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ÜHINGUÕIGUSE REVISJONI TÖÖRÜHMA EELNÕU  

13.01.2020 

 

 

 

ÄRISEADUSTIKU JA TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS 

 

§ 1. Ametiühingute seaduse muutmine 

Ametiühingute seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 6 muudetakse ja täiendatakse järgmiselt: 

,,(1) Ametiühing on mittetulundusühing, mis kantakse äriregistrisse. Ametiühingute suhtes 
kohaldatakse mittetulundusühingute seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.“; 

2) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 
3) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Igal füüsilisest isikust liikmel on üks hääl. Igal liikmeks oleval ametiühingul on üks hääl, 
kui põhikiri ei näe ette suuremat häälte arvu.“; 

4) paragrahvid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks. 

§ 2. Erakonnaseaduse muutmine 

Erakonnaseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 5 lõikes 21 kustutatakse järgmised lauseosad: ,,või Tartu Maakohtu 
registriosakonnale (edaspidi registriosakond)“ ja ,,välja arvatud käesoleva seaduse § 81 lõike 
3 punktis 4 nimetatud juhul“; 

2) paragrahvi 6 lõikes 2 muudetakse lauseosa ,,Erakond registreeritakse“ sõnadeks 
,,Mittetulundusühingu võib registreerida erakonnana“; 

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

,,(3) Erakonnana võib registreerida ka olemasoleva mittetulundusühingu, mille põhikiri ja 
tegevus vastavad käesoleva seaduse nõuetele. Erakond võib otsustada jätkata tegevust 
mittetulundusühinguna, mis ei ole erakond.“; 

4) paragrahvi 7 lõikes 21 muudetakse sõnad ,,üle poole“ sõnadeks ,,vähemalt 2/3“; 
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5) paragrahvi 81 lõikes 1 kustutatakse sõnad ,,registriosakonna juures“; 
6) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Erakond on kohustatud esitama liikmete nimekirja registripidajale ja teavitama viivitamata 
registripidajat ka muudatusest nimekirjas. Registripidaja võib puudutatud isiku nõudel või omal 
algatusel nõuda toimunud muudatusest teatamist, muu hulgas, kui liige on erakonnast lahkunud 
või surnud.“; 

7) paragrahvi 81 lõige 3 punktid 1, 2, 3 ja 4 ja lõige 4 ja lõige 6 tunnistatakse kehtetuks; 
8) paragrahvi 81 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Registriosakond säilitab erakonna liikmete andmeid juurdepääsupiiranguga andmetena.“; 

9) paragrahvi 9 pealkirjas kustutatakse sõna ,,põhikirja“; 
10) paragrahvi 12 lõikes 1 muudetakse sõnad ,,üle poole“ sõnadeks ,,vähemalt 2/3“; 
11) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse peale sõna ,,lõpetamist“ sõnadega ,,ega põhikirja 

muutmist tegevuse jätkamiseks muu mittetulundusühinguna“. 

 

§ 3. Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu 
kohta» rakendamise seaduse muutmine 

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» 
rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 4 lõikes 1 muudetakse lauseosa ,,Tartu Maakohtu registriosakonnaks“ sõnaks 
,,äriregistris“; 

2) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna ,,andmed“ sõnadega 
,,mis kantakse äriregistrisse“; 

3) paragrahvi 4 lõige 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna ,,asukoht“ sõnadega ,,ja aadress“; 
4) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
5) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad ,,lõigetes 3 ja 4“ sõnadega ,,lõikes 3“. 

 

§ 4. Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja 
kohta» rakendamise seaduse muutmine 

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» 
rakendamise seaduses tehakse järgmine muudatus: 

1)  paragrahvis 2 asendatakse sõna „aktsiaseltsi“ sõnaga „tulundusühistu“. 

 

§ 5. Hooneühistuseaduse muutmine 

Hooneühistuseaduses tehakse järgmised muudatused: 
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1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „aadress“ sõnadega „mis kantakse ka 
registrisse“; 

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Hooneühistu liikmete nimed ning elu- või asukohad kantakse äriregistrisse. Nimekirja 
pidamise täpsema korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.“; 

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses: 

,,(5) Kolmandate isikute suhtes loetakse liikmesus loovutatuks alates kande tegemisest 
registrisse. 

(6) Kui isik omandab loovutamistehinguga liikmesuse, tuginedes äriregistri juures peetava 
hooneühistu liikmete nimekirja kantud andmetele, loetakse äriregistrisse kantud andmed tema 
suhtes õigeks, välja arvatud juhul, kui andmete õigsuse vastu on äriregistrisse kantud vastuväide 
või kui omandaja teadis või pidi teadma, et äriregistrisse kantud andmed on ebaõiged.“; 

4) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Liikmesus loetakse pandituks vastava kande tegemisest registrisse.“; 

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

,,(6) Kui isik omandab tehinguga liikmesuse suhtes pandiõiguse, tuginedes äriregistri juures 
peetava hooneühistu liikmete nimekirja liikmesuse ja selle pantimise kohta kantud andmetele, 
loetakse äriregistrisse kantud andmed tema suhtes õigeks, välja arvatud juhul, kui andmete 
õigsuse vastu on äriregistrisse kantud vastuväide või kui omandaja teadis või pidi teadma, et 
äriregistrisse kantud andmed on ebaõiged.“. 

