3D2744058625781864
107840561145719815416934201818686832564735152694%26lang%3Dest
[6] https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py/visuaalne_demo
[7] https://ariregister.rik.ee/mobile/mobile.py
[8] http://www.rik.ee/ettevotjaportaal
[9] http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/ari-uhingu-ja-laevaregister/registriosakondade-kontak
tandmed
[10] https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx
[11] https://ariregister.rik.ee/eurocalc_oy.py
[12] https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011050?leiaKehtiv
[13] https://ariregister.rik.ee/nimeparing.py
[14] https://ariregister.rik.ee/erakonnad.py
[15] https://ariregister.rik.ee/arikeelud.py
[16] http://abiinfo.rik.ee
[17] https://www.rik.ee/et/muud-teenused/ettevotja-asutamise-api
[18] https://ariregister.rik.ee/erakonnad?lang=est
[19] https://ariregister.rik.ee/arikeelud?lang=est
[20] https://ariregister.rik.ee/loomeliidud?lang=est
[21] http://www.rik.ee/et/e-ariregister/visualiseerimine
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