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Teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku väljastamise, kasutamise 

ja tagastamise kord  

1. Maanteeamet väljastab teisaldatava registreerimismärgi (edaspidi ka 

registreerimismärk) ja selle kasutamise päeviku (edaspidi päevik) kirjaliku taotluse 

alusel sõidukite hulgi- või jaemüügi õigusega ettevõtjale või talle teenust osutavale 

logistikaettevõtjale, sõiduki valmistajale või tema poolt tunnustatud edasimüüjale, 

Maanteeameti poolt tunnustatud sõiduki teise astme valmistajale ja Eesti Autospordi 

Liidule (edaspidi registreerimismärgi valdaja). 

2. Registreerimismärk ja päevik väljastatakse kehtivusega üks aasta. Registreerimismärgi 

kasutamist õigustava tegevuse jätkumisel ja käesoleva korra nõuete rikkumise 

puudumisel võib Maanteeamet registreerimismärgi kasutusaega registreerimismärgi 

valdaja kirjaliku taotluse alusel pikendada. 

3. Ühele registreerimismärgi valdajale väljastatavate registreerimismärkide koguse 

määrab Maanteeamet. Sõidukite hulgi- või jaemüügi õigusega ettevõtja puhul 

arvestatakse muuhulgas tema müügikohtade arvu. 

4. Maanteeamet kannab päevikusse registreerimismärgi valdaja nime, registrikoodi, 

aadressi, kontakttelefoni numbri, teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki 

registreerimistunnistuse numbri ning registreerimismärgi tähtede ja numbrite 

kombinatsiooni. 

5. Registreerimismärki võib kasutada 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 tolliterminalist (tollilaost) kauplusesse (ettevõtja territooriumile), 

registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli või ühest müügikohast teise. 

Eesti Autospordi Liit võib registreerimismärki kasutada Eestis registreerimata 

võistlusauto liikluses kasutamise võimaldamiseks treening- või võistlusperioodil. 

6. Registreerimismärki võib kasutada ainult registreerimismärgi valdaja sõidukil. Teise 

astme valmistaja valduses oleval sõidukil võib registreerimismärki kasutada sõiduki 

valmistamise perioodil. Eesti Autospordi Liit võib registreerimismärki kasutada teise 

päritolumaa võistlusautol. 

7. Registreerimismärgi kasutamisel kannab registreerimismärgi valdaja esindaja  enne 

sõidukiga sõidu alustamist päevikusse järgmised andmed: 

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 registreerimismärgi valdaja esindaja oma 

allkirjaga. 

8. Registreerimismärk paigaldatakse sõidukile selleks ettenähtud kohale. 

9. Sõiduk, millel kasutatakse teisaldatavat registreerimismärki, peab vastama kehtivatele 

tehnonõuetele ja omama nõuetekohast varustust. Nimetatud nõue ei laiene 

võistlusautole, millel kasutab registreerimismärki Eesti Autospordi Liit. 

10. Sõidukiga, millele on paigaldatud teisaldatav registreerimismärk, võib liikluses 

osaleda alates kl 8.00 kuni kl 20.00. Nimetatud piirang ei laiene sõitmisel piiripunktist 

hulgi- või jaemüügi õigusega ettevõtja territooriumini ja Eesti Autospordi Liidule 

väljastatud registreerimismärgiga. 

11. Registreerimismärgi valdaja vastutab registreerimismärgi sihipärase kasutamise ning 

käesoleva korra järgimise ja nõuetekohase täitmise eest. 

12. Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi, 

registreerimistunnistuse ja päeviku asendamiseks tuleb registreerimismärgi valdajal 

esitada Maanteeametile kirjalik taotlus, milles tuleb märkida asendamise tinginud 

asjaolud. Registreerimismärgi valdajale alles jäänud registreerimismärk, 

registreerimistunnistus või päevik kuulub viivitamatule tagastamisele Maanteeametile. 

13. Lõpuni täidetud päeviku vahetab Maanteeamet registreerimismärgi valdaja kirjaliku 

taotluse alusel. 

14. Registreerimismärk, registreerimistunnistus ja päevik kuuluvad viivitamatule 

tagastamisele Maanteeametile, kui: 

1) on lõppenud registreerimismärgi ja päeviku kehtivus; 

2) registreerimismärgi valdaja lõpeb või lõpetab märkide kasutamisega seotud 

tegevuse; 

3) Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet või muu pädev asutus on 

teinud registreerimismärgi valdajale rohkem kui ühe esildise käesoleva korra 

nõuete mittetäitmise kohta. 


