Kasutusjuhend, volitused
Ma ei ole ühegi juriidilise isiku juhatuse liige või FIE
Saan taotleda füüsilise isikuna:
•

projektitoetust mittetulundustegevuse valdkonnas

•

tegevustoetust restaureerimistoetuse valdkonnas

Taotlen volitust juriidiliselt isikult või FIElt järgmiselt:
 Klikin nupule „Taotle volitust“
 Valin isiku nime või registrikoodi järgi
 Kui süsteemis puudub juhatuse liikmel e-posti aadress, siis sisestan aadressi – antud
aadressile saadab süsteem automaatteavituse volituse taotluse kohta koos lingiga
iseteeninduskeskkonda sisenemiseks - juriidilise isiku juhatuse liige saab anda volituse
iseteeninduses
 E-posti aadressvälja täitmata jätmisel süsteem volituse andjale automaatteavitust ei
saada, juriidilise isiku juhatuse liige saab anda volituse iseteeninduses. Volituse taotleja
saab e-kirja, mis juhendab teda volituse andjat süsteemiväliselt volituse soovist
teavitama.
 Toetuse taotleja saab alati volituse taotluse esitamisel süsteemi automaatteavituse koos
lingiga iseteeninduskeskkonda sisenemiseks, mille võib vajadusel edastada volituse
andjale
 Kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget ühiselt, siis lisage volituse
taotlemiseks juhatuse liikmete poolt allkirjastatud dokument failina ning edastage ühele
juhatuse liikmele kinnitamiseks

Olen juriidilise isiku juhatuse liige, kuid volituse kehtimise kuupäev
Äriregistri andmetel on minevikus

NB! Äriregistris on märge: Äriregistri teabesüsteemis olevatel volituste kestvuse kuupäevadel
ei ole õiguslikku tähendust.

Kommentaar
ÄS § 34 lg 2 esimene lause sätestab, et äriregistri kanne kehtib kolmanda isiku suhtes õigena,
välja arvatud, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige. Kolmas isik saab
tugineda äriregistri kandest tekkinud õigusnäivusele.
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Äriregistris.

Seejärel

iseteeninduskeskkonnas esitada taotlust ning teha muid menetlustoiminguid

saad

 Taotle volitust teiselt juhatuse liikmelt, kellel on kehtiv volitus
 Ühelgi juhatuse liikmel ei ole kehtivat volitust. Volituse taotlusele lisa allkirjastatud fail
- juhatuse koosoleku portokoll, üldkoosoleku protokoll vm esindusõigust tõendav
dokument. Süsteem edastab taotluse administraatorile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

Soovin, et projekti juht või raamatupidaja (kes ei ole juhatuse liikmed)
esitaks juriidilise isiku nimel taotluse, allkirjastaks lepingu või esitaks
kuluaruande

Volituse saan anda alajaotuse „Seotud juriidilised isikud“ alt
1. Kliki nupule „Vaata volitusi“
2. Kliki nupule „Annan uue volituse“

 Süsteem edastab automaatteavituse, mis sisaldab linki iseteenindusse sisenemiseks, volituse
saajale

