Vastavustabel
Valdkond / erinõudega tegevusala
MTR-s enne 1.07.2014
Kaubandus
Jaekaubandus

Erinõudega tegevusala MTR-s alates 1.07.2014

Teenindus
Kaubanduse korraldamine

Registreering -> majandustegevusteade
Alkohoolse joogi jaemüük
Tubakatoodete jaemüük
Alkoholi hulgimüük
Tubakatoodete hulgimüük
Hambavalgendustoote hulgimüük
Biotsiidi hulgimüük
Alkohoolse joogi jaemüük
Tubakatoodete jaemüük
-

Turism
Reisiettevõtjana tegutsemine
Majutusteenuse osutamine

Registreering -> majandustegevusteade
Reisiettevõtjana tegutsemine
-

Ehitus
Ehitamine
Projekteerimine
Omanikujärelevalve

Registreering -> majandustegevusteade
Ehitamine
Projekteerimine
Omanikujärelevalve tegemine

Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised
uuringud

Ehitusuuringute (ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised
uuringud) tegemine

Hulgikaubandus

Toitlustamine

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside
tegemine
Ehitiste ekspertiiside tegemine
Ehitiste ekspertiiside tegemine
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
Ehitusjuhtimine
Energiaauditi tegemine
Energiamärgise väljastamine
Tööstus
Elektritööd
Gaasitööd
Gaasipaigaldise ehitamine
Surveseadmetööd

Registreering -> majandustegevusteade
Elektritööd
Gaasitööd
Gaasipaigaldise ehitamine
Surveseadmetööd

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli
teostamine
Lifti paigaldamine
Tõsteseadmetööd

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja
Tõsteseadmetööde tegemine
Tõsteseadmetööde tegemine

Masinatööd
Personali sertifitseerimine
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine

Masinatööd
Personali sertifitseerimine
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine

Surveseadmete tehnilise kontrolli
teostamine

Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine

Gaasiseadme ja –paigaldise tehnilise
kontrolli teostamine
Masina tehnilise kontrolli teostamine

Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine
Masina tehnilise kontrolli teostamine

Tõsteseadme tehnilise kontrolli
teostamine
Volitatud asutusena tegutsemine
Tunnustatud asutusena tegutsemine

Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine
Registreering -> TEGEVUSLUBA
Vastavushindamisasutuse tegevusluba
Vastavushindamisasutuse tegevusluba

Tuleohutus

Registreering -> majandustegevusteade

Ehitamine ja hooldamine

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine,
ehitamine ja hooldamine

Projekteerimine
Kontrollimine ja hooldamine

Automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimine, ehitamine ja
hooldamine
Tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimine ja hooldamine
Tulekustuti hooldamine

Vedelkütus
Kütuse import
Kütuse eksport
Kütuse müük
Kütuse hoiuteenuse osutamine

Registreering -> tegevusluba
Kütuse import
Kütuse eksport
Kütuse müük
Kütuse hoiuteenuse osutamine

Finantsteenused
Valuutavahetusteenuse pakkumine

Registreering -> tegevusluba
Valuutavahetusteenuse osutamine

Alternatiivsete maksevahendite
teenuse pakkumine

Alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine

Usaldusfondide ja äriühingute teenuste
pakkumine
Usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine
Pandimaja teenuse pakkumine
Pandimajateenuse osutamine
Laenutehingud
Liisingutehingud
Tagatis- ja garantiitehingud
Väärtpaberite emiteerimise ja müügi
teenus
Klientide nõustamise teenus
Rahamaakleri tegevus
Väärtpaberite hoidmise ja haldamise
teenus
Finantseerimisasutusena tegutsemine

Väärismetalli ja vääriskivide kokkuost
ning hulgimüük

Väärismetalli, väärismetalltoodete ja väärismetalltoodete või
vääriskivide kokkuost või hulgimüük

Sotsiaalhooldus

Registreering -> tegevusluba

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine (R) Rehabilitatsiooniteenuse osutamine (TL)
tegevusluba -> tegevusluba
Asenduskodu teenus
Asenduskoduteenus
Lapsehoiuteenus
Riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatav lapsehoiuteenus
Erihoolekanne
Erihoolekandeteenus
MTR-i lisandub majandustegevusteade
Töötervishoiuteenuse osutamine (mittemeditsiiniline)
Tööturg

Registreering -> majandustegevusteade

Tööturuteenuse osutamine
Renditööjõu vahendamine

Tööd otsivale isikule töö ja tööandjale vajaliku tööjõu pakkumine
Renditööjõu vahendajana tegutsemine

