
Majandustegevuse 
seadustiku üldosa seadus

Justiitsministeeriumi korraldatud hanke „Õigusloomejuristide koolituste 
korraldamine aastatel 2015 – 2020“ majandustegevuse seadustiku 

üldosa seaduse teemakoolitus



Päev Aeg Sise

27.05. 
2015

09:30-
11:00

1) sissejuhatus ja seaduse eesmärk, MsüS seosed KorS ja HMS ning karistusõigusega;
2) seaduse põhimõisted ja põhimõtted: „ettevõtja“, „majandustegevus“, „majandustegevuse nõuded“,[--]

Kohvipaus

11:15-
12:45

2) (jätkub) [--] „üldhuviteenus“, „elektroonilise menetluse põhimõte“, „kontsentratsioonipõhimõte“ jt
3) teatamiskohustusega majandustegevus, järelevalve ja teatamise kohustuse rikkumise tagajärjed;

Lõunapaus

13:30-
15:00

4) Loakohustuse eesmärk, eel- ja järelkontroll, esialgne tegevusluba ja eelhaldu-sakt. Kontrolleseme
eristamine teistest majandustegevuse nõuetest, kõrvaltingimus. 

Kohvipaus

15:15-
16:45

5) Majandustegevuse jätkamine või loobumine, sellega seoses esitatavad teated ja taotlused, andmete 
kehtetuks tunnistamine;
6) ettekirjutuse tegemine, majandustegevuse peatamine ja keelamine ning seos ohu koosseisuga. 

PÄEVAKAVA



1. MsüS ettevalmista-
mine kestis üle 10 aasta 
ja selle käigus valmis 
mitu tegevusprogrammi 
ja kontseptsioon. 

• 1990-datel - Eesti Vabariigi ettevõtteseadus ja Ettevõtluse riikliku toetamise seadus. 
1997 kevadel esimene ettevõtluse avalik-õiguslike piirangute seadus. Alates 01.09 
1997 kaotati riigi- ja munitsipaalettevõtted; 

• 2007. a detsembriks koostati valdkonna kodifitseerimise eelanalüüs ja lähteülesanne

• Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2007–2013 ning arengukava „Eesti 
ettevõtluspoliitika 2007–2013” ja selle rakendusplaan 2008–2011;

• 19.05.2010 eelnõu saadeti kooskõlastamisele ning Vabariigi Valitsus esitas 
13.09.2010 eelnõu

• 23.02.2011 MsÜS võeti vastu, kuulutati välja 16.03.2011 ning pidi jõustuma 
01.01.2014.

• Eesti infoühiskonna arengukava 2013, Euroopa Komisjon teatis Euroopa 
väikeettevõtete õigusakti kohta (Small Business Act, edaspidi SBA) „Mõtle esmalt 
väikestele!” ning tegevuskava ettevõtlusalase õiguskeskkonna rahvusvahelise 
konkurentsi parandamiseks "Ettevõtja õigus"

• 14.10.2013 algatas Vabariigi Valitsus MsÜSMS (eelnõu nr 504 SE), mis võeti vastu 
05.12.2013 ja lükkas MsÜS'i jõustumise 01.07.2014.

• 13.01.2014 algatas Vabariigi Valitsus MsÜSMS (eelnõu nr 573 SE). Eelnõu võeti 
vastu 05.06.2014. 

1. Seaduse eesmärk ja seosed(1)



2. MsüS eesmärk oli 
parandada PS § 29 lg 1 ja 
§ 31 põhiõiguste kaitset 
ja suurendada õigus-
selgust (PS § 13 lg 2). 

• …eesmärki luua üldine raamistik kõikidele regulatsioonidele, mis kohustavad 
ettevõtjat end või oma tegevust registreerima või hankima kõikvõimalikke 
tegevuslubasid, litsentse, kooskõlastusi jms. MTSÜS peab tagama 
majandustegevuse eriregulatsioonide kooskõla põhiseadusega, rahvusvahelise 
õiguse ning Euroopa Liidu õigusega ning lisaks sellele toetama isiku majanduslike 
põhivabaduste teostamist, st suurendama majandustegevuse vabadust (PS § 29 
lg 1 ja PS § 31). Kindlasti ei tohiks majandustegevuse regulatsioon olla üksnes 
piirava olemusega, vaid rohkem selgust luues aitama kaasa ka isiku majanduslike 
põhiõiguste ja -vabaduste teostamisele. MTSÜS eelnõu on suunatud sellele, et 
lõpptulemusena väheneks majandushaldusõigust sisaldavate regulatsioonide 
arv, ulatus ja keerukus, st väheneks bürokraatia. Nii luuakse vähesema 
normikogusega rohkem õigust.

