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Pöördusite õiguskantsleri poole ja soovisite teada, kas äriregistril on õigus nõuda majandusaasta 

aruande esitamist ainult elektrooniliselt. Viitasite, et 2016. aasta oktoobrist alates saavad 

majandusaasta aruande elektrooniliselt esitada üksnes ID-kaardi ja mobiil-ID omanikud ning 

Ettevõtjaportaali pole võimalik enam siseneda internetipanga kaudu.  

 

Alates 1. jaanuarist 2010 tuleb esitada majandusaasta aruanne elektrooniliselt Ettevõtjaportaali 

kaudu (äriseadustiku § 32 lg 3). Selline korraldus ei ole põhiseadusega vastuolus, kui on loodud 

paindlikud võimalused aruande elektrooniliseks koostamiseks ja esitamiseks ning toimib tõhus 

nõustamise ja abistamise süsteem. 

 

Et veenduda, kas paindlikud võimalused ja nõustamissüsteem on endiselt kättesaadavad, 

pöördusin selgituste saamiseks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poole, kes on 

Ettevõtjaportaali haldaja. Kuna 1. juulist 2017. aastal otsustati sulgeda kohtu kinnistus- ja 

registriosakonna kantseleid, võivad isikud registriandmetega tutvuda ja väljatrükke saada 

Ettevõtjaportaali kaudu või notari vahendusel.  

  

Justiitsminister selgitas 2010. aastal, et majandusaasta aruannete elektroonilise esitamise 

rakendamise üks eesmärk on lihtsustada aruandluskorraldust ning vähendada ettevõtjate, 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste aruandluskohustust riigi ees nii palju kui võimalik. Kohtule 

dokumentide esitamise korra § 12 kohaselt on aruande esitamiseks kaks võimalust: koostada ja 

esitada need dokumendid aruandluskeskkonnas või laadida andmed aruandluskeskkonda. 

Mõlemad võimalused on elektroonilised. Vajadusel võib majandusaasta aruande ja sellega koos 

esitatavad dokumendid lasta koostada ja esitada ka mõnel teisel isikul, näiteks raamatupidajal. 

Selleks peab juhatuse liige andma talle aruandluskeskkonnas volituse. Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus selgitas, et Eesti isikukoodiga juhatuse liige saab määrata enda eest 

aruannet esitama mõne teise Eesti isikukoodiga isiku ainult pärast seda, kui juhatuse liige on ID-

kaardi või mobiil-ID-ga Ettevõtjaportaali sisse loginud.  

 

Kuna alates 2016. aasta 25. oktoobrist ei saa Ettevõtjaportaali siseneda internetipanga kaudu, 

pole enam võimalik teha volitust majandusaasta aruande esitamiseks ilma ID-kaardi või mobiil-

ID-ta. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hinnangul tehti niisugused muudatused turvalisuse 

huvides. Praegune lahendus võimaldab varasemast paremini tuvastada, kas isikul on õigus 
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andmetele juurde pääseda ja dokumente esitada. Sisenedes Ettevõtjaportaali internetipanga 

kaudu, puudus isikul sertifikaatide abil tuvastamise ja digiallkirja andmise võimalus. 

Järelepärimisele, kas Registrite ja Infosüsteemide Keskusel on kavas laiendada 

tuvastusvahendite nimekirja ja lisada sinna internetipangas tarvitusele võetud Smart-ID, vastas 

keskus, et kuna Smart-IDga antud allkirjad pole praegu seaduse silmis võrdsed mobiil-ID või ID-

kaardiga antud allkirjadega, ei arutata ka Smart-ID kasutamist Ettevõtjaportaalis. 

 

Ettevõtte esindusõigusega isikul on võimalus aruanne esitada ka siis, kui ta ei saa või ei soovi 

Ettevõtjaportaali kasutada. Aruande andmed saab sisestada ette antud vormidesse ning koostada 

lõplik aruandefail. Pärast aruande koostamist võib selle välja printida ning esitada juhatusele 

allkirjastamiseks. Pärast allkirjastamist tuleb aruanne ja allkirjaleht skaneerida ja PDF-

vormingus registrile esitada. PDF-vormingus aruande esitaja saab olla näiteks ettevõtte 

raamatupidaja, kellel on ligipääs Ettevõtjaportaali, või notar. Raamatupidamiskohustuslase 

esindusõiguslik isik võib majandusaasta aruande koostamiseks ja esitamiseks 

aruandluskeskkonnas volituse teha ka notari kaudu. Notari teenused on tasulised. Kuna 

registritega seotud toimingud ja nende eest ettenähtud tasud tekitavad küsimusi, lubas Notarite 

Koda avaldada oma veebilehel lähiajal uue, registritoimingutega seotud jaotise. 

 

Inimestel on endiselt õigus saada majandusaasta aruannete esitamisel riigi abi ja nõustamist. Abi 

pakub Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kasutajatugi, mis teenindab tööpäevadel kella 9–17. 

Kasutajatoelt saab nõu küsida nii telefoni kui ka e-posti teel, kuid kodanike vastuvõttu seal ei 

toimu. ID-kaardi või mobiil-ID kasutamise kohta annab telefoni või e-posti teel nõu ID-kaardi 

abikeskus.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et majandusaasta aruande saavad esitada nii need, kes teevad seda 

elektrooniliselt aruandluskeskkonnas, kui ka need, kes aruandluskeskkonda kasutada ei saa või ei 

soovi. Samuti toimib nõustamise süsteem.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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