REGISTREERINGU ÕIGSUSE KINNITAMINE 


Ettevõtja andmed
Ettevõtja nimi			
Äriregistri kood/isikukood			
Registreeringu number(-id) 1 (majandustegevuse registri registreeringu number või numbrid, mille andmed on õiged ja ei vaja muutmist)	
												
Kinnitan, et registreeringu andmed on õiged: (kinnitab juhatuse liige või allkirjastamiseks volitust omav isik):

Ees- ja perekonnanimi		Ametinimetus			Telefon		E-post			
Kuupäev		Allkiri			



Infoks:  Muudetavate registreeringu andmete kohta tuleb esitada eraldi registreeringu muutmise 
  taotlus! 



Juhend registreeringu õigsuse kinnitamiseks 

Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja esitama haldusorganile iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Kaubanduse valdkonnas (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine) registreeringu teinud ettevõtjad esitavad registreeringu õigsuse kinnitamise vormi vastava registreeringu teinud tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele ning Tallinnas linnaosavalitsusele.

Teistel tegevusaladel registreeringu teinud ettevõtjad esitavad registreeringu õigsuse kinnitamise vormi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Vorm esitatakse posti teel või kohaleviimisega või e-posti teel (digitaalallkirjastatult) vastavalt registreeringu teinud tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse aadressil (kaubanduse valdkond) või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi aadressil Harju 11, 15072 Tallinn (digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil:  HYPERLINK "mailto:info@mkm.ee" info@mkm.ee).

Registreeringu õigsuse kinnitamise  eest ei tule tasuda riigilõivu.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmed majandustegevuse registri veebilehel  HYPERLINK "http://www.mkm.ee/mtr" http://www.mkm.ee/mtr. Kui selgub, et mõningad andmed vajavad muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi (taotluse vormid, lisa 17 ning sellele vastav juhend) ning teha registreeringu andmetes vajalikud muudatused. Majandustegevuse registri seaduse kohaselt ei pea kolme kuu jooksul enne 15.aprilli (seega alates 16.jaanuarist) ettevõtja taotlusel tehtud registreeringu muutmisel registreeringut enam täiendavalt kinnitama. 

Kindlasti tuleb kontrollida ka ettevõtja andmete õigsust (taotluse vormi punkt 1). Juhime tähelepanu, et taotluse vormis tuleb näidata ettevõtja (s.o juriidilise isiku, mitte tegevuskoha) tegelikud kontaktandmed (aadress ja sidevahendite andmed).

NB! Kaubandustegevuse valdkonna registreeringute kinnitamisel tuleks ettevõtjal võrrelda oma registreeringut praegu kehtiva vastava tegevusala taotluse vormiga ning kaubanduse valdkonna juhendi lisas olevate kaupade/teenuste nimekirjaga, kuna seda on täiendatud ja mõningal juhul on muudetud ka taotluse vormi. Näiteks on pürotehniliste toodete müügi puhul nüüd võimalik täpne müüdava pürotehnilise toote klassi või allklassi määratlemine.
Kui ettevõtja on teinud hooajalise registreeringu, milles on märgitud hooaja alguse ning lõpu päev ja kuu, siis tuleb ka selline registreering kinnitada, sest selle registreeringu alusel kaupleb ettevõtja järgmisel hooajal. 
Tegevuskoha kontaktandmed (soovituslikud) näidatakse tegevuskoha asukoha andmete juures - tegevuskoha telefoni number ja e-posti aadress.


Registri info:	
Malle Port		tel: 6256476	e-post:  HYPERLINK "mailto:malle.port@mkm.ee" malle.port@mkm.ee
Anne Raadla		tel: 6256344	e-post:  HYPERLINK "mailto:anne.raadla@mkm.ee" anne.raadla@mkm.ee
		Eevi Mäe		tel: 6256423	e-post:  HYPERLINK "mailto:eevi.mae@mkm.ee" eevi.mae@mkm.ee
		Andres-Hans Leesment tel: 6256354	e-post:  HYPERLINK "mailto:andres.leesment@mkm.ee" andres.leesment@mkm.ee

Kaubandustegevuse valdkonnas:
		Valla- või linnavalitsus 
Marianne Vallaste	tel: 6256414	e-post:  HYPERLINK "mailto:marianne.vallaste@mkm.ee" marianne.vallaste@mkm.ee
1lisada vajalik arv ridu 