1. Seaduse eesmärk ja seosed(2)



1. Seaduse eesmärk ja seosed(3)

3. MsüS on seotud HMS ja 
KorS ning on nende suhtes 
eriseaduseks. MsüS kuulub 
haldus-õiguse valdkonda

HMS KorS KarS MsüS

Mõisted • haldusmenetluse 
põhimõisted ja 
põhimõtted

• korrakaitse 
põhimõisted ja –
mõtted (erisused 
HMS suhtes)

• karistusõiguse 
põhimõisted ja –
mõtted

• Majandushalduse
erimõisted HMS 
ja KorS suhtes

Ajaline 
ulatus

• Ette suunatud 
isiku õiguste ja
kohustuste 
määramisele

• Ette suunatud
ohu 
ennetamisele või 
tõrjumisele

• Minevikku 
suunatud teole 
hinnangu 
andmine

• Ette suunatud 
ettevõtja 
ohtlikkuse 
hindamine

Seos • Haldusmenetluse
üldine kord ja 
põhimõtted

• Haldusmenetluse
ohu tõrjumisel ja 
järelevalves 
erikord

• Süü tuvastamise 
ja karistuse 
määramise üldine 
kord

• Eriregulatsioon 
seoses ettevõtja 
majandustegevus
ega



1. majandustegevus, 
ettevõtja, ettevõtjaga 
seotud isik ning majan-
dustegevuse vabadus; 
üldhuviteenus

• majandustegevus. Majandustegevus on iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise 
eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Tegevus, 
mille suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, loetakse 
majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärgiks ei ole tulu saamine. (MsüS 3 
lõiked 1 ja 2)

• ettevõtja. Ettevõtja on majandustegevust alustav või seda teostav füüsiline või 
juriidiline isik. (MsüS § 5 lõige 1)

• ettevõtjaga seotud isik. Ettevõtjaga seotud isik on ettevõtja osanik, aktsionär, 
juhtorgani liige, prokurist või muu isik, kes omab valitsevat mõju ettevõtja 
juhtimise üle. (MsüS § 5 lg 2) 

• majandustegevuse vabadus. Igaühel on õigus igal ajal mis tahes tegevusalal 
vabalt alustada, teostada ning lõpetada majandustegevust. (MsüS § 4 lg 1)

• üldhuviteenus. Üldist majandushuvi pakkuv teenus on elutähtis teenus või muu 
seaduses sätestatud teenus, mida kasutab valdav osa riigi või kohaliku 
omavalitsuse elanikke, sh gaasi-, elektri-, soojusenergia-, vee- ja kanalisatsiooni-, 
jäätmekäitlus-, ühistranspordi-, posti- ja sideteenus. (vt MsüS § 5 lg 3)

2. Seaduse põhimõisted ja –mõtted(1)



1. majandustegevuse 
nõuded, majandus-
haldusasutus, majandus-
tegevuse järelevalve

• majandustegevuse nõuded. Seadusest, ratifitseeritud rahvusvahelisest lepingust 
või Euroopa Liidu õigusaktist tulenevalt võib kehtestada nõudeid, millele 
ettevõtja ja tema majandustegevus peavad vastama (majandustegevuse nõuded;
MsüS § 6 lg 1) Majandustegevuse nõuded jagunevad: 

• isikulised majandustegevuse nõuded; 

• informatsioonilised majandustegevuse nõuded; 

• esemelised majandustegevuse nõuded. 

