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Sissejuhatus 
Äriregistri veebiteenused (XML teenused) on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha Äriregistrist ja Kinnistusraamatust suurel hulgal päringuid ning hoida saadud 
andmeid ka oma andmebaasis. Käesolev dokument sisaldab äriregistri x-tee v6 adapteri vahendusel pakutavaid XML teenuseid. 
 
 

Teenuse WSDL faili link: 
 

• Testkeskkonnas: https://demo-ariregxmlv6.rik.ee/?wsdl  
• Toodangu keskkonnas:  https://ariregxmlv6.rik.ee/?wsdl 

 
 

Teenuse aadress: 
Toodangu keskkonnas teenus: 

https://ariregxmlv6.rik.ee/  
 
Testkeskonnas teenus:  

https://demo-ariregxmlv6.rik.ee 
 
 

Sisendparameetrid: 
Igal päringul vähemalt üks kohustuslik sisendparameeter: paringu_nimi, mis näitab millist päringut sooritatakse.  
 
Teenuste kasutamiseks tuleb ennast autentida kasutades äriregistri teabesüsteemi kasutajanime ja parooli. 
 
Lisaks on kõigil päringutel on valikuline sisendparameeter: 

keel: est – eesti (vaikimisi), eng – inglise 

 
  

https://demo-ariregxmlv6.rik.ee/?wsdl
https://ariregxmlv6.rik.ee/?wsdl
https://ariregxmlv6.rik.ee/?wsdl
https://ariregxmlv6.rik.ee/
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1. Ettevõtja lihtandmete päring (Staatuse päring) 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.lihtandmed_v2 
Selgitus: ettevõtte kehtivad üldandmed piiratud mahus (staatuse päring) 
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017. Nime järgi otsimisel tagastatakse maksimaalselt 100 kirjet. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_lihtandmed_v2.xsd 
Hind: 0,01 € + km 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregisti parool  (kohustuslik) 

ariregister_valjundi_formaat Väljundi formaat “json” või “xml”. Vaikimisi xml. 

evnimi Ärinimi  

ariregistri_kood Registrikood  

evarv Tulemuste maksimaalne arv  

keel Keel Väärtus est või eng 

 
Väljundandmed: 

• Ettevõtja nimi 

• Ettevõtja õiguslik vorm 

• Ettevõtja kehtetud ärinimed  

• Ettevõtja registrikood  

• Ettevõtja staatus äriregistris  

• Registripiirkond 

• Ettevõtja kapital 

• Ettevõtja aadress  

• Esmaregistreerimise kuupäev (so kuupäev, mil esmakordselt kanti kohturegistrisse) 
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2. Ettevõtja detailandmete päring 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.detailandmed_v3 
Selgitus: ettevõtja detailandmete päring 
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017.  
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_detailandmed_v3.xsd 
Hind: Sõltub väljastatavatest andmetest 

• Üldandmed 1€ 

• Üld- ja isikuandmed 2€ 

• Kommertspandiandmed 1€ 

• Üld- ja kommertspandiandmed 2€ 

• Üld-, isiku- ja kommertspandiandmed 3€ 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregister_sessioon Äriregistri sessioon  

ariregister_valjundi_formaat Äriregistri väljundi formaat “json” või “xml”. Vaikimisi xml. 

arinimi Ärinimi  

ariregistri_kood Registrikood  

ettevotja_id Äriregistri sisemine ettevõtja ID  

asukoht_ettevotja_aadressis Asukoht ettevõtja aadressis  

haldyksus_ettevotja_aadressis Haldusüksus ettevõtja aadressis  

fyysilise_isiku_eesnimi Seotud füüsilise isiku eesnimi  

fyysilise_isiku_perekonnanimi Seotud füüsilise isiku perenimi  

fyysilise_isiku_synniaeg Seotud füüsilise isiku sünniaeg  

https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_detailandmed_v3.xsd
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fyysilise_isiku_kood Seotud füüsilise isiku isikukood  

fyysilise_isiku_roll_jada Seotud füüsilise isiku rollid  

yandmed Kas soovitakse üldandmed Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. 

