Pealkiri: Äriregistri seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks
01.07.2021

Edastame käesolevaga Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) seisukoha äriregistri seaduse
eelnõu kohta:
ÄRIREGISTRI SEADUSE EELNÕU
1. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register muudetakse äriregistri alamregistriks
EVEA toetab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri muutmist äriregistri alamregistriks. Muudatus
lihtsustab õiguskäivet ja nii juriidilise isiku kui ka registripidaja tegevust.
2. Registripidaja järelevalvevõimalusi laiendatakse
EVEA toetab registripidaja järelevalvevõimaluste laiendamist, kuna see tagab äriregistri andmete suurema
usaldusväärsuse ja ettevõtjate aruandluskohustuse täitmise.
3. Kaob minimaalse osakapitali nõue ja sellega seoses muutub osaühingute regulatsioon paindlikumaks
EVEA toetab ideed tühistada norm, mis näeb ette, et osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot,
kuna ka täna on võimalik osaühing asutada seda sisuliselt kapitaliseerimata. Järelikult on osaühingute
regulatsiooni paindlikumaks muutmine põhjendatud.
4. Osanike nimekirja peab registripidaja
EVEA toetab äriregistri pidamist Tartu Maakohtu registriosakonna poolt, kuna see tagab osadega tehingute
tegemisel senisest suurema käibekindluse ja sellisel juhul on võimalik osa heauskselt omandada.
5. Muutub osaühingute ja aktsiaseltside netovara nõue, kontsernireeglid ja võlausaldaja võimalus nõuda kahju
hüvitamist endale
EVEA toetab osaühingute ja aktsiaseltside netovara muutmist selliselt, et osa- ja aktsiakapital ei ole seotud
ühingu netovaraga. Praegu tähendab reegel, et netovara ei tohi olla alla teatud konkreetse suuruse. Seega
ühingute jaoks, mille osa- ja aktsiakapital on seaduses sätestatud piiri lähedal ning puudub varasematest
perioodidest jaotamata kasum või reservid, on sisuliselt keelatud tegutseda kahjumiga. Ent
majandustegevuses on pea võimatu alati kasumiga tegutseda. Seega on eelmainitud muudatus vajalik.
EVEA toetab muudatust, millega nähakse tütarühingu juhile ette kohustus järgida emaettevõtja juhiseid, kui
tütarettevõtja juhtorgani liige on ametisse valitud emaettevõtja häältega. Juhiste järgimisel tehtud tehing
peab olema äratuntavalt kontserni kui terviku huvides, kohase vastusooritusega ja tehingu ajal või
tulemusena ei muutu tütarühing maksejõuetuks. Seega on kontsernireeglite muutmine põhjendatud.

EVEA toetab võlausaldaja võimalust otse endale kahju hüvitamist nõuda, kuna muudatus annab
võlausaldajale täiendava õigusliku abinõu.
6. Põhjendatud juhtudel saab taotleda kindlal kuupäeval kande tegemist
EVEA toetab võimaluse loomist põhjendatud juhtudel taotleda kindlal kuupäeval kande tegemist.
7. Äriregistrisse võimaldatakse vastuväite kandmist ning teatud juhtudel registrikande taastamist pärast
juriidilise isiku registrist kustutamist
EVEA toetab võimaluse loomist äriregistrisse vastuväite kandmiseks. Samuti toetab EVEA teatud juhtudel
registrikande taastamise võimalust pärast juriidilise isiku registrist kustutamist.
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