• majandushaldusasutus. Majandushaldusasutus on haldusorgan, kes täidab talle 
seadusega pandud ülesandeid vähemalt ühel alljärgneval viisil: 1) tegevusloa 
taotluse lahendamine; 2) majandustegevuse peatamine või 
keelamine; 3) tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine; 4) ettevõtja 
majandustegevuse üle riikliku järelevalve teostamine. (MsüS § 7)

• majandustegevuse järelevalve. Majandustegevuse järelevalve hõlmab 
eelkontrolli (tegevusluba, esialgne tegevusluba, eelotsus) ning riikliku järelevalve 
täiendavad volitused (ettekirjutus, majandustegevuse peatamine, 
majandustegevuse keeld, tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine). 

2. Seaduse põhimõisted ja –mõtted(2)



1. elektroonilise menet-
luse põhimõte, kontsent-
ratsiooni põhimõte

• elektroonilise menetluse põhimõte. MsüS § 11 ja § 60 hõlmab elektroonilise 
menetluse põhimõte a) ettevõtjal on võimaluse esitada Eesti teabevärava kaudu 
taotlusi, teateid ja selgitustaotlusi; 2) registriandmed on Eesti teabevärava kaudu 
kättesaadavad; 3) isikule on Eesti 1) tagab ettevõtjale võimaluse esitada Eesti 
teabevärava kaudu kättesaadav üldine informatsioon loa- ja teatamiskohustuse 
ja majandustegevuse nõuete kohta; 4) ettekirjutused, majandustegevuse keelud 
ja peatamised jt haldusaktid tehakse ettevõtjale teatavaks registri kaudu. 
Registripidaja peab tagama kõigi majandushaldusasutuste juurdepääsu ja 
töötlemise õiguse registrile. 

• kontsentratsiooni põhimõte. Loakohustusliku majandustegevuse tegevusloa 
kontrollese hõlmab reeglina ka muid lubasid ja nõuete eelkontrolli. Tegevusloa 
väljaandmisega kinnitab riik, et ettevõtja vastab seaduse nõuetele ja on ohutu. 
Kui ettevõtjalt nõutakse majandustegevuse alustamiseks tegevusluba, siis ei ole 
reeglina proportsionaalne nõuda temalt veel muid lubasid ja litsentse. Üks 
avaldumisvorm on MsüS § 18 lg 2 ja 3. 

2. Seaduse põhimõisted ja –mõtted(3)



Teatamiskohustus on 
ettevõtja seadusest 
tulenev kohustus esitada 
enne majandustegevuse 
alustamist teade 
majandustegevuse 
kohta.

• Seaduses sätestatud juhul on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustege-
vuse alustamist registripidajale teade asjaomasel tegevusalal majandustegevuse 
alustamise kohta (edaspidi majandustegevusteade). (MsüS § 14 lg 1)

• Majandustegevusteade esitamata jätmise korral võib ettevõtjale teha 
ettekirjutuse majandustegevusteate esitamiseks (MsüS § 42, § 68 ning KorS §
28). Ettekirjutuse täitmiseks võib KorS § 28 lg 3 alusel kohaldada sunniraha 
summas 9600 EUR. 

• Teatamiskohustusega majandustegevuse korral on ettevõtjal üksnes kohustus 
esitada teade, aga mitte keeld alustada majandustegevusega. Ettevõtja 
majandustegevus ei ole teate esitamata jätmise tõttu ebaseaduslik. 
Teatamiskohustust rikkunud ettevõtjat ei saa KarS § 372 alusel karistada. 

• Majandustegevuse teade esitatakse vastavale registripidajale –
majandustegevuse registri või muu selle nõuetele vastava registri (MsüS § 8 lg 1)

3. Teatamiskohustusega majandustegevus (1)



Majandustegevusteates esitatakse majandus-tegevuse üldandmed ning majandustegevuse nõuetega seotud andmed (MsüS § 15):
• majandustegevuse üldandmed: 1) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane 

identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja 
registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number; 2) ettevõtja 
kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress); 3) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha 
aadress, kui see erineb postiaadressist; 4) tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud 
klassifikaatori kohane nimetus ja kood; 5) asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb 
majandustegevusteate esitamise kuupäevast; 6) majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud 
tähtajaks; 7) teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka 
esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus); 8) muud seaduses sätestatud andmed.

