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Vabariigi Valitsuse … 2018.a määruse 

nr …“Taustakontrolli ankeedi vormide 

kehtestamine“ lisa 4  

 

 

ANKEET 

 

Juriidilisest isikust taustakontrolli 

adressaadi laiendatud taustakontroll 

 

 
ankeedi koostamise aeg 

ja koht 

 

selgitused ja juhised 

ankeedi täitmiseks 

Käesolev ankeet on koostatud taustakontrolliseaduse § 12 lõike 2 ja § 13 lõike 2 

alusel. Taustakontrolli adressaat peab esitama haldusorganile ankeedi täitmisel 

kõik seadusest tulenevad andmed ja kinnitused.  

 

 

1. Taustakontrolli adressaadi isiku- ja kontaktandmed 

 

1.1. isiku nimi (kehtiv 

nimi ja varasemad 

nimed) 

 

 

1.2. registrikood või muu 

registreerimistunnus 

välisriigis 

registrikood Eestis  

muus riigis antud 

registrikood või muu 

identifitseerimistunnus 

riik kood või tunnus 

  

  

  

 

1.3. asukoht (tänav, 

maja- ja korterinumber, 

sihtnumber, asula, 

maakond, riik) 

asukoha aadress  

teised või endised 

asukohad viimase 5 aasta 

jooksul 

periood aadress 

  

  

  

  

  

  

  

postiaadress, kui see 

erineb asukohast 

 

 

 

2. Majandustegevuse näitajad 

 

2.1. põhilised 

majandustegevuse 

näitajad 

aktsia- või 

osakapital 

 

taustakontrolli 

teostamisele 

vahetult eelnenud 

majandusaasta 

netokasum 

 

 

2.2. juhtorgani liige ja 

olemasolul, ettevõtte 

ameti-seisund nimi isikukood / 

sünniaeg 

kontaktandmed 

(telefon, e-post, 
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tegevjuht ning muu 

juriidilise isiku 

juhtimise üle valitsevat 

mõju omav isik 

aadress) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2.3. kuulumine 

rahvusvahelistesse 

organisatsioonidesse 

ning rahvusvaheline 

tegevus 

aeg või periood organisatsioon (nimi, registrikood, päritoluriik, 

kontaktandmed) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.4. taustakontrolli 

adressaadi, tema 

majandustegevuse või 

seotud isiku suhtes 

kohaldatud piirangud 

piirangu liik  kelle suhtes, kelle poolt, mis ajal ja 

tähtajaks, sisu ja ulatus 

1) ärikeeld (PankrS § 91)  jah  

 ei 

2) ettevõtluskeeld (KarS § 49
1
)  jah  

 ei 

3) majandustegevuse keeld 

(MsüS § 36) 

 jah  

 ei 

4) tegevusloa kehtetuks 

tunnistamise (MsüS § 37) 

 jah  

 ei  

5)   jah  

 ei  

6)   jah  

 ei 

7)   jah  

 ei 

 

2.5. tehtud 

ettekirjutuste, 

majandustegevuse või 

tegevusloa peatamine 

ning kohaldatud 

haldussunni meetmed 

aeg või periood haldusorgan, meetme liik, kohaldamise dokumendi kuupäev ja 

number 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.6. andmed 

maksuvõla, sealhulgas 

ajatatud maksuvõla või 

aeg või periood maksuvõla liik, maksuvõla summa, maksetähtaeg 
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lõivu, trahvi või 

sundkindlustuse makse 

võlgnevuse kohta 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.7. andmed 

halduslepingu või 

riigihanke teostamiseks 

sõlmitud hankelepingu 

kohta 

aeg või periood halduslepingu või hankelepingu andmed (hankija, sõlmimise 

kuupäev, lepingu ese või sisu lühikirjeldus) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Juriidilise isikuga seotud isikute andmed 

 

3.1. taustakontrolli adressaadiga 

ühte kontserni kuuluvad 

äriühingud äriseadustiku § 6 

tähenduses, sealhulgas ärinimed 

ja registrikoodid 

nimi / ärinimi isikukood või sünniaeg / 

registrikood 

kontaktandmed 

(telefon, e-post, 

aadress) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.2. taustakontrolli adressaadis 

