Juhend MTRi sisenemiseks (ametnikule)
1. Minge riigiportaali leheküljele www.eesti.ee.
2. Sisenege portaali. Selleks vajutage paremal kollasel taustal olevat nuppu „Sisene“.

3. Pärast

sisenemist

valige

„E-teenused

->

Ametnikule

->

Tegevusload

ja

majandustegevusteated -> Sisenemine majandustegevuse registrisse (MTR)“.

4. Veenduge, et kasutate portaali asutusega seotud rollis. Selleks vaadake lehekülje üles
paremale nurka, kust leiate rollivaliku „Roll: “. Valige sealt (allapoole suunatud
noolele vajutades) vastav asutus ja vajutage nupule „Kinnita valik“.

5. Seejärel kuvatakse Teile kirja „Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda välisesse
süsteemi. Sisene“. Vajutage sinisele allajoonitud nupule „Sisene“.
NB! Sisenemine võib tavapärasest rohkem aega võtta.

6. Pärast seda avaneb Teile MTRi kodulehekülg uues veebiaknas.

Võimalikud tõrked MTRi sisenemisel


Kui pärast „Sisene“ vajutamist MTRi kodulehekülg uues veebiaknas ei avane,
siis on Teie veebilehitsejas tõenäoliselt keelatud hüpikaknad. Nende
lubamiseks järgige juhendit, mille leiate kui valite lehekülje paremast menüüst
„Seotud teemade“ alt „Hüpikakende lubamine veebilehitsejates“.



Kui Teile kuvatakse e-teenuse juures allpool olevat teadet, siis veenduge, et
kasutate portaali asutusega seotud rollis.

Selleks vaadake lehekülje üles paremale nurka, kust leiate rollivaliku „Roll: “.
Valige sealt (allapoole suunatud noolele vajutades) vastav asutus ja vajutage
nupule „Kinnita valik“.

Kui Teile kuvatakse õiguste puudumise teadet ka pärast rolli valimist ja
kinnitamist, siis Teil tõenäoliselt puuduvad õigused.

Kui soovitud asutus nimekirjast puudub, siis pöörduge RIA kasutajatoe poole
e-posti aadressi teel help@ria.ee.
Volituste andmine MTRi sisenemiseks
Õiguste juurde lisamiseks valige „Minu asjad -> Seaded -> Õigused teenuste kasutamiseks ->
Töötajate haldamine“.

Seejärel vajutage töötaja nimele, kellele soovitakse õigust juurde lisada. Teile avanevad
töötaja andmed ja teenuste kasutamise õigused. Märgistage „Majandustegevuse register“ ees
olev kastike linnukesega ja vajutage allolevale rohelisele nupule „Salvesta“.

NB! Siin on võimalik anda ainult õigus MTR-i sisenemiseks. Täiendavate õiguste lisamisel
on abiks AAR-i kasutusjuhend.

Kui Teil puudub juurdepääs töötajate haldamisele, siis Teil puuduvad asutuse administraatori
või teenuste halduri õigused. Kui Teie asutuses puudub töötaja, kellel oleksid riigiportaalis
asutuse administraatori või teenuste halduri õigused, siis pöörduge RIA kasutajatoe poole eposti aadressi teel help@ria.ee.