iandmed Kas soovitakse isikuandmeid Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. Kui väärtus on 1, siis kuvatakse 
automaatselt ka üldandmed, kuna isikuandmeid eraldi osta ei saa. 

kandmed Kas soovitakse kommertspandiandmeid Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. 

dandmed Kas soovitakse menetluses avalduse andmeid Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. 

maarused Kas soovitakse määruseid Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. 

ainult_kehtivad Kas soovitakse ainult kehtivaid Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. 

staatused Staatused R – registrisse kantud, L – Likvideerimisel, N – Pankrotis, K – kustutatud. Vaikimisi 
kõik. 

keel Klassifikaatorite keel Väärtus est või eng 

evarv Maksimaalne ettevõtjate arv Vaikimisi tagastatakse maksimaalselt 10 ettevõtja andmed 

 
Väljundandmed: 

• Ettevõtja registrikood ja ärinimi 

• Ettevõtja üldandmed 

• Ettevõtja isikuandmed  

• Ettevõtja kommertspandiandmed  

• Ettevõtja menetluses avaldused 

• Ettevõtja määrused 

• Ettevõtja registrikaardid 
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3. Ettevõtjaga seotud dokumentide loetelu päring (lingid vastavatele dokumentidele) 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.ettevotjaDokumentideLoetelu_v1 
Selgitus: ettevõtja dokumentide loetelu 
Lisainfo: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. Hetkel on põhikirjad kättesaadavad PDF-kujul ning majandusaasta aruanded on kättesaadaval PDF kujul ja failide olemasolul XBRL 
ja DDOC/BDOC kujul. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaDokumentideLoetelu_v1.xsd 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregistri_kood Registrikood  

kuupaev Kuupäev  

aruandeaasta Aruandeaasta  

dokumendi_liik Dokumendi liik  

dokumendi_kehtivus Dokumendi kehtivus  

keel Klassifikaatorite keel Väärtus est või eng 

Väljundandmed: 

• Dokumendi ID 

• Äriregistri kood 

• Dokumendi liik (A – majandusaasta aruanded PDF, D – majandusaastaaruanded BDOC,DDOC, X – majandusaasta aruanded XBRL, P - põhikirjad)  

• Dokumendi nimetus 

• Dokumendi suurus baitides 

• Seisu kuupäev 

• Kehtivus (K – kehtiv, A - aegunud) 

• Aruande liik (P – lõpparuanne, L – likvideerimisbilanss, V – vahearuanne/bilanss, A - aastaaruanne) 

• Aruande aasta 

• URL 
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4. Ettevõtja majandusaasta aruannete loetelu päring 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.majandusaastaAruanneteLoetelu_v1 
Lisainfo: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. Väljastab majandusaasta aruannete info, kui need on viidud struktuuridele. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_majandusaastaAruanneteLoetelu_v1.xsd 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregistri_kood Registrikood  

 
Väljundandmed: 

• Aruande kood 

• Aruande nimetus 

• Aruande aasta 

• Majandusaasta algus ja lõpp 
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5. Ettevõtja majandusaasta aruannete päring 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.majandusaastaAruanneteKirjed_v1 
Hind: 2€ 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_majandusaastaAruanneteKirjed_v1.xsd 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregistri_kood Registrikood  

aruande_liik Aruande liik:  
01 - bilanss  
02 - kasumiaruanne skeem 1  
03 - kasumiaruanne skeem 2  
04 - rahavoogude aruanne  
05 - põhivara liikumine skeem 1  
06 - põhivara liikumine skeem 2  
07 - tulude-kulude aruanne  
08 - bilanss (2003-2004)  
09 - kasumiaruanne skeem 1 (alates 2003)  
10 - kasumiaruanne skeem 2 (alates 2003)  
11 - tulude-kulude aruanne (alates 2003)  
12 - bilanss (alates 2005)  
13 - rahavoogude aruanne (alates 2005)  
14 - bilanss (alates 2009 XBRLis esitatud aruannete puhul kasutuses)  
15 - kasumiaruanne skeem 1  
16 - kasumiaruanne skeem 2  
17 - tulemiaruanne  
18 - rahavoogude aruanne (kaudne meetod)  
19 - rahavoogude aruanne (otsene meetod) 