1/10 või suuremat osalust 

omavate isikud,  sealhulgas 

isiku ärinimi või nimi, 

registrikood või isikukood või 

sünniaeg ning kontaktandmed 

nimi / ärinimi isikukood või sünniaeg / 

registrikood 

kontaktandmed 

(telefon, e-post, 

aadress) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.3. juriidilised isikud, kelle 

juhatuse liikmed või kelle 

juhtimise üle valitsevat mõju 

omavad isikud on samad, mis 

taustakontrolli adressaadi 

puhul, sealhulgas isiku ärinimi 

või nimi, registrikood või 

isikukood või sünniaeg ning 

kontaktandmed 

nimi / ärinimi isikukood või sünniaeg / 

registrikood 

kontaktandmed 

(telefon, e-post, 

aadress) 
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4. Juridiidilisest isikust taustakontrolli adressaadi karistused ja lõpetamata menetlused 

 

4.1. taustakontrolli 

adressaadi karistatus 

(kehtivad karistused) 

aeg või 

periood 

karistuse määranud kohtu või kohtuvälise menetleja nimi, karistuse 

määramise aeg ja kvalifikatsioonile vastav paragrahv, määratud 

karistus (täitmisele pööramine, kandmise koht ja aeg) ning süüteo 

lühikirjeldus 

  

  

  

  

  

 

4.2. taustakontrolli 

adressaadile määratud 

kustunud karistused 

(karistusregistri arhiiv) 

aeg või 

periood 

karistuse määranud kohtu või kohtuvälise menetleja nimi, karistuse 

määramise aeg ja kvalifikatsioonile vastav paragrahv, määratud 

karistus (täitmisele pööramine, kandmise koht ja aeg) ning süüteo 

lühikirjeldus 

  

  

  

  

  

 

4.3. lõpetamata 

menetlused 

kriminaalasjades, kus 

taustakontrolli adressaat 

on tunnistaja, kannatanu, 

kahtlustatav või 

süüdistatav 

aeg või 

periood 

kriminaalasja number, isiku seisund kriminaalasjas, kriminaalasja 

menetlev uurimisasutus ja prokurör, kriminaalasja aluseks olev 

karistusnorm ning kuriteo lühikirjeldus 

  

  

  

  

  

 

 

5. Kinnitus usaldusväärsuse ja menetluse kohta 

 

5.1. seadusjärgse 

esindaja kinnitus 

juriidilise isiku ustavuse 

kohta 

1. Kinnitan, et juriidilise isiku tegevus ei ole ega ole 

olnud suunatud Eesti Vabariigi ega tema 

põhiseadusliku korra vastu. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

   

2. Kinnitan, et juriidiline isik  ei ole ega ole olnud 

seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 

3. Kinnitan, et juriidiline isik ei ole ega ole olnud 

seotud organisatsiooni või liikumisega, mis on või on 

olnud suunatud Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra 

vastu. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 

4. Kinnitan, et juriidilise isiku tegevus välisriigis ja 

suhted välisriigi ettevõtjatega on kontrollitavad ja 

läbipaistvad.  

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 

5.2. seadusjärgse 

esindaja kinnitus 

juriidilise isiku 

majandusliku seisundi 

1. Kinnitan, et juriidilise isiku suhtes ei ole tehtud 

lõpetamise otsust ning ei toimu likvideerimist.  

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 likvideerija nimi, isikukood ja kontaktandmed 

1)  
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kohta  2)  

3)  

4)  

5)  

 

2. Kinnitan, et juriidiline isiku suhtes ei ole algatatud 

kohtulikku sundlõpetamise menetlust ning ei toimu 

likvideerimist. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 likvideerija nimi, isikukood ja kontaktandmed 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

3. Kinnitan, et juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud 

pankrotimenetlust ega määratud ajutist 

pankrotihaldurit. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 (ajutise) pankrotihalduri nimi, isikukood ja kontaktandmed 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

4. Kinnitan, et juriidilise isiku ettevõtte suhtes ei ole 

esitatud saneerimisavaldust, ei toimu saneerimist ja 

saneerimiskava ei ole tühistatud. 

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 saneerimisnõustaja nimi, isikukood ja kontaktandmed 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

5.3. muud kinnitused 

esitatud andmete ja 

saadud selgituste kohta 

1. Kinnitan, et selles ankeedis esitatud andmed on 

õiged ja täielikud. Olen teadlik, et valeandmete 

esitamise või teadvalt puudulike andmete esitamise 

eest võib mind võtta vastutusele karistusseadustiku § 

280 alusel.  

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

   

2. Kinnitan, et mind on teavitatud üldise 

taustakontrolli kohaldamisest minu suhtes ning 

minule on minu taotluse alusel selgitatud 

taustakontrolli korda ning minu õigusi ja kohustusi 

seoses üldise taustakontrolliga.  

 jah, kinnitan 

 ei kinnita 

 

 

[allkiri] 

[kuupäev] 

 