Biotsiid
Kahjuritõrje korraldamine

Registreering -> majandustegevusteade
Kahjutitõrjega tegelemine

Meediateenused
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus

Registreering -> majandustegevusteade
Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamine
MTR-i lisandub majandustegevusteade
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate
teoste demonstreerimine
MTR-i lisanduvad tegevusload
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba
Raadioteenuse osutamise tegevusluba
Satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba
Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutine tegevusluba

Raudtee
raudtee-ehitus

Registreering -> tegevusluba
Raudtee-ehitus
MTR-i lisanduvad tegevusload
Avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine
Raudtee reisijatevedu
Raudtee kaubavedu
Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava
raudteeveeremi tehnohoole ja remont
Raudteeveeremi ehitus

Post ja side

Postiteenuse teade
Sideteenuse osutamine

tegevusluba-> tegevusluba
Postiteenuse osutamine
registreering -> majandustegevusteade
Postiteenus, mille osutamiseks puudub loakohustus
Sideteenuse osutamine

Transport
Sõitjatevedu
Sõidukikaart/kinnitatud ärakiri
Veosevedu

Ühenduse tegevusluba (sõitjatevedu)
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
Ühenduse tegevusluba (veosevedu)

Sõidukikaart/kinnitatud
ärakiri/tõestatud koopia
Taksoveo luba
Taksoveo sõidukikaart

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu)
Taksoveoluba
Sõidukikaart (takso)

Postiteenuse luba

Hasartmängud
Kaubandusliku loterii korraldamine

registreering -> majandustegevusteade
Kaubandusliku loterii korraldamine
tegevusluba -> tegevusluba

Hasartmängude korraldamise
tegevusluba
Hasartmängu korraldusluba

Hasartmängude korraldamise tegevusluba
Hasartmängu korraldusluba

Lõhkematerjal
Lõhkematerjali käitlemine
Pürotehnilise toote käitlemine

tegevusluba -> tegevusluba
Lõhkematerjali käitlemine
Pürotehnilise toote käitlemine

Elektrienergia
Elektrienergia tootmine

tegevusluba -> tegevusluba
Elektrienergia tootmine

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse
osutamine

Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu

Põhivõrgu kaudu võrguteenuse
osutamine

Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu

Elektrienergia edastamine riigipiiri
ületava alalisvooluliini kaudu

Elektrienergia edastamine riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu

Elektrienergia edastamine otseliini
kaudu
Elektrienergia müük
Elektrienergia import

Elektrienergia edastamine otseliini kaudu
Elektrienergia müük

Tootjaliini kaudu elektrienergia
edastamine
Maagaas

tegevusluba -> tegevusluba

Gaasi import

Gaasi import

Võrgu kaudu gaasi edastamise teenuse
osutamine

Gaasi ülekandeteenuse osutamine

Võrgu kaudu gaasi jaotamise teenuse
osutamine
Gaasi müük

Gaasi jaotamise teenuse osutamine
Gaasi müük
MTR-i lisanduvad tegevusload
Veeldatud gaasi terminali haldamine
Gaasi hoiustamisteenuse osutamine

Kaugküte
Soojuse tootmine
Soojuse jaotamine
Soojuse müük

tegevusluba -> tegevusluba
Soojuse tootmine
Soojuse jaotamine
Soojuse müük

Teed

MTR-i lisanduvad tegevusload
Teehoiutööd

Keskkond

MTR-i lisandub majandustegevusteade
Kaaviari käitlemine
MTR-i lisanduvad tegevusload
Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise tegevusluba
Loomaaia pidamise tegevusluba
Metsakorraldustööde tegevusluba
Pakendi taaskasutusorganisatsiooni tegevusluba
Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba

Põllumajandus

MTR-i lisandub majandustegevusteade
Metsapuude kultiveerimismaterjali tootmine, ladustamine,
pakendamine või turustamine
MTR-i lisanduvad tegevusload
Kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba (metsataimed)
Taimeliigi mikropaljundamise tegevusluba (metsataimed)
Metsapuude seemnete pakendamise luba

Merendus

MTR-i lisanduvad tegevusload
Merenduse tegevusaladel tegustemine
Turvaettevõtja tegevusluba sadamaseaduses sätestatud
ülesannete täitmiseks

Muinsuskaitse

MTR-i lisanduvad tegevusload
Muinsuskaitse tegevusload
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse
osutamine

Relvaohutus

MTR-i lisanduvad tegevusload
Tegevusload relvaseaduse alusel

Turvateenused

MTR-i lisanduvad tegevusload
Turvateenuse osutamine

