VOLITUSTE ANDMINE, MUUTMINE JA
TÜHISTAMINE
Maanteeameti e-teenindus asub aadressil: https://eteenindus.mnt.ee

Maanteeameti e-teeninduses saab anda volitusi sõidukite toimingute tegemiseks ja dokumentide
kättesaamiseks. Volitusi saab anda nii ühele konkreetsele sõidukile kui ka kõikidele füüsilise või
juriidilise isiku omandis olevatele sõidukitele. Volitusi saavad anda ainult need isikud, kes on
sõiduki omanikud või kui neid on selleks volitanud sõiduki omanik e-teeninduse kaudu.
E-TEENINDUSES ANTUD VOLIKIRI KEHTIB NII E-TEENINDUSES KUI KA BÜROOS.

I SAMM: E-TEENINDUSSE SISENEMINE

Teenuste kasutamiseks logige sisse Maanteeameti e-teenuste keskkonda vajutades „SISENEN“
(üleval paremas nurgas). Keskkonda saab siseneda ID-kaardi ja Mobiil-ID abil.

JOONIS 1. MAANTEEAMETI E-TEENINDUSSE SISSELOGIMINE

Maanteeameti e-teeninduse juhend
„Volituste andmine, muutmine ja tühistamine“

II SAMM: VOLITUSE VAATAMINE JA ANDMINE

Volituse vaatamiseks ja andmiseks valige e-teeninduse avalehelt „Volitused“.

JOONIS 2. VOLITUSTE VAATAMINE JA ANDMINE

Teile kuvatakse vaade, kus on kirjas kõik Teile või Teie poolt antud volitused.

JOONIS 3. KÕIK TEILE VÕI TEIE POOLT ANTUD VOLITUSED

III SAMM: VOLITUSE ANDMINE
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Uue volituse andmiseks valige „Uus volikiri“, mis suunab edasi volituse andmise lehele. Volituste
andmine käib volitatava koodi alusel. Volituse andjal tuleb teada vaid volitatava isiku- või
registrikoodi ning määratavaid õigusi.
Volituse andmisel tuleb ära märkida volituse kehtivusaeg. Maksimaalselt saab volitust anda kuni
5-aastase tähtajaga. Kiirvalikus on ka 3 kuud, 6 kuud, 1 aasta ning 2 aastat.

JOONIS 4. VOLITUSTE ANDMINE

Volituse andmisel on võimalik:
-

lisada volitatava puhul e-posti aadressi, millele e-teenindus saadab vastava
teavituse volituse andmisest;

IV SAMM: VOLITUSE TÜÜBI MÄÄRAMINE

Pärast kehtivuse määramist tuleb ära märkida ka volituse tüüp. Volitused jagunevad kolmeks:
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 ÜLDVOLIKIRI. Üldvolikirja puhul võib volitatu temale antud õigustega teha toiminguid kõigi
volitaja poolt antud õiguste ja sõidukitega.
 SÕIDUKI VOLIKIRI. Sõiduki volikirja puhul annate õiguse konkreetse sõidukiga seotud
toimingute tegemiseks.
 DOKUMENTIDE VOLIKIRI. Dokumentide volikiri annab õiguse Maanteeameti
teenindusbüroost kätte saada juhtimisõigusega seotud dokumente ning sõiduki
registreerimismärki ja -tunnistust.
ÜLDVOLIKIRI

Üldvolikirja puhul võib volitatu temale antud õigustega teha toiminguid kõigi volitaja poolt antud
õiguste ja sõidukitega. Üldvolikirja andmisel muutuvad kehtetuks esindajatele varem antud
üldvolikirjad, kuid samas jäävad kehtima sõidukite volikirjad. Üldvolikirja andmiseks tuleb
määrata sobivad õigused linnukesega ja seejärel valik kinnitada.

JOONIS 5. ÜLDVOLIKIRJAGA ANTAVAD VÕIMALIKUD ÕIGUSED
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Juriidilise isiku puhul on õigus volitusi anda ainult juhatuse liikmetel. Kasutades edasivolitamise
õigust saab juhatuse liige anda töötajale edasivolitaja õiguse, mis tähendab seda, et tulevikus
võib kõiki volitusi anda ka see töötaja, kellel on edasivolitamise õigus. Niiviisi pole vaja alati
oodata, et juhatuse liige volitusi allkirjastaks.
SÕIDUKI VOLIKIRI

Sõiduki volikirja puhul annate õiguse konkreetse sõidukiga seotud toimingute tegemiseks. Sõiduki
volikirja andmisel muutuvad kehtetuks esindajale varem antud sama sõidukiga seotud volitused,
samas ei mõjuta teiste sõidukitega seotud volitusi ega üldvolitusi. Sõiduki volikirja puhul
määratakse sobivad õigused linnukesega ja seejärel valik kinnitada.

JOONIS 5. ÜLDVOLIKIRJAGA ANTAVAD VÕIMALIKUD ÕIGUSED

Sõiduki volituse puhul on samad õigused nii füüsilisel kui ka juriidilisel isikul.
DOKUMENTIDE VOLIKIRI

Dokumentide volikiri annab õiguse Maanteeameti teenindusbüroost kätte
juhtimisõigusega seotud dokumente ning sõiduki registreerimismärki ja -tunnistust.

saada

Dokumentide volikirja saate anda ainult füüsilisele isikule sisestades isikukoodi.
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JOONIS 5. DOKUMENTIDE VOLIKIRJAGA ANTAVAD VÕIMALIKUD ÕIGUSED

V SAMM: ALLKIRJASTAMINE

Kontrollige esitatud andmed ning kinnitage volikiri digiallkirjaga kasutades ID-kaardi või MobiilID-d PIN-koode.
Peale allkirjastamist saab volikirja alla laadida ka digidoc failina.
VI SAMM: VOLIKIRJA MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Vaates „Volitused“ saab teistele antud kehtivaid volitusi ka muuta ja tühistada. Muutmiseks
avage kehtiv volikiri ning vajutage „Muudan“ või „Volituse tühistamine“.
Muutmisel toimige sarnaselt volituste andmisega.
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