Aruannete veerud:  
01 - bilanss  
08 - bilanss 
12 - bilanss:  
14 - bilanss:  
A1 - Majandusaasta lõpul  
A2 - Majandusaasta algul  
02 - kasumiaruanne skeem 1  
09 - kasumiaruanne skeem 1  
15 - kasumiaruanne skeem 1  
A1 - Aruande majandusaastal  
A2 - Eelmisel majandusaastal  
03 - kasumiaruanne skeem 2  
10 - kasumiaruanne skeem 2  
16 - kasumiaruanne skeem 2  
A1 - Aruande majandusaastal  
A2 - Eelmisel majandusaastal  
04 - rahavoogude aruanne  
A1 - Muutus aasta jooksul  
05 - põhivara liikumine skeem 1  
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20 - likvideerimisbilanss  
21 - likvideerimise vahebilanss  
22 - konsolideerimata bilanss  
23 - kasumiaruanne finantsteenuse osutajale  
24 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1  
25 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 2  
26 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne finantsteenuse osutajale 
27 - Likvideerimise tulude kulude aruanne  
28 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1  
29 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2  
30 - Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale  
31 - Rahavoogude aruanne, likvideerimisel  
32 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne)  
33 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsene)  
34 - Likvideerimiseelne tulemiaruanne 

A1 - Maa  
A2 - Ehitised  
A3 - Masinad ja seadmed  
A4 - Muu inventar  
A5 - Akumuleeritud kulum  
A6 - Lõpetamata ehitus  
A7 - Ettemaksed  
A8 - Kokku  
06 - põhivara liikumine skeem 2  
A1 - Aasta alguseks  
A2 - Sissetulek ostmine  
A3 - Sissetulek rekonstrueerimine  
A4 - Väljaminek müük  
A5 - Väljaminek amortiseerunud mahakandmine  
A6 - Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)  
A7 - Akumuleeritud kulum aasta lõpuks  
A8 - Aasta lõpuks (jääkmaksumus) 

aruandeaasta Majandusaasta  

keel Keel Väärtus est või eng 

 
Väljundandmed: 

• Aruande liik 

• Aruande nimetus 

• Majandusaasta algus ja lõpp 

• Aruande tellitud rea number, nimetus ja veerg 

• Aruande tellitud veeru kood, nimetus ja väärtus 
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6. Veebiteenustes kasutatavad klassifikaatorid 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.klassifikaatorid_v1 
Lisainfo: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_klassifikaatorid_v1.xsd 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

klassifikaator Klassifikaator:  
ALALIIGID - ettevõtja alaliigid  
ESINDTYYBID - esindusõiguse tüübid EVSTAATMUUT - ettevõtja 
staatuse muutuse liigid EVSTAATUSED - ettevõtja staatused  
ISIKROLLID - isikute rollid  
MAJARULIIGID - majandusaasta aruande liigid OIGVORMID - 
õiguslikud vormid  
PANDIOLEKUD - kommertspandi olekud  
REGPIIRK – registripiirkonnad  
RIIGID – riigid  
SIDEVAH - sidevahendi liigid  
SUNDLALAJAOT - sundlõpetamise alajaotused SUNDLALUSED - 
sundlõpetamise alused  
VALUUTAD – valuutad 

Kui klassifikaatorit päringu tingimusena ei esitata, siis 
tagastatakse kõikide klassifikaatorite väärtused. 

keel Keel Väärtus est või eng 

  
Väljundandmed: 

• Klassifikaatori kood 

• Klassifikaatori nimetus 

• Klassifikaatori väärtus 
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7. Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.esindus_v1 
Hind: 0,51€ + km 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_esindus_v1.xsd 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregister_sessioon Äriregistri sessioon  

ariregister_valjundi_formaat Väljundi formaat “json” või ”xml”. Vaikimisi xml. 

ariregistri_kood Ettevõtja registrikood  

fyysilise_isiku_kood Füüsilise isiku Eesti isikukood või välisriigi isikukood Isikukoodi järgi otsides peab olema täidetud ka isikukoodi riik 
(ISO 3166-1 alpha-3). Näiteks “EST”.  

