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Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise päevikute 
väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord 

 
1. Maanteeamet väljastab teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku 
taotluse alusel sõidukite hulgi- või jaemüügi õigusega ettevõtjale või neile teenust osutavale 
logistikaettevõttele, sõiduki valmistajale või tema poolt tunnustatud edasimüüjale ja 
Maanteeameti poolt tunnustatud sõiduki teise astme valmistajale.  

2. Teisaldatav registreerimismärk ja selle kasutamise päevik väljastatakse kehtivusega üks 
aasta. Märgi kasutamist õigustava tegevuse jätkumisel ning märgi kasutamise nõuete rikkumiste 
puudumisel pikendatakse märgi kasutusaega ettevõtja kirjaliku taotluse alusel.  

3. Müügiõigusega ettevõtjale väljastatakse teisaldatavaid registreerimismärke sõltuvalt tema 
müügikohtade arvust. Ühele ettevõtjale väljastatavate teisaldatavate registreerimismärkide 
koguse määrab Maanteeamet.  

4. Maanteeamet kannab teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikusse ettevõtja 
nime, registrikoodi, aadressi, kontakttelefoni numbri, teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki 
registreerimistunnistuse numbri ja teisaldatava registreerimismärgi tähtede ja numbrite 
kombinatsiooni.  

5. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada kas Eestisse müügiks toodud või Eestis 
valmistatud registrisse kandmata sõiduki müügieelsel proovi- või katsesõidul Eesti Vabariigi 
üldkasutatavatel teedel, Eestisse sissetoodud sõiduki omal käigul sõitmisel piiripunktist või 
tolliterminaalist (tollilaost) kauplusesse (ettevõtja territooriumile), registreerimiseelse tehno-
nõuetele vastavuse kontrolli või ühest müügikohast teise.  

6. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult selle ettevõtja sõidukil, kellele 
registreerimismärk on väljastatud või teise astme valmistaja valduses oleval sõidukil 
valmistamise perioodil.  

7. Teisaldatava registreerimismärgi kasutamisel kannab teisaldatavat registreerimismärki 
omav ettevõtja enne sõidukiga sõidu alustamist järgmised andmed registreerimismärgi 
kasutamise päevikusse: 

1) sõiduki liik, mark, mudel, VIN-kood, värvus; 
2) kasutaja nimi, aadress, juhiloa number; 
3) sõiduki kasutamise aeg (kuupäev ja kellaaeg). 

Ülaltoodud andmete tõesust kinnitab kasutaja oma allkirjaga. 

8. Teisaldatav registreerimismärk paigaldatakse sõidukile registreerimismärgi jaoks ette-
nähtud kohta. 

9. Sõiduk, millel kasutatakse teisaldatavat registreerimismärki, peab vastama kehtivatele 
tehnonõuetele ja omama nõuetekohast varustust.  

10.  Teisaldatava registreerimismärgiga sõidukiga võib sooritada proovi- või katsesõite 
üldkasutatavatel teedel ja sõite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli alates  
kella 8.00 kuni 20.00. Piiripunktist ettevõtja territooriumile võib teisaldatava registreerimis-
märgiga sõidukiga sõita ööpäevaringselt. 



 
11. Ettevõtja, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud, vastutab märgi sihipärase 
kasutamise ja käesoleva korra järgimise eest ning on kohustatud tagama pädevate ametiasutuste 
päringutele vastamise teisaldatava registreerimismärgi kasutamise kohta.  

12. Teisaldatava registreerimismärgi, registreerimistunnistuse ja selle kasutamise päeviku 
kaotuse, varguse või hävimise korral väljastab Maanteeamet uue teisaldatava registreerimis-
märgi, registreerimistunnistuse ja selle kasutamise päeviku ettevõtja taotluse alusel, millele  
on lisatud vastavasisuline kirjalik seletus. Kasutajale alles jäänud teisaldatava registreerimis-
märgi kasutamise päevik, registreerimistunnistus või teisaldatav registreerimismärk kuulub 
tagastamisele Maanteeametile.  

13. Lõpuni täidetud teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku vahetab Maanteeamet 
ettevõtja taotluse alusel. 

14. Teisaldatavad registreerimismärgid ja nende kasutamise päevikud ning teisaldatava 
registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistused kuuluvad kohustuslikule tagastamisele 
Maanteeametile, kui: 

1) on lõppenud teisaldatava registreerimismärgi Maanteeameti poolt määratud kehtivusaeg; 
2) ettevõtja likvideeritakse või lõpetab märkide kasutamisega seotud tegevuse; 
3) Politsei-, Piirivalve-, Maksu- ja Tolliamet või teised pädevad ametiasutused on teinud 
korduva esildise käesoleva korra nõuete mittetäitmise kohta. 


