e-äriregistri päringud
Registrite ja Infosüsteemide Keskus on maakohtute registriosakondade andmebaasi haldaja.
Kohtute registriosakondade andmebaas koosneb:
 äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandi registri
digitaalsetest andmetest;
 äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannetest;
andmebaasi pidaja poolt töödeldud andmetest.

Lihtpäring
Kodanik saab endaga seotud ettevõtjate andmeid tasuta vaadata sisenedes e-äriregistrisse IDkaardiga. Kõigi teiste ettevõtjate andmetega on võimalik tutvuda läbi lihtpäringu ilma RIK-iga lepingu
sõlmimiseta.
 Otsi ettevõtjat registrikoodi või ärinime järgi;
 Vastuseks on tasuta nähtavad andmed (B-kaart, maksuvõlgnevuse info jne);
 Võimalus vaadata ka tasulisi andmeid (ühekordne tasumine pangalingi kaudu).

Detailpäring
Lepinguline kasutaja saab kasutada laiendatud otsinguvõimalustega päringusüsteemi - detailpäring.
Lisaks ärinimele ja registrikoodile võimaldab e-äriregister otsida tegevusala, aadressi, õigusliku vormi,
staatuse, juhatuse liikme nime jm järgi.
 Lepingulisel kliendil on piiramatu ligipääs kõigile e-äriregistri andmetele;
 Lepinguga kaasneb võimalus ettevõtjate andmeid visualiseerida;
 Mugav tasumise viis igakuise arve alusel;
 Võimalik on andmevahetus XML kujul.

Kirjalik päring
Soovides andmetöötlust, mille tulemusena väljastatakse andmed tabeli või failina (nt mingi kindla
piirkonna, ajaperioodi, tegevusala, müügitulu vm kohta) tuleb esitada kirjalik päring.
Andmete saamiseks palume täita päringu vormi ja edastada see aadressil rik.info@just.ee.
Esmalt saadetakse kliendile hinnapakkumine.
Kirjalikele päringutele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Andmetöötlust vajavad päringud on tasulised.
e-äriregistri andmeid uuendatakse andmebaasis iga tund.
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e-äriregistris kajastuvad andmegrupid:
Üldandmed (kehtivad ja/või ajalooandmed):
 ärinimi, ühingu või sihtasutuse nimi;
 registrikood;
 staatus (registrisse kantud, likvideeritud, kustutatud jne);
 õiguslik vorm (aktsiaselts, osaühing jne);
 esmakande ja/või registrist kustutamise aeg;
 aadress, asukoht ja sidevahendid;
 sihtasutuse eesmärgid;
 põhitegevusala majandusaasta aruandes või teadaandes märgitud andmete alusel;
 osa- või aktsiakapitali rahaline suurus;
 aktsiate või osade registreeritus Eesti Väärtpaberikeskuses;
 majandusaasta algus ja lõpp;
 põhikirja kinnitamine ja muutmine;
 ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ning lõpetamine ja muutmine;
 pankrotiandmed kohtulahendi alusel;
 viide kannetele, mille registripidaja on teinud seadusest tulenevalt ettevõtja avalduseta.
Isikuandmed (kehtivad ja/või ajalooandmed):
 täis- ja usaldusosanikud, juhatuse liikmed, likvideerijad, pankrotihaldurid, prokuristid;
 audiitorid, revidendid, nõukogu liikmed, pankrotitoimkonna liikmed;
 välismaa äriühingu filiaali juhatajad ja seadusejärgsed esindajad;
 eelnimetatute esindusõiguse teostamise kord;
 osanikud ja üle 10% aktsiate omanikud;
 füüsilisest isikust ettevõtja andmed;
 asutajate andmed;
 likvideeritud ühingu dokumendihoidjate andmed.
 Ettevõtjaga seotud isikud:
- Isiku roll;
- Isikukood;
- Osamaks.
Kommertspandiandmed:
 pantija ärinimi, elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
 pandisumma;
 pandi järjekoht;
 pandipidaja nimi, elu- või asukoht, isiku- või registrikood;
 registrikande avamine, muutmine ja kustutamine.
Aruandlusandmed:
 ühe majandusaasta aruande bilansi, kasumi-, rahavoogude aruande süstematiseeritud
andmed.
Dokumendid:
 Põhikiri;
 Majandusaasta aruanne;
 Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
Õiguslikku jõudu omavad äriseadustiku § 34 ning mittetulundusühingute seaduse § 80 mõistes vaid
registrikaardile kantud andmed ning ei laiene töödeldud andmetele.
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Hinnakiri
Hindasid ja teenuseid reguleerib justiitsministri 30.11.1998.a. määrus nr. 55 ning Registrite ja
Infosüsteemide Keskuse direktori käskkiri.

Päring

Hind

Üldandmed

1 euro

Üldandmete ajalugu

1 euro

Kommertspandiandmed

1 euro

Üld- ja isikuandmed

2 eurot

Üld- ja isikuandmete ajalugu

2 eurot

Kehtetud kaardiandmed

2 eurot

Aruandlusandmed

2 eurot

Majandusaasta aruanne

2 eurot

Põhikiri

2 eurot

Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument

2 eurot

Aruandlusandmete kirje
(Majandusaasta aruandes ühele taksonoomia elemendile vastavad väärtused)

0,08 eurot +
km/ tk

Andmetöötlust/ lisatöötlust vajavate andmete väljastamine *

23,33 eurot
+ km/ h

Ühingu tegevusalad

0,25 eurot +
km/ ühing

Aruande auditeerimise andmed

0,31 eurot +
km/ ühing

*Lisatöötlust vajavate andmete väljastamise teenustasu arvestatakse vastuse koostamiseks kulunud
tegeliku aja põhjal minutilise täpsusega. Nimetatud päringu teenustasu on päringu esitajale eelnevalt
teatavaks tehtud.
e-äriregistri infosüsteem: https://ariregister.rik.ee
Lisainfo:
Tel: +372 6803160
e-post: rik.info@just.ee
----------------------------------------------------------------Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
Lõkke 4, 19081 Tallinn
www.rik.ee
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