fyysilise_isiku_koodi_riik Füüsilise isiku Eesti isikukoodi või välisriigi isikukoodi riik  

fyysilise_isiku_eesnimi Eesnimi  

fyysilise_isiku_perenimi Perenimi  

keel Keel Väärtus est või eng 

  
Väljundandmed: 

• Ärinimi 

• Äriregistri kood 

• Staatus 

• Isikukood 

• Isikukoodi riik 

• Isikukoodi riik tekstina 

• Sünniaeg 

• Eesnimi 
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• Perenimi 

• Roll 

• Ainuesindusõigus 

• Esindusõiguse erisused 

• Õiguslik vorm 
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8. Ettevõtja muudatuste loetelu päring (15-päevase nihkega muudatuste päring) 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.ettevotjaMuudatusedTasuline_v1 
Hind: kuumaks 639,12€ + km 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaMuudatusedTasuline_v1.xsd 

 
Sisendparameetrid/otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

kuupaev Muudatuste tegemise kuupäev (peab olema vähemalt 15 päeva 
tagasi) 

Kohustuslik parameeter (formaat aaaa-kk-pp) 

  
Väljundandmed: 

• Loetelu ettevõtjatest, kelle andmetes on antud perioodil muudatus toimunud 

• Ettevõtja registrikood 

• Ettevõtja ärinimi 

• Ettevõtja õiguslik vorm 

• Millises andmegrupis on muudatus toimunud: 
o Kandevälised isikud 
o Sidevahendid 
o Tegevusalad 

• Perioodil tehtud kanded 
o Registrikaardi piirkond, millele muudatus tehti 
o Millise kaardi muudatus (A, B, MTÜ, SA või kommertspandi kaart 
o Registrikaardi number, millele muudatus tehti 
o Kande number registrikaardil 
o Kandeliik klassifikaatorina 
o Kandeliik sõnadega 
o Millistes kaardi andmetes on muudatus toimunud (kas isikuandmetes või üldandmetes) 
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9. Ettevõtja rekvisiitide teenus 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.ettevotjaRekvisiidid_v1 
Hind: tasuta 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaRekvisiidid_v1.xsd 
Lisainfo: Päring väljastab ettevõtjatele arve väljastamiseks ärinime, registrikoodi, aadressi ja käibemaksukohustuslase numbri. 

 
Sisendparameetrid/otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

ariregister_valjundi_formaat Äriregistri väljundi formaat Json või xml. Vaikimisi xml. 

nimi Ärinimi  

ariregistri_kood Ettevõtja registrikood  

ettevotjate_arv_valjundis Tulemuste maksimaalne arv  

otsida_kehtetud_nimed Kas otsitakse kehtetute ärinimede seast  

keel Keel Väärtus est või eng 

naidata_aruandeid Kas soovitakse majandusaasta aruannete infot Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei  

naidata_kustutatuid Kas soovitakse infot kustutatud ettevõtjate kohta Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 - ei 

  
Väljundandmed: 

• Ettevõtja registrikood 

• Ettevõtja ärinimi 

• KMKR number 

• Ettevõtja staatus 

• Ettevõtja aadress 
o Aadress 
o EHAK kood 
o EHAK tekstina 
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o Aadress indeks 

• Link ettevõttele Äriregistri teabesüsteemis 

• info viimase kolme esitatud majandusaasta aruande kohta koos esitamise kuupäevaga. 
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10. Ettevõtja rekvisiitide faili teenus 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.ettevotjaRekvisiididFail_v1 
Hind: tasuta 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaRekvisiididFail_v1.xsd 
Lisainfo: Päring väljastab ettevõtjatele arve väljastamiseks ärinime, registrikoodi, aadressi ja käibemaksukohustuslase numbri. Faili uuendatakse korra ööpäevas. 

 
Sisendparameetrid/otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi   

ariregister_parool Äriregistri parool   

faili_formaat Väljastatava faili formaat Csv, json, või xml. Vaikimisi xml. 

