Korteriühistu ja korteriühistute register
Suhtlusviisid, võimalused ja võimalikud ohukohad

Jaanuar 2018
 1. Jõustub korteriomandi- ja korteriühistuseadus
 2. Registrisse kantakse enamus korteriomanditeks jagatud kinnisasjade
baasil moodustatud korteriühistutest e ca 13 000 tk
 3. Korteriühistud, milles on üle 10 korteriomandi, pidid valima endale
juhatuse või määrama valitseja (juriidiline isik) hiljemalt 30.06.2018
 4. Kui korteriühistu soovib võtta laenu, mis ületab tema eelmise
majandusaasta majandamiskulude summa, peab juhatus eelnevalt laskma
registrisse kanda märke selle kohta, et korteriühistu kohustused ületavad
eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Ühistud, mis juba on
võtnud laenu ja kelle kohustused samuti ületavad eelmise majandusaasta
majandamiskulude summa peavad sellise avalduse esitama 31.12.2018
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Muutused korteriühistu nimes ja
registrikannetes
 Korteriühistute senised nimed teisendatakse kujule: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vahe tn 6
korteriühistu
 Senises korteriühistu nimest Korteriühistu JÕHVI VAHE 6 saab täiendav nimi, mis on käibel
paralleelselt ametliku nimega
 Mittetulundusühingute registris olnud korteriühistute aadressid säilivad registrikaardil.
 Riigi poolt 2018, aastal registrisse kantud ühistutel on registrikaardil ainult registrikood ja nimi.
Aadress sisaldub ühistu nimes. Kahjuks on selline asjakorraldus registripidaja jaoks keeruline,
sest ühistuga suhtlemiseks pole ei täpset aadressi (puuduvad korterinumber ja
postisihtnumber) ja selge pole, kes on pädev korteriühistu nimel menetlusposti kätte saama
 Kui uus korteriühistu soovib võtta kasutusele täiendava nime, tuleb liikmete üldkoosolekul
võtta vastu ja kinnitada põhikiri. NB! Põhikirja kehtima hakkamiseks on vaja registrikannet
 Majandusaasta algus ja lõpp ei ole registrikaardile kantavad andmed

Muutused korteriühistu nimes ja
registrikannetes
 Mittetulundusühingute registrist üle toodud korteriühistud võivada muuta
oma täiendavat nime, selleks on vaja liikmete üldkoosolekul kinnitada uus
põhikirja tekst ja lasta teha sellekohane kanne korteriühistute registrisse.
Riigilõiv 7 €
 Korteriühistul ei pea olema põhikirja, sellisel juhul tuleb juhinduda kehtivast
seadusandlusest ja olukord on pisut keerulisem, kui põhikirjaga korteriühistul.
 Korteriühistu jagunemine ja ühinemine on muutunud keeruliseks, kui mitte
võimatuks.
 Registrikaardile kantakse juhatuse asemel valitseja (juriidiline isik) andmed
 Kohtumenetluse ajaks saab peatada juhatuse liikme volitusi.
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Suhtlemine registriga
 Korteriühistu asutamine toimub notari juures ja või kinnistuportaali KAEP
(http://www.rik.ee/et/kinnistuportaal) kaudu
 Kinnistamisavaldus
esitatakse
kinnistusosakonnale,
kinnistusosakond kui ka registriosakond (korteriühistu)

menetlevad

nii

 Kui üks osakondadest keeldub kandest, siis peab ka teine menetluse
lõpetama eitava kandemäärusega e pole korteriomandit ei ole
korteriühistut ja vastupidi pole korteriühistut pole korteriomandit.
 Korteriühistu
andmete
muutmine
va
kustutamiskanne
toimub
ettevõtjaportaali EVP (www.rik.ee/ettevotjaportaal) kaudu või notari
vahendusel. Erandkorras on võimalik saata dokumente e-postile.
Dokumendid, mida vorminõuete järgimise võimatuse tõttu (inimestel
puudub võimalus digitaalselt dokumenti allkirjastada) pole võimalik esitada
EVP-st tuleb saata posti teel Pikk tn 32 Rakvere 44307

Suhtlemine registriga, suhtlusviisid
 Tööpäevadel kella 9:00 kuni 17:00 saab informatsiooni telefonidel:
kinnistusosakond +372 601 1199, +372 5881 1177
registriosakond +372 6011188, +372 5881 1188
 Korteriühistu
registrist
kustutamise
kandeavaldus
tuleb
esitada
kinnistuportaali kaudu ja korteriühistu kustutamine registrist ei ole võimalik
ilma eriomandite lõpetamiseta
 E-posti aadressid: kinnistusosakond@kohus.ee ja registriosakond@kohus.ee
 Suhtluskeel on eesti keel, võimalusel vastame ka vene keeles
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Võimalused
 Liikmete üldkoosoleku saab läbi viia ilma koosolekut kokku kutsumata
 Teistkordne koosolek ei nõua kvoorumi olemasolu (kokkukutsumisest teavitada
saab 2 päeva peale kvoorumita koosoleku toimumist ja mitte hiljem kui 10
päeva eelmisest koosolekust)
 Juhatust asendab valitseja, kellele kohalduvad juhatuse reeglid
 Korteriühistul ei pea olema põhikirja
 Korteriühistul ei pea olema juhatust ja valitsejat ning puudub majandusaasta
aruande esitamise kohustus (10 ja vähem korteriomandit)
 Korteriomanditeks jagamise riigilõiv katab ka korteriühistu asutamise riigilõivu
 Korteriomanik, korteriühistu võlausaldaja või muu huvitatud isik võib mõjuval
põhjusel nõuda kohtult korteriühistu juhatuse asendusliikme määramist. Ka kuni
10 korteriomandiga korteriühistule

Võimalikud ohukohad suhtluses
 Elektrooniline suhtlus eeldab, et avaldaja esindajal on ID-kaart töökorras ja kasutatav
 Kõik dokumendid tuleb elektroonilises keskkonnas allkirjasta elektrooniliselt kõigi
allkirjastamiseks kohustatud isikute poolt
 Kui elektrooniline allkirjastamine ei ole võimalik tuleb kas kasutada notari abi dokumentide
registripidajale edastamisel või tuleb sellised dokumendid esitada posti teel
 Kõik dokumendid, mis ei ole eesti keeles peavad olema varustatud notariaalselt kinnitatud
tõlkega või vandetõlgi poolt tõlgitud
 E-posti aadressid tuleb hoida adekvaatsetena
 Suurtes majades võiks olla korteriühistu juhatusel oma postkast
 Paberdokumentide juurde tuleb tagasisaamise soovi korral märkida aadress, kuhu
dokumendid tagastada. NB! Tagastame lihtpostiga
 Kui ise seadust ei tunne, palun kasutage võimalusel teadmistega isikute abi
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Tänan tähelepanu eest!

Aivar Vimberg
kohtunikuabi-osakonna juhataja, e-post aivar.vimberg@kohus.ee
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