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Elektroonset asutamist ettevõtjaportaalis saab kasutada siis, kui kõigil asutajatel ja kõigil 

juhatuse liikmetel on võimalus asutamiskannet digitaalallkirjastada. 

Avalduse ladusaks esitamiseks vaata üle, kas asutamisleping ja põhikiri on kõigi asjaosaliste 

poolt digitaalselt allkirjastatult olemas, ID-kaart käepärast ja PIN koodid teada. 

Kui asutamisleping ja põhikiri vajavad veel allkirjastamist, siis juhised leiad ID-kaardiga 

allkirjastamise juhendist. Soovitus laadida dokumendid ühte ümbrikusse. 

Keegi/üks asutajatest siseneb ettevõtjaportaali ID-kaardi abil. 

https://ettevotjaportaal.rik.ee/ 

 

Siseneda saad ID-kaardiga või mobiili ID-ga  
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Avanenud leheküljel vali Avalduse esitamine  

  

 

Vali Uue ettevõtja registreerimise alt loodava ettevõtja tüübiks Mittetulundusühing 

 

Avaneb info kandeavalduse esitajale ja nupp, kus saad kandeavalduse jätkamist kinnitada 

sellel klikkides 
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Avaneb ühingu vormi kohta selgitusi jagav lehekülg – väärib lugemist.  

Lehekülje lõpus on jätkamise soovi kinnitamise nupp. 

 

 

Järgmisel lehel on toodud kasulikud lingid ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele. Edasi 

liikumiseks kliki kinnitamise nuppu. 

  

 

 

 

 

 

 

Alusta kandeavalduse koostamist – klõpsa tekstil „sisesta õigusliku vormi alaliik“. 
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Valik avaneb noolenupul klikkides. 

Valiku kinnitamiseks klõpsa nupul Salvesta muudatused. 

Jätka ühingu nime sisestamisega – klõpsa tekstil Sisesta nimi 

Vali nupul klõpsates saad vaadata, kas on registreeritud sarnaseid nimesid ja kaubamärke. Kui 

sarnasuse kontroll on edukalt läbitud, salvesta muudatused. 

Saad jätkata kandeavalduse leheküljel. Klõpsa Sisesta aadressil 

 

Haldusüksuse lahtrisse linna, alevi, aleviku või küla nime sisestades pakub programm 

samanimeliste kohtade hulgast valiku. Klõpsa sobival aadressil. 
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Tänava nimetuse koos maja- ja/või korterinumbriga või koha (talu) nimetuse sisestamisel 

pakub programm samuti valikuid.  

 

Postiindeksi lisamisel saad abi  Eesti Posti kodulehekülje lingil (1) klikkides. Kui andmed on 

õigesti sisestatud, salvesta muudatused (2).  

Salvestamise järel saad jätkata kandeavalduse leheküljel. 

 

 

 

 

 

Saad jätkata asutatava organisatsiooni juhatuse liikmete andmete sisestamisega.  

Vali sisesta isikud kandes. 

Avanenud lehel noolenupul klõpsates märgista 

valikust Juhatuse liige (1) ja kliki nupul Lisa (2). 
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Enda andmete sisestamisel nupul Minu andmed (1) klõpsates täidab programm nõutavad 

lahtrid. Teiste isikute puhul tuleb andmed sisestada. Samuti tulev valida Volituste kehtimise 

tähtaeg (2). 

 

 

 

 

Volituse tähtaeg tuleneb MTÜS § 28 (1¹) (kuni 3 aastaks, põhikirjaga võib tähtaega määrata 

kuni 5 aastaks). Volituse tähtaja saab sisestada trükkides või kalendri nupust avanevas 

kalendris. Kuud saab valida nupuga (1) ja aastat nupuga (2). Isiku lisamise lõpetamiseks kliki 

nupul Lisa. 

 

 

 

 

 

  

http://www.makis.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015067?leiaKehtiv
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Järgmise juhatuse liikme lisamiseks korda käidud teed. Vajadusel saad andmeid muuta (3) ja 

kustutada (4). Peale kõigi juhatuse liikmete lisamist liigu tagasi kandeavalduse andmeid 

sisestama (5). 

 

Esindusõiguse normaalregulatsiooni korral liigu edasi. Erisuste korral sisesta esindusõiguste 

tingimused. 

Avaneval lehel kliki Lisa esindusõiguse erisuse nupul. 

 

 

Võimalik on lisada Juhatuse tehingupiirang/Ühise esindusõiguse nõuded. Vali liik ja sisesta 

Sisu lahtrisse põhikirja kohaselt esindusõiguse erisus. Kinnita kanne klikkides nupul Lisa 

esindusõiguse erisus. 
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Vajadusel saad kannet muuta / kustutada. Jätkamiseks kliki Tagasi kandeavalduse andmeid 

sisestama. 

 

 

Salvesta muudatused ja liigu Tagasi kandeavalduse andmeid sisestama. 

Järgnevalt saad sisestada majandusaasta perioodi. Tavapäraselt on see 1. jaanuarist kuni 31. 

detsembrini. Jahiseltsidel näitena hooajast tulenevalt kevadest kevadeni.  

 

 

Sisestada on vaja vaid majandusaasta algus. Perioodi lõpu määrab programm peale 

muudatuste salvestamist. Salvesta muudatus ja liigu tagasi kandeavalduse andmeid sisestama. 

 

 

Jätka asutajate sisestamisega. 

Vali Lisa uus asutaja. 
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Sisestada saad nii Isiku kui Juriidilise isiku. Enda andmete sisestamisel nupul „Minu andmed“ 

klõpsates täidab programm nõutavad lahtrid. Teiste isikute puhul tuleb andmed sisestada. Iga 

asutaja sisestamine lõpeta „Lisa“ nupul klikkides. 