  
Väljundandmed: 
Faili nimi sisaldab faili loomise kuupäeva kujul „ettevõtja_rekvisiidid_2017-05-19“. 

 
• Ettevõtja registrikood 

• Ettevõtja ärinimi 

• KMKR number 

• Ettevõtja staatus 

• Ettevõtja aadress 
o Aadress 
o EHAK kood 
o EHAK tekstina 
o Aadress indeks 

• Link ettevõttele Äriregistri teabesüsteemis 
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11. Majandusaasta aruandega seotud audiitori otsuste andmete väljastamise teenus 
(kehtib alates 01.06.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.aruandeAuditeerimiseAndmed_v1 
Selgitus: ettevõtjate majandusaasta aruannete audiitorotsuse andmed 
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017. Andmed väljastab alates 2015 a majandusaastast. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_aruandeAuditeerimiseAndmed_v1.xsd  
Hind: 0,31€/ühing + km 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregisti parool  (kohustuslik) 

esitatud_algus 
esitatud_lõpp 

Esitatud aruannete vahemik kella aja 
täpsusega vahemik 

(kohustuslik) Maksimaalne vahemik, mis on lubatud vahemikuna kasutada: 1 nädal. 

ariregistri_kood Ettevõtja täpne registrikood (vabatahtlik) 

aruande_aasta Aruande aasta (vabatahtlik) 

aev_ariregistri_kood Audiitorettevõtja täpne registrikood (vabatahtlik) 

lehekylg Päringu vastuse lehekülg, vaikimisi 1 (1000 aruandekirjet per lehekülg) 

keel Keel Väärtus est või eng 

 
Väljundandmed: 

• Registrikood 
o Aruande esitamise aeg (kella aja täpsusega) 
o Aruande aasta 
o Aruande algus kpv 
o Aruande lõpp kpv 
o Auditeerimise tunnus: Kohustuslik/Vabatahtlik NB! Kohustuslikuks näitab jah kui vähemalt ülevaatus on tuvastatud. 
o Audiitorühingu andmete blokk (ärinimi, regkood, tegevusloa number) ning vandeaudiitori andmete blokk (nimi, isikukood, kutsetunnistuse number, 

allkirjastamise kuupäev) 

• Lehekülgede arv  
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12. Majandusaasta aruandega seotud müügitulu jaotuste EMTAK’i järgi väljastamise teenus 
(kehtib alates 01.06.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1 
Selgitus: ettevõtjate majandusaasta aruannete müügitulu jaotuse EMTAK’i järgi andmed 
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017. Andmed väljastab alates 2015 a majandusaastast. 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1.xsd 
Hind: 0,25€/ühing + km 
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregisti parool  (kohustuslik) 

esitatud_algus 
esitatud_lõpp 

Esitatud aruannete vahemik kella aja täpsusega 
vahemik 

(kohustuslik) Maksimaalne vahemik, mis on lubatud vahemikuna kasutada: 1 nädal. 

ariregistri_kood Ettevõtja täpne registrikood (vabatahtlik) 

aruande_aasta Aruande aasta (vabatahtlik) 

aruande_aasta_algus Aruandeaasta algus kpv (vabatahtlik) 

aruande_aasta_lopp Aruandeaasta lõpp kpv (vabatahtlik) 

oiguslik_vorm Õiguslik vorm (vabatahtlik) 

lehekylg Päringu vastuse lehekülg, vaikimisi 1 (1000 aruandekirjet leheküljel) 

keel Keel Väärtus est või eng 

 
Väljundandmed: 

• Registrikood 
o Õiguslik vorm 
o Aruande esitamise aeg (kella aja täpsusega) 
o Aruande aasta 
o EMTAK kood 
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o Põhitegevus True/False 
o Summa  
o Summa %  
o Summa koefitsient 
o „Tegutsev ettevõtja kuid ei ole saanud müügitulu“ (True/False) 

• Lehekülgede arv 
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13. E-arvete vastuvõtjate päring 
(kehtib alates 01.05.2017) 
 
Päringu nimi: arireg.earveRegistriParing_v1 
Selgitus: info e-arvete vastuvõtjate kohta 
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017.  
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_earve.xsd  
Hind: tasuta 
 
 
Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

tagasta_nimed Kas vastuses tagastada ka ettevõtjate 
nimed (TRUE/FALSE) 

Vaikimisi väärtus “FALSE”. 

tulemuste_lk Loetelu lehekülje number, vaikimisi 1  

registrikoodid Loetelu registrikoodidest, kelle kohta 
infot soovitakse 

(kohustuslik) Maksimaalne vahemik, mis on lubatud vahemikuna kasutada: 1 nädal. 

