Katrin Välimäe
Teema:

ühinguõiguse revisjoni komisjoni istung 17.10 kell 10.00

From: Marek Zacek STAT [mailto:marek.zacek@stat.ee]
Sent: Thursday, November 28, 2019 12:19 PM
To: Vaike Murumets <Vaike.Murumets@just.ee>
Cc: Ilvi Reitel STAT <ilvi.reitel@stat.ee>; Merike Põldsaar STAT <Merike.Poldsaar@stat.ee>
Subject: [VÄLJAST] FW: ühinguõiguse revisjoni komisjoni istung 17.10 kell 10.00
Austatud Vaike Murumets
Statistikaamet edastab tähelepanekud ja küsimused ühinguõiguse revisjon eelnõude kavandites esitatud
muudatustele, mis on puutumuses riikliku statistika tegemisega.
Kavandatavad muudatused põhjustavad otseseid tagajärgi riikliku statistika tegemises, suurendades halduskoormust
andmeesitajatele.
1. Füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) andmeid peab kasutama statistika tegemisel.
2021. aastal kehtima hakkav uus ettevõtlusstatistika raammäärus (FRIBS) kehtestab loetelu ka statistilise
registri muutujatest.
FIEde kohta peame koguma järgnevaid andmeid: registreerimise kood, nimi, kontaktinfo (aadress,
telefon, e-mail), põhitegevusala, tegevuse alguse (registreerimise) ja likvideerimise kuupäevad.
Kas on teada, missugusesse andmekogusse on kavatsus FIEde kohta nimetatud andmeid koguda, mis
on praegu kvaliteetselt, sh ajakohastatult, kättesaadavad äriregistris?
2. Põhitegevusala on statistika tegemisel oluline muutuja.
Selle esitamine on kohustuslik vastavalt statistikamäärustele, sh FRIBS.
Sihtasutuste (SA) ja mittetulundusühingute (MTÜ) põhitegevusala ja selle muutumise andmete
esitamise nõudest loobumine ei vähenda halduskoormust, kui samu andmeid hakatakse statistika
tarbijate vajadusel küsima muude küsimustikega.
Põhikirjas esitatud eesmärgi alusel ei ole sageli võimalik tegelikku tegevusala tuvastada.
Nt kui MTÜ eesmärgina on esitatud (väljavõte loetelust): „heategevus, integratsioon Euroopasse,
keskkonnakaitse, kultuuri edendamine“ või „mõjutada Eesti ühiskonda niisuguse loodushoiu ja –kasutuse
suunas, mis tagab inimese kehalise ja vaimse heaolu“.
3. SA ja MTÜ majandusaasta aruande esitamise nõudest loobumine ei pruugi juriidiliste isikute üldist
halduskoormust vähendada.
Käesoleval ajal on SAde ja MTÜde statistika küsimustike mahtu ning valmi suurust vähendatud ja
kasutusel on majandusaasta aruannete andmed.
Majandusaasta aruandest loobumisel tuleb taastada statistika küsimustikud ja küsida andmeid suuremalt
hulgalt statistilistelt üksusetelt (juriidilistelt isikutelt).
4. Arusaamatuks jääb, mida tuleb mõista mittetulundusühingu käibe all. Kehtivas kasumitaotluseta
organisatsioonide tulemiaruande vormil, mida esitavad MTÜd, sellist näitajat ei ole. Vastavalt RTJ 14-le
on tegemist tuluga.
MTÜS eelnõu § 36 lõike 6 punkti 3 alusel ei pea majandusaasta aruannet registripidajale esitama
mittetulundusühing, kui mittetulundusühingu „käive“ ei ületa majandusaasta jooksul 50 000 eurot.
5. Selgusetuks jääb, kui välismaa äriühingu filiaali ärinimes ei ole sõnu „Eesti filiaal“, siis kuidas toimub
nende eristamine muudest äriühingutest?
Edastame oma tähelepanekud teatava viivitusega, kuid loodame, et saate edastatut arvesse võtta eelnõude edasisel
menetlemisel.
Lugupidamisega,

Marek Zacek
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