Järgmise juhatuse liikme lisamiseks korda käidud teed. Vajadusel saad andmeid muuta ja 

kustutada. Peale kõigi asutajate lisamist liigu tagasi kandeavalduse andmeid sisestama. 

 

 

Jätka kandeavalduse koostamist põhikirja lisamisega. 

Otsi arvutist üles PDF vormingus põhikiri. Selleks vajuta nupule Vali fail (1). Kui õige 

põhikiri valitud, siis sisesta põhikirja kinnitamise kuupäev (2). Põhikirja registrisse 

laadimiseks vajuta Lisa põhikiri failina (3).  

http://www.makis.ee/
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Avanenud leheküljel saad failil (1) klikkides vaadata, kas lisasid õige faili. Vajadusel vale 

faili kustutada (2). Salvesta muudatused ja liigu tagasi kandeavalduse andmeid sisestama. 

Sisesta asutamise aeg. 

 

 

Asutamise aja saad sisestada trükkides või kalendri nuppu kasutades. Salvesta muudatus. 

 

Tähtajaliselt asutatud ühingu puhul sisesta analoogselt tegutsemise tähtaeg. 

 

Audiitori olemasolul sisesta ta kandevälise isikuna. Sisestamine on analoogne asutajate 

lisamisega. 
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Määra kandevälise isiku roll (1) ja andmete sisestamiseks kliki nupul lisa(2) 

 

 

Sisesta sidevahendid. 

Vali sidevahendi liik ja sisesta andmed. Lisa. Jätka andmete sisestamist. 

 

Elektronpostiaadressi lisamise järel näed rohelisega märgistatud kirja, mis annab teada, et e-

posti aadress tuleb kinnitada.  

 

Telefoninumber, faksinumber ja mobiiltelefoninumber sisesta koos suunakoodiga. 

Suunakoodi ja numbrit peab eraldama tühik. Näide: +372 55555555. 

http://www.makis.ee/
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Jätka kandeavalduse täitmist kavandatava põhitegevusala sisestamisega. Avaneval leheküljel 

on juhis põhitegevusala valimiseks. 

 

 

Klikkides Vali nupul  avaneb tegevusalade loetelu. Loetelus oleva sobiva tegevusala ees 

oleval nupukesel (1) klikkides avaneb täpsem tegevusalade loetelu. Vali sobivaim (2). Nii 

edasi liikudes jõuad sobiva tegevusalani. Vali nupul klikkides kinnitad valiku ja saad jätkata 

andmete sisestamist. Kui soovid põhitegevusala muuta, alusta teekonda algusest, tee uus valik 

ja salvesta muudatus  nupul klikkides. 

 

 

Kandeavalduse koostamise viimane toiming on asjaosaliste poolt digitaalselt allkirjastatud 

asutamislepingu ja põhikirja lisamine avaldusele. 

Otsi oma arvutist üles allkirjastatud ümbrikus asutamisleping ja põhikiri (hea kui ühes 

ümbrikus). Selleks vajuta nupule Vali fail (1). Kui õige ümbrik olemas, vali noolenupust (2) 

dokumendi liik (n asutamisleping + põhikiri) laadimiseks vajuta Lisa dokument (3). 
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Kontrollimaks, kas vajalikud kandeavalduse andmed on sisestatud ja sobivad, vajuta Kontrolli 

kandeavalduse andmeid.  

 

 

 

 

Kui avalduses esineb vigu, siis näidatakse vigade loetelu ning neid saab parandada vastava 

kandeosa lisamise/muutmise lahtris. Näiteks alaealise asutajaliikme sisestamisel ilmub teade 

Sisestatud isik on alaealine. 

 

 

 

 

Kui tehnilisi puudusi ei tuvastata, avaneb aken, kust on võimalik avaldus veel kord üle 

vaadata ja see kinnitada. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitamiseks kliki nuppu Kinnita kandeavaldus. 
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Edasi avaneb juhatuse liikmetel ja teistel avaldusega seotud isikutel digitaalallkirjastamise 

võimalus. Enne allkirjastamist tutvu avalduse dokumendiga (1), kui kõik sobib vajutada 

nuppu Alusta allkirjastamist (2). 

 

 

Vajutades nuppu Allkirjasta dokument, küsitakse kasutajalt PIN-2 koodi.  

 

 

 

 

Iga allkirjastaja peab portaali sisenema enda ID-kaardiga. Avalehel on kandeavalduste 

loetelus näha isikuga seotud avaldused. Ühingu nimele vajutades suunab portaal 

allkirjastamise etappi. Ühtlasi saab vaadata täidetud avaldust enne allkirjastamist. 

 

Kui kõik nõutavad allkirjad on sel moel kandeavaldusele lisatud, kliki nuppu Kinnita allkirjad 

ning esita avaldus. Selles etapis on veel võimalik kandeavalduse koostamisse tagasi minna, 

vajutades nuppu Tühista kinnitus ja tagasi kandeavalduse andmeid muutma. Nupuvajutus 

tühistab kõik antud digitaalallkirjad ning peale andmete muutmist tuleb uuesti allkirjastada. 
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Vaata kandeavalduse dokumenti võimaldab esitatavad andmed ja dokumendid salvestada 

bdoc formaadis. 

 

Seejärel tuleb tasuda (soovitatavalt internetipangas) riigilõiv (20 eurot) avalduse 

menetlemiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

Viimase sammuna vajuta nuppu Saada kandeavaldus menetlusse. Sellega edastatakse kõik 

andmed registriosakonnale kande tegemiseks. 

 

 

 

 

 

 

Nüüd on esitatud avaldus avalehel näha kõigile sellega seotud isikutele staatusega 

Menetluses. 
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