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Ühinguõiguse revisjoni ekspertide töörühmale

Täpsustamist vajavad teemad ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsioonis
Kõigepealt täname töörühma liikmeid sotsiaalse ettevõtluse teema põhjaliku ja
mitmekülgse käsitlemise eest ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsioonis. Sealjuures on
valitud võrdlusriigid ka sotsiaalse ettevõtluse mitmekesiseks analüüsiks asjakohased.
Alljärgnevalt mõned teemad, mida palume töögrupil võimaluse korral täpsustada. Tsitaadid
analüüs-kontseptsiooni dokumendist on esitatud kaldkirjas.
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Täpsustus #1 seoses MTÜ tegutsemise eesmärkidega ja tema
eristamisega äriühingutest
"Siiski vajab täpsustamist MTÜ tegutsemise eesmärkidega seonduv ja tema eristamine
äriühingutest – MTÜ tegevus ei peaks olema suunatud majandustegevuse kaudu liikmetele
tulu teenimisele. Selleks tuleks muuta MTÜS § 40 lg 1 p 2 selliselt, et MTÜ sundlõpetamise
aluseks oleks see, kui MTÜ peamiseks eesmärgiks kujuneb majandustegevuse kaudu
liikmetele tulu teenimine." (lk 6)
Meie hinnangul ei aita taoline ümber sõnastamine MTÜ vormi äriühingutest praktikas
eristada.
Toome kaks fiktiivset, ent reaalseid juhtumeid kajastavat näidet.
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Näide 1. Isik A, isik B ja isik C on nõustajad, kes on kolmekesi MTÜ ainsateks
liikmeteks. Nad osutavad MTÜ nime alt nõustamisteenuseid ja maksavad endale
palka.
Näide 2. Isik A, isik B ja isik C on nõustajad nõustajad, kes osutavad MTÜ nime alt
nõustamisteenuseid ja maksavad endale palka. MTÜ ainsad liikmed on aga isik D ja
isik E (eelneva kolme head tuttavad).

Ettepaneku kohaselt tuleks näide 1 sundlõpetada, näide 2 saaks aga rahulikult edasi
tegutseda. Sisulist erinevust aga pole.
"Ebatäpne on ja ära muuta tuleks MTÜS § 40 lg 1 p 2, mille järgi on MTÜ sundlõpetamise
aluseks, kui selle põhitegevuseks saab majandustegevus, mitte aga majandustegevuse
kaudu tulu teenimine, mille vahel on erisus." (lk 155)
Milles seisneb erisus "majandustegevuse" ja "majandustegevuse kaudu tulu teenimise
vahel"?
MsÜS § 3 lg 1 ütleb, et "Majandustegevus on iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise
eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud." Kui tegemist on
püsiva tegevusega, siis on vaikimisi eelduseks ka majandustegevuse tulemusena positiivset
tulemi / kasumi teenimine. Ilma positiivse tulemi / kasumi teenimiseta poleks võimalik
majandustegevust püsivalt (ilma subsideerimata) ellu viia.
Olemas on on kaks Riigikohtu lahendit, mis tunnistavad MTÜ vormis toimuva
ettevõtlustegevuse võrdväärsust ja võrdset väärtust äriühingutes toimuva
ettevõtlustegevusega. Sealjuures ei viidata erisustele majandustegevuse kui" põhitegevuse"
või "kõrvaltegevuse" vahel.
Üks otsustest tunnustab MTÜ võrdväärsust äriühingutega nii ettevõtlustulu teenimisel kui
ka töökohtade loomisel.


Kohtuasja number 3-3-1-26-15 – „Ebaõige on kohtute järeldus selle kohta, et MTÜ
vormis ei suuda isik ettevõtluse alustamise toetuse eesmärgina teenida iseseisvalt
tööturuteenuste vahendusel endale ülalpidamist ja luua selleks nii endale kui ka
teistele töökohti. Lisaks riigi maksutulusse panustamisele võimaldavad MTÜ-d
isikutele nii töötasu kui ka uusi töökohti sarnaselt äriühingutega.“

Teine otsustest jätab MTÜ-le õiguse / kohustuse olla maksuseaduste tõlgendamisel
koheldud võrdväärselt äriühingutega ka juhul, kui osa tema kogutulust moodustavad
toetused.