• isikulise majandustegevuse nõude andmed: 1) nõuetele vastava isiku nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg; 2) nõuetele 
vastava isiku kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress); 3) erialase töökogemuse nõude korral andmed töökogemuse 
kohta; 4) andmed hariduse kohta, eelkõige kutsetunnistuse nõude korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse
või mõne teise standardile vastavust kinnitava tunnistuse, pädevustunnistuse või sertifikaadi number, andmise koht ja kuupäev ning 
kehtivusaeg.

• tegevuskoha  suhtes kehtiva majandustegevuse nõude andmed: 1) tegevuskoha aadress, sealhulgas veebilehe aadress, või tegevuskohaks 
oleva liiklusvahendi identifitseerimise tunnus või piiritletud territooriumil tegutsemise korral tegevuspiirkond või tegevuskoha puudumise 
korral vastavasisuline teave; 2) tegevuskoha kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), juhul kui need erinevad käesoleva 
paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kontaktandmetest.

• toote, teenuse, süsteemi või protseduuri tehnilisele kirjeldusele vastavust tõendava sertifikaadi, akrediteerimistunnistuse või muu 
samalaadse dokumendi olemasolu nõude korral sisaldab majandustegevusteade lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka 
sertifikaadi, akrediteerimistunnistuse või muu samalaadse dokumendi järgmisi majandustegevuse üldandmeid: 1) dokumendi nimetus ja 
number; 2) kehtivuse algus- ja lõppkuupäev; 3) andja; 4) ulatus.

• vastutuskindlustuse või muu samalaadse tagatise nõude korral sisaldab majandustegevusteade lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 
sätestatule ka järgmisi majandustegevuse üldandmeid: 1) vastutuskindlustuse kindlustussumma või muu tagatise summa, rahaühik ja 
kehtivuse piirkond; 2) vastutuskindlustuse kindlustussumma või muu tagatise kehtivuse algus- ja lõppkuupäev; 3) kindlustusandja või muu 
tagatise andja nimi, registrikood, aadress ja muud kontaktandmed, asjaomase registri nimi.

3. Teatamiskohustusega majandustegevus (2)



Loakohustus on ettevõtja 
seadusest tulenev 
kohustus saada enne 
majandustegevuse 
alustamist tegevusluba. 

• Seaduses sätestatud juhul peab ettevõtjal enne tegevusalal majandustegevuse 
alustamist olema tegevusluba (edaspidi loakohustus). (MsüS § 16 lg 1) Tegevusluba 
on mis tahes nimetusega ettevõtjale adresseeritud haldusakt või ettevõtjaga 
sõlmitud haldusleping, milleta on keelatud ettevõtjal majandustegevust alustada ning 
mis tõendab teatud majandustegevuse nõuete täitmist teatud tegevusalal või määrab 
kindlaks majandustegevuse teostamise kõrvaltingimused. (MsüS § 16 lg 2)

• Majandustegevuse alustamine ilma tegevusluba saamata on KarS § 372 alusel 
karistatav  väärteo või kuriteona. 

• Majandustegevuse alustamine ilma tegevusloata loetakse oluliseks või kõrgendatuks 
ohuks ja see on aluseks majandustegevust  ohtu seadva ettekirjutuse või muu 
meetme kohaldamiseks MsüS § 67 tähenduses. 

• Tegevusloata majandustegevuse alustamise korral või võib ettevõtjale teha 
ettekirjutuse tegevusloa taotlemiseks (MsüS § 42, § 68 ning KorS § 28). Ettekirjutuse 
täitmiseks võib KorS § 28 lg 3 alusel kohaldada sunniraha summas 9600 EUR. Kuni 
ettekirjutuse täimiseni võib ohu tõrjumiseks (st selleks, et ettevõtja ei saaks jätkata 
ilma tegevusloata majandustegevust) rakendada muid riikliku järelevalve meetmeid.

• Tegevusloa taotlus ja muud teated loakohustuslikul tegevusalal esitatakse 
majandushaldusasutusele, kes on pädev tegevusloa väljaandmist otsusetama. 