 
Väljundandmed: 

• lehekylgi – vastuse kogu loetelu lehekülgede arv 

• kliendid – loetelu leitud klientidest 

• klient – üks kliendirida 

• registrikood – kliendi registrikood  

• nimi – kliendi nimi. Tagastatakse, kui päringus oli väärtustatud tagasta_nimed. Puudub, kui päringu sisendiks registrikoodid ja vastaval registrikoodil aktiivne seos 

puudub/registrikood on vigane. 

• teenusepakkuja – teenusepakkuja tunnus. Ei ole kohustuslik. Puudub, kui päringu sisendiks registrikoodid ja vastaval registrikoodil aktiivne seos puudub/registrikood on 

vigane.  

• staatus – töötluse tulemus. Võimalikud väärtused: OK – kliendil on kehtiv seos, MR – registrikoodi ei leitud, vigane registrikood, päritud registrikoodil puudub aktiivne seos. 

 
  

http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_earve.xsd
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14. Tegelike kasusaajate andmete päring 
(kehtib alates 01.09.2018) 
Päringu nimi: arireg. tegelikudKasusaajad_v1 
Hind: 1€/ühing 
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_tegelikudKasusaajad_v1.xsd 
Lisainfo: Päring väljastab ühingu poolt esitatud tegelike kasusaajate info 

 
Sisendparameetrid/otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregistri parool  (kohustuslik) 

ariregistri_kood Ettevõtja registrikood  

ainult_kehtivad Kas soovitakse ainult kehtivaid  Väärtus 1 või 0 ehk jah või ei. Vaikimisi 0 - ei 

 Väljundandmed: 
• Kas ettevõtja on kohustatud esitama tegelikud kasusaajad 

• Tegeliku kasusaaja eesnimi 

• Tegeliku kasusaaja perenimi 

• Tegeliku kasusaaja isikukood 

• Tegeliku kasusaaja väliskood 

• Tegeliku kasusaaja väliskoodi või sünnikoha riik 

• Tegeliku kasusaaja väliskoodi või sünnikoha riik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja sünniaeg 

• Tegeliku kasusaaja elukoha riik 

• Tegeliku kasusaaja elukoha riik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja kontrolli teostamise viis 

• Tegeliku kasusaaja kontrolli teostamise viis tekstina 

• Tegeliku kasusaaja lõpetamise liik 

• Tegeliku kasusaaja lõpetamise liik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja algus kuupäev  

http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_tegelikudKasusaajad_v1.xsd
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15. Tegelike kasusaajate andmete päring v2 
(kehtib alates 25.05.2022) 
Päringu nimi: arireg. tegelikudKasusaajad_v2 
Hind: 1€/ühing 

XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/test/xroad6_tegelikudKasusaajad_v2.xsd  
Lisainfo: Päring väljastab ühingu poolt esitatud tegelike kasusaajate info 

 
Sisendparameetrid/otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregistri parool  (kohustuslik) 

ariregistri_kood Ettevõtja registrikood  

ainult_kehtivad Kas soovitakse ainult kehtivaid  Väärtus 1 või 0 ehk jah või ei. Vaikimisi 0 - ei 

 Väljundandmed: 
• Kas ettevõtja on kohustatud esitama tegelikud kasusaajad 

• kasusaajate_arv_kokku – Tegelike kasusaajate arv kokku 

• peidetud_kasusaajate_arv - Peidetud tegelike kasusaajate arv  

• lahknevusteade_puudumisest - Lahknevusmärge tegeliku kasusaajate puudumise kohta 