Otsus nr 3-3-1-10-16 – „Nii nagu äriühingu õiguslik vorm ei taga automaatselt
sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, ei saa mittetulundusühingu, sihtasutuse või
avalik-õigusliku juriidilise isiku õiguslik vorm iseenesest välistada või piirata
sisendkäibemaksu mahaarvamist. Rahalise toetuse saamine iseenesest ei saa olla
sisendkäibemaksu mahaaarvamise õigust piirav asjaolu. Sisendkäibemaksu
mahaarvamine toimub vastavalt sellele, mis eesmärgil kasutatakse toetuse eest
ostetud kaupu ja teenuseid.“
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Ettepanek täpsustuse 1 põhjal: muuta MTÜS § 1 lg 1 ja kustutada
MTÜS § 40 lg 1 p 2
Meie hinnangul ei lähe MTÜS § 1 lg 1 "Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus,
mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine"
kokku praeguse praktikaga.
Näiteks sotsiaalsetest ettevõtetest MTÜ-de puhul võib ka majandustegevus olla
õigustatult põhitegevus juhul, kui just selle teostamine loob sotsiaalset väärtust (nt
nägemispuudega inimesed, kel oleks keeruline avatud tööturul tööd leida, osutavad tasu
eest massaažiteenust).
Kui on eesmärgiks selgust luua, siis on siin vähemalt kaks lähenemisviisi.
 Liberaalsemaks: sõnastada MTÜS § 1 lg 1 ümber millekski selliseks:
"Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mis tohib majandustegevuse
korral kasutada selle tulemit / kasumit ja vara ainult oma põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks".
 Konservatiivsemaks: sarnaselt Lätile või Luksemburgile keelata
mittetulundusühingutes ettevõtlustulu teenida (üle teatud käibe osakaalu) ilma end
sotsiaalseks ettevõtteks ümber registreerimata ja luua sotsiaalsetele ettevõtetele
eraldi juriidiline regulatsioon. Aga see läheks küllap vastuollu ettevõtlusvabaduse
põhimõttega ja paneks raskesse olukorda MTÜd, kes teenivad ettevõtlustulu väikses
mahus ja / või ebajärjepidevalt, kuid kelle jaoks on tegemist ikkagi olulise
tuluallikaga. Seetõttu on eelistatud liberaalne variant.
Lähtudes liberaalsest variandist, tuleks kustutada ka MTÜS § 40 lg 1 p 2, sest
sundlõpetamise võimalus majandustegevuse põhitegevuseks saamise ajendil tekitab
segadust samadel põhjustel mis kirjeldatud juba MTÜS § 1 lg 1 sõnastuse puhul.

Täpsustus 2 seoses MTÜ sundlõpetamise mehhanismiga
"Iseenesest ei keela MTÜS MTÜ-l majandustegevust, vaid üksnes sätestab, et selle
eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. // Töörühm praegu siin muudatusi ei teeks, vaid jälgiks veel arenguid ja MTÜ
sundlõpetamise mehhanismi osas kohtupraktika peatset kujunemist."
Millist tüüpi juhtumite alusel on kohtupraktika peatset kujunemist oodata? MTÜ Liivimaa
Lihaveise juhtum? Mis tähtajaks ühinguõiguse revisjoni töörühm siiski seisukoha kujundab?

Täpsustus 3 seoses tulundusühistutega
"Laiendada tuleks tulundusühistu eesmärki seaduses liikmete kultuuriliste ja sotsiaalsete
vajaduste rahuldamisele." (lk 5)
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Toetame ettepanekut. Ja soovitame arvesse võtta diskussiooni seoses kindlustustegevuse
seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (Rahandusministeerium
19.11.2018 nr 1.1-10/6646-7), mille eesmärk on luua õigusraamistik tulundusühistu vormis
tegutseva kindlustusandja asutamiseks ja ühistuna tegutsemiseks.