4. Loakohustusega majandustegevus(1)



Loakohustuse regulee-
rimisel määratakse kind-
laks tegevusala (tegevus-
loa põhiregulatsioon), 
kontrollese, kõrvaltingi-
mused

• põhiregulatsioon. Tegevusloa põhiregulatsioon on loakohustusega tegevusalal 
ettevõtja majandustegevuse alustamise ja teostamise lubamine. Kui tegevusluba 
antakse seaduses sätestatud juhul tegutsemiseks konkreetses tegevuspiirkonnas 
või -kohas, kuulub tegevusloa põhiregulatsiooni ka tegevuspiirkond või -koht. 
(MsüS § 17 lg 2)

• kõrvaltingimused. Tegevusloa kõrvaltingimus on mis tahes tingimus või 
kohustus, mis ei ole põhiregulatsioon, sealhulgas tingimused, mis täiendavad 
tegevusloa põhiregulatsioonist tuleneva majandustegevuse alustamise või 
teostamise tingimusi, nähes näiteks ette tegevusloa tähtaja. Kõrvaltingimusteks 
käesoleva seaduse tähenduses ei ole majandustegevuse nõuded ega kohustus 
majandustegevuse nõudeid täita. (MsüS § 17 lg 3) Tegevusloale lisatakse selle 
andmisel või selle kehtimise ajal kõrvaltingimusi üksnes seaduses sätestatud 
juhul ja ulatuses. (MsüS § 17 lg 4)

• kontrollese. Tegevusloa kontrolliese on majandustegevuse nõuete kogum, mille 
täitmise tuvastamine on tegevusloa andmise eelduseks. (MsüS § 18 lg 1)

4. Loakohustusega majandustegevus(2)



1. Majandustegevusest 
loobumine tähendab 
ettevõtja kohta peetava-
te registrikannete ja 
tegevusloa kehtetuks 
tunnistamist. 

• Majandustegevusest loobumine on ettevõtja poolt majandustegevuse vaba-
tahtlik lõpetamine ühel või enamal loa- või teatamiskohustusega tegevusalal.. 
Ettevõtja teatab majandustegevusest loobumisest registripidajale, märkides 
teates majandustegevuse lõpetamise aja. (MsüS § 34 lg 1) Kui majandustege-
vusest loobutakse teatud tähtajani, võib ettevõtja teatada majandustegevusest 
loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva (MsüS § 34 lg 2)

• Kui füüsilisest isikust ettevõtja ei ole täitnud tuludeklaratsiooni esitamise 
kohustust või äriühingust ettevõtja majandusaasta aruande esitamise kohustust, 
siis loetakse tähtpäevast 6 kuu möödumisel ettevõtja majandustegevusest 
loobunuks. (MsüS § 34 lg 3, 4 ja 6)

• MsüS § 61 lg 1 p 1 ja lg 2 p 1 majandushaldusasutus või registripidaja tunnistab 
ettevõtja kohta käivad registriandmed kehtetuks majandustegevusest täieliku 
loobumise korral, arvestades olemasolu korral tähtaega, mille jooksul ettevõtjat 
on kohustatud majandustegevust jätkama.

5. Loobumine ja tegevuse jätkamine(1)



2. Majandustegevuse 
jätkamine on ettevõtja 
majandustegevuse 
jätkamine sama ärinime, 
tegevusloa ja registri-
kannete alusel.

• MsüS § 44 lg 1 majandustegevuse jätkamise õigus on 1) ettevõtja pärijal, 
testamenditäitjal või pärandi hooldajal; 2) ettevõtja pankrotihalduril; 
3) kinnisasja sundvalitsejal; 4) juriidiliste isikute ühinemise, jagunemise või 
ümberkujundamise korral ühendaval, uuel, omandaval või ümberkujundatud 
äriühingul; 5) ettevõtte omandajal. Täpsem regulatsioon:

• MsüS § 46 tegevusloa üleandmine; 

• MsüS § 47 jätkamine ettevõtja surma korral;

• MsüS § 48 pankrott ja sundvalitsemine; 

• MsüS § 49 ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine; 

• MsüS § 50 ettevõtte omandamise korral.