• Tegeliku kasusaaja eesnimi 

• Tegeliku kasusaaja perenimi 

• Tegeliku kasusaaja isikukood 

• Tegeliku kasusaaja väliskood 

• Tegeliku kasusaaja väliskoodi või sünnikoha riik 

• Tegeliku kasusaaja väliskoodi või sünnikoha riik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja sünniaeg 

• Tegeliku kasusaaja elukoha riik 

• Tegeliku kasusaaja elukoha riik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja kontrolli teostamise viis 

• Tegeliku kasusaaja kontrolli teostamise viis tekstina 

• Tegeliku kasusaaja lõpetamise liik 

https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/test/xroad6_tegelikudKasusaajad_v2.xsd
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• Tegeliku kasusaaja lõpetamise liik tekstina 

• Tegeliku kasusaaja algus kuupäev 

• lahknevusteade_esitatud - Tegeliku kasusaaja lahknevusmärke olemasolu 
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16. Kannete ja määruste päring 
Päringu nimi: kandedMaarused_v1 
Selgitus: Kannete ja määruste  otsing on mõeldud erinevate ettevõtja kohta tehtud kannete ja kohtumääruste otsimiseks. Otsingut saab teostada kuupäeva ja kellaja järgi. 
Määruste otsing väljastab ka kandemäärused. 
Lisainfo: kasutusel alates alates 19.03.2019. 
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_kanded_maarused_v1.xsd  
Hind: 416,67 eurot kuus. Teenusele lisandub käibemaks.  
 

Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  

ariregister_parool Äriregisti parool  

liik Päringu liik K – Kannete päring; M – Määruste päring. 

algus_kpv Päring algusaeg kellaja täpsusega Sisend arvestab juba ise suve ja talve ajaga. Maksimaalne otsinguperiood on üks ööpäev. 
Kuupäev ei tohi olla väiksem, kui 01.01.2013 

lopp_kpv Päring algusaeg kellaja täpsusega Sisend arvestab juba ise suve ja talve ajaga. Maksimaalne otsinguperiood on üks ööpäev. 
Kuupäev ei tohi olla väiksem, kui algus kuupäev. 

keel Keel Väärtus est või eng 

tulemuste_lk Loetelu lehekülje number Vaikimisi väärtus 1 

 
Väljundandmed: 
 

Nimetus Tähendus Märkused 

ettevotja_id  Äriregistri sisemine ettevõtja ID  

ev_nimi Ettevõtja ärinimi  

oiguslik_vorm Õiguslik vorm  

oiguslik_vorm_tekstina Õiguslik vorm tekstina  

oigusliku_vormi_alaliik Õigusliku vormi alaliik  

oigusliku_vormi_alaliik_tekstina Õigusliku vormi alaliik tekstina  

https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_kanded_maarused_v1.xsd
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ariregistri_kood Registrikood  

staatus  Ettevõtte staatus  

staatus_tekstina Ettevõtte staatus  tekstina  

Kanded (+) Kanded  

kande_nr Kande number  

kande_kpv Kande kuupäev Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga. 

kandeliik Kandeliik  

kandeliik_tekstina Kandeliik tekstina  

maaruse_nr Määruse number  

maaruse_kpv Määruse kuupäev Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.  

maaruse_liik Määruse liik  

maaruse_liik_tekstina Määruse liik tekstina  

maaruse_olek Määruse olek  

maaruse_olek_tekstina Määruse olek tekstina  

kaardi_nr Registrikaardi number  

kaardi_tyyp Registrikaardi tüüp  

Maarused  (+) Määrused  

kande_nr Kande number  

kande_kpv Kande kuupäev Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga. 

kandeliik Kandeliik  

kandeliik_tekstina Kandeliik tekstina  

maaruse_nr Määruse number  

maaruse_kpv Määruse kuupäev Määruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga. 

maaruse_liik Määruse liik  

maaruse_liik_tekstina Määruse liik tekstina  

maaruse_olek Määruse olek  
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maaruse_olek_tekstina Määruse olek tekstina  

maaruse_oleku_kpv Määruse oleku kuupäev Määruse oleku kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga. 