Täpsustus 4 seoses äriühingutega
"Seega võib äriühinguid kasutada ka heategevuslikel eesmärkidel (nn sotsiaalne ettevõtlus)
kui ka avalike funktsioonide täitmisel. Töörühma hinnangul puudub ühinguõiguslik vajadus
erilise sotsiaalseks ettevõtluseks mõeldud juriidilise isiku järgi, kuid maksuseadustes võib
kehtestada kriteeriumid, mille alusel saab teatud sotsiaalseid eesmärke taotlevad juriidilised
isikud sõltumata nende liigist vabastada teatud maksude maksmisest. Sisuliselt tähendaks
see seni sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja usulistele ühingutele avatud olnud
tulumaksusoodustusega isikute nimekirja (TuMS § 11) avamist ka äriühingutele ja seeläbi
täiendavate soodustuste tekitamist sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatele isikutele." (lk 5-6) –
Toetame ettepanekut tulumaksusoodustusega isikute nimekirja (TuMS § 11) avamise osas,
ent palume kaaluda vajadust ühinguõiguslikku vajadust anda võimalusi praeguse osaühingu
vormi sotsiaalse ettevõtluse jaoks kasutatavamaks muutmiseks.
Esiteks on küsimus, kuivõrd siiski mõni muudatus ka ühinguõiguses lihtsustaks oluliselt
maksuseadustes kriteeriumide kehtestamist, mille alusel saab teatud sotsiaalseid eesmärke
taotlevad juriidilised isikud sõltumata nende liigist vabastada teatud maksude maksmisest.
Vastavaid muudatusi saaksid lisaks tulumaksusoodustusega isikute
nimekirja haldajatele kriteeriumide kehtestamisel kasutada ka näiteks vabaühenduste
toetajad või sotsiaalsed investorid, sh avalik sektor (sh Euroopa Liidu toetuste või
finantsinstrumentide pakkumisel sotsiaalsetele ettevõtetele - nt EaSI Guarantee
Instrument ja EaSI Capacity Building Investments Window). Ka eraõiguslikud fondid (millest
"esimene pääsuke" on Eestis Heateo SA mõjufond).
Teiseks annaks sotsiaalsete eesmärkide fikseerimise võimalus (nt sarnaselt sihtasutustega)
annab kindlust nt avalikule sektorile taoliste avalikes huvides tegutsevate äriühingute
arengu toetamisel ja nende eelistamisel hangetel. Eestis pole osaühingutel küll keelatud
määratleda oma põhikirjas ja / või asutajate lepingus sotsiaalseid eesmärke, kuid neid pole
võimalik fikseerida sarnasel viisil nt Luksemburgi näitega.
See aitaks eristada ka vastutustundlikke ettevõtteid ja sotsiaalseid ettevõtteid.
 Juhtum. Tulenevalt oma rahvusvahelise omaniku äristrateegiast on
kinnisvarahaldusfirma ISS Eesti olnud Eesti edukamaid vähenenud töövõimega
inimeste värbajaid, sh värvates püsivalt sadu vähenenud töövõimega inimesi ja
saades selle eest rahvusvahelist tunnustust juba enne Eesti töövõimereformi algust.
Nüüd aga tuli uudis, Taani omanikfirma sulgeb kahe aasta jooksul Eestis ja veel 12
riigis oma üksused, et muuta oma äritegevust efektiivsemaks. Eesti üksus müüakse ja
pole kindlust, et vähenenud töövõimega inimeste värbamisse investeerimine osana
äristrateegiast jätkuks. Just selliste olukordade vältimiseks sotsiaalsete ettevõtete
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puhul on loodud B-Corporationi vorm, kus ka uued omanikud peavad arvestama
ettevõtte fikseeritud ühiskondlike eesmärkidega. Osades USA osariikides ja Itaalias
on B-Corporation olemas eraldi juriidilise vormina. See aitab selgelt eristada näiteks
ettevõtteid, kes on loodud erivajadustega inimestele töövõimaluste loomiseks, ja
ettevõtteid, kes võivad otsustada erivajadustega inimesi palgata, jäädes siiski
ettevõtteks, kelle ainsaks pikaajaliseks eesmärgiks on teenida omanikele kasumit.

Ettepanek täpsustuse 4 põhjal: lubada äriühingutel ühiskondliku
eesmärgi fikseerimine
Soovitame kaaluda sarnaselt tulundusühistu regulatsiooni muudatusettepanekule
võimalust, kus ka osaühingutel oleks sarnaselt sihtasutustega võimalik põhikirjalise
eesmärgina fikseerida ühiskondlike vajaduste rahuldamist ning seda võimalust reguleeriks
äriseadustik.

Täpsustus 5 seoses sihtasutustega
"Praktikas on nn fondi tüüpi sihtasutuste kõrval levinud ka nn asutussihtasutused (nt
haiglad, muuseumid, teatrid). Seal võibki näha praktikas suurimat probleemi, kui avalikus
sektoris on kasutatud sihtasutuse õiguslikku vormi mitte sihipäraselt ning hiljem ollakse
raskuses erinevate asutuste haldamisega, soovides seda korraldada sihtasutuse loogika järgi
põhjendamatu äriühingute loogika järgi. (213)
Sihtasutuse vorm leiab kasutust ka mõningate eraõiguslike organisatsioonide puhul, mis
tegelevad ettevõtlustulu teenimisega. Ka mitmed Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmed
on sihtasutused, st põhikirjaline eesmärk on avalikes huvides ja sealjuures teenitakse
järjepidevalt ettevõtlustulu (nt Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri SA). Kuivõrd selline
praktika mõjutab Teie soovitusi seoses sihtasutuste regulatsiooniga?
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