• Jätkamiseks õigustatud isik, kes jätkab majandustegevust teatamiskohustusega 
tegevusalal, on kohustatud jätkamisest viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva 
jooksul teatama registripidajale (MsüS § 45 lg 1). Teatamiskohustusega tegevu-
salal võib jätkamiseks õigustatud isik jätkata majandustegevust ettevõtjana, 
esitades käesoleva seaduse § 45 kohase teate. Loakohustusega tegevusalal võib 
jätkamiseks õigustatud isik jätkata majandustegevust ettevõtjana talle majan-
dushaldusasutuse poolt tegevusloa üleandmise korral. (MsüS § 44 lg 2 ja 3)

5. Loobumine ja tegevuse jätkamine(2)



Majandustegevuse 
järelevalve tähendab 
MsüS-ist tulenevaid 
täiendavaid volitusi 
ettevõtja majandus-
tegevuse nõuetele 
vastavuse ja ohutuse 
kontrollimisel. 

• MsüS § 36 lg 1 ja 2 kohaselt võib majandushaldusasutus ettevõtjal või ettevõtjaga 
seotud isikul majandustegevuse nõuete olulise rikkumise tõttu keelata 
majandustegevuse. Majandustegevuse keelu korral kaotab isik õiguse tegutseda 
keelamise otsuses märgitud tegevusalal ettevõtjana ning olla sellel tegevusalal 
tegutseva juriidilise isiku juhtorgani liige, likvideerija või prokurist või osaleda muul 
viisil sellise juriidilise isiku juhtimises.

• MsüS § 37 lg 2 kohaselt võib majandushaldusasutus tunnistada tegevusloa kehtetuks 
järgmistel alustel: [--] 2) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse 
nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine; 3) tegevusloaga lubatud 
tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei 
olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata 
ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega; [--].

• MsüS § 43 lg 1 kohaselt võib majandushaldusasutus ettevõtja majandustegevuse või 
tegevusloa osaliselt või täielikult peatada: 1) majandustegevuse nõude või 
tegevusloa kõrvaltingimuse olulise rikkumisega kaasneva kõrgendatud ohu või olulise 
ohu korral kuni rikkumise kõrvaldamiseni või majandustegevuse keelamise või 
tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamiseni; 2) riikliku järelevalve teostamise 
takistamisel kuni järelevalve teostamise võimaldamiseni, kui ettevõtja ei ole täitnud [-
-] kirjalikku ettekirjutust, milles teda on peatamise eest hoiatatud.

6. Majandustegevuse järelevalve(1)



• MsüS § 42: "Majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse rikkumise 
korral teeb majandushaldusasutus enne majandustegevuse keelamist või tegevusloa 
kehtetuks tunnistamist ettevõtjale [MsüS] §-s 68 nimetatud ettekirjutuse tegevus 
majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimustega kooskõlla viia. 
Ettekirjutust ei tehta, kui lähtuvalt asjaoludest on ilmne, et ettevõtja seda ei täida."

• MsüS § 67: "Riikliku järelevalve meetmeid, mis muudavad majandustegevuse 
edasise teostamise võimatuks, võib majandushaldusasutus võtta juhul, kui esineb 
kõrgendatud või oluline oht avalikule korrale. Kõrgendatud või olulise ohu olemasolu 
võib majandushaldusasutus eeldada järgmistel juhtudel: 1) loakohustusega majan-
dustegevust alustatakse tegevusluba taotlemata; 2) loakohustusega majandustege-
vust alustatakse hoolimata tegevusloa andmisest keeldumisest; 3) majandustegevust 
jätkatakse pärast majandustegevuse peatamist või keelamist; [--]."

• MsüS § 68: "Majandushaldusasutus teeb ettevõtjale ning ettevõtjaga seotud isikule 
ettekirjutusi majandustegevuse nõuete ja tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumise 
vältimiseks, tegevuse majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimustega 
kooskõlla viimiseks, teatamiskohustuse ja loakohustuse täitmiseks, riikliku 
järelevalve teostamise takistamise lõpetamiseks ning muudel käesolevas seaduses 
sätestatud juhtudel, määrates ettekirjutuse täitmiseks mõistliku tähtaja."

6. Majandustegevuse järelevalve(2)
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