 lisatahtaeg Lisatähtaeg  

kaardi_nr Registrikaardi number  

kaardi_tyyp Registrikaardi tüüp  

maaruse_oleku_muudatused (+) Määruse oleku muudatused  

oleku_muutuse_id   

olek Määruse olek  

olek_tekstina Määruse olek tekstina  

oleku_muutuse_kpv Määruse oleku muutumise kpv Määruse oleku muudatuse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT 
ajatsooniga. 
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17. Usaldushalduste päring 

(kehtib alates 25.05.2022) 
Päringu nimi: arireg.usaldushaldused_v1 
Selgitus: Usaldushalduste ja usaldushaldustega seotud isikute päring 
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/test/xroad6_usaldushaldused_v1.xsd 
Hind: tasuta 
 
 
Sisendparameetrid/ otsingutingimused: 

Nimetus Tähendus Märkused 

ariregister_kasutajanimi Äriregistri kasutajanimi  (kohustuslik) 

ariregister_parool Äriregisti parool  (kohustuslik) 

Äriregister_sessioon Äriregistri sessioon  

ariregister_valjundi_formaat Äriregistri väljundi formaat (xml või json)  

usaldushalduse_nimi Usaldushalduse nimi  

fyysilise_isiku_eesnimi Seotud füüsilise isiku eesnimi  

fyysilise_isiku_perekonnanimi Seotud füüsilise isiku perekonnanii  

fyysilise_isiku_synniaeg Seotud füüsilise isik sünniaeg  

fyysilise_isiku_kood Seotud füüsilise isiku isikukood  

ainult_kehtivad Kas kuvada väljundisse ainult kehtivad 
andmed  (true/false) 

 

keel Klassifikaatorite tõlgete keel (est-eesti, eng-
inglise) 

 

evarv Maksimaalne väljundisse kaasatavate 
ettevõtete arv, oletusväärtus on alati 10. 
Maksimaalselt saab olla 100 usaldushaldust. 

 

lehekylg Vastuse lehekülje number, vaikeväärtus 1  

 
 
 

https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/test/xroad6_usaldushaldused_v1.xsd
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Väljundandmed: 
 

Nimetus Tähendus Märkused 

usaldushalduse_id Usaldushalduse indikatsioon  

nimi Usaldushalduse nimi  

registreerimise_kpv Usaldushalduse registreerimise 
kuupäev 

 

staatus Usaldushalduse staatus R-Registreeritud, K-Kustutatud 

riik Usaldushalduse riigi kood  

riik_tekstina Usaldushalduse riik tekstina  

kasusaajate_arv_kokku Tegelike kasusaajate arv kokku  

peidetud_kasusaajad_arv Peidetud tegelike kasusaajate arv  

lahknevusteade_puudumisest Kas on esitatud märge tegelike 
kasusaajate puudumise kohta 

 

isikud Usaldushaldusega seotud isikud  

roll Isiku roll UH.HALDUR - Usaldushaldur; UH.LOOJA - Usaldushalduse või -ühenduse looja; 
UH.MUUKONTROLL - Muud isikud, kes omavad kontrolli; UH.VARASAIL - Vara 
säilimist tagav ja kontrolliv isik; UH.SOODUST - Soodustatud isik 

eesnimi Eesnimi  

nimi Perekonnanimi  

isikukood Isikukood  

valis_kood Väliskood  

valis_kood_riik Väliskoodi riik  

valis_kood_riik_tekstina Väliskoodi riik tekstina  

synniaeg Sünniaeg  

aadress_riik Aadressi riik  
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aadress_riik_tesktina Aadressi riik tekstina  

elukoht_riik Elukoha riik Väljastatakse ainult usalduhalduri rolli puhul 

elukoht_riik_tekstina Elukoha riik tekstina Väljastatakse ainult usalduhalduri rolli puhul 

algus_kpv Alguskuupäev  

lopp_kpv Lõppkuupäev  

lahknevusteade_esitatud Lahknevusmärke olemasolu Kas on antud isikule esitatud lahknevusmärge 

 
 

 
 
 
 