§ 6. Kirikute ja koguduste seaduste muutmine 

Kirikute ja koguduste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „vabatahtlik ühendus“ sõnadega „vabatahtlikust 
ühendusest mittetulundusühing“; 

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse“ 
sõnaga „äriregistrisse“; 

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „eraõiguslik juriidiline isik“ sõnaga 
„mittetulundusühing“; 

4) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„See ei välista usulise ühenduse muutmist põhikirja muutmise kaudu käesolevas seaduses 
reguleerimata mittetulundusühinguks ega mittetulundusühingu põhikirja muutmise kaudu selle 
muutmist usuliseks ühenduseks.“; 

5) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks; 
6)  paragrahvi 11 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „tõestatud“ sõnadega „või kinnitatud või 

digitaalselt allkirjastatud“; 
7) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
8) paragrahvi 13 lõiked 4, 7, 8, 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks; 
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9) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Registrisse kantakse lisaks äriregistri seaduses ette nähtud andmetele usulise ühenduse 
esmamainimise või asutamise aeg.“; 

10) paragrahvi 15 lõike 1 punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ja lõiked 2, 21, 22, 23 ja 4 tunnistatakse 
kehtetuks; 

11) paragrahvi 15 lõikes 3 kustutatakse sõnad „dokumendid käesoleva seaduse § 13 lõikes 4 
toodud korras või“; 

12) paragrahvi 16 lõikes 1 kustutatakse sõnad „põhikiri või“; 
13) paragrahvid 17, 18, 19 ja 251 tunnistatakse kehtetuks; 
14) paragrahvis 24 kustutatakse sõnad „kui põhikiri ei sätesta teisiti“. 

 

§ 7. Kohtute seaduse muutmine 

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 16 lõikes 2 kustutatakse sõnad „mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit 
ning“; 

2) paragrahvi 16 lõiget 21 täiendatakse pärast sõna „asutuste“ sõnadega „ja avalik-õiguslike 
juriidiliste isikute“; 

3) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohtunikuabid“ sõnaga „registrisekretärid“; 
4) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 5, 6, 7 ja 8 järgmises sõnastuses: 

„(5) Registriosakonna juhataja korraldab registriosakonna tegevust. Ta tagab, et registriosakonna 
pädevusse kuuluvaid hagita tsiviilasju menetletakse, isikuid teenindatakse ning järelevalve- ja 
sunniabinõusid rakendatakse õiguspäraselt ja kiiresti ning et registrit peetakse ja infosüsteemi 
kasutatakse nõuetekohaselt. 

(6) Registriosakonna juhataja kinnitab muu hulgas registriosakonna teenistujate tööjaotusplaani, 
millega määratakse kindlaks registriasjade kohtunikuabide ja registrisekretäride vahel jaotamise 
reeglid. Tööjaotusplaan peab tagama, et kohtunikuabid ja registrisekretärid saaksid menetleda 
kõiki pädevusekohaseid kandeliike ning et ühesugusel ametikohal teenistujate töökoormus oleks 
võimalikult ühtlane. 

(7) Automatiseeritult jaotatakse menetlejate vahel juhuslikkuse põhimõttest lähtudes järgmised 
registriasjad: 

1) kandeavaldused; 

2) majandusaasta aruanded; 

3) järelevalvemenetlused. 

(8) Infosüsteemis jaotatud registriasjad saab ümber jaotada registriosakonna juhataja 
korraldusega vastavalt tööjaotusplaanis sätestatule.“; 

5) paragrahvi 1251 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(2) Kohtujurist on pädev tegema ka neid toiminguid ja lahendeid, mida kohtumenetluse seaduse 
kohaselt on pädev tegema muu kohtuametnik, välja arvatud kohtunikuabi.“; 

6) seadust täiendatakse §-ga 1252 järgmises sõnastuses: 

„§ 1252. Registrisekretär 

Registriosakonna koosseisu võib kuuluda registrisekretär. Registrisekretäri nimetab ametisse ja 
vabastab ametist kohtudirektor kohtu registriosakonna juhataja ettepanekul.“. 

 

§ 8. Kommertspandiseaduse muutmine 

Kommertspandiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 [     ]; 
2) paragrahvi 2 [     ]; 
3) paragrahvi 7 [     ]; 
4) paragrahvi 8 [     ]; 
5) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Kommertspandiregistrisse ei tehta kandeid kiirmenetluses. 

(3) Pandipidaja teatab registripidajale oma kontaktandmed ja teavitab viivitamata nende 
muutumisest.“. 

 

§ 9. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmine 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1)  paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Korteriühistu on mittetulundusühing, mille liikmeteks on kõik ühe korteriomanditeks 
jagatud kinnisomandi korteriomandite omanikud (edaspidi korteriomanik). Korteriühistule 
kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. 
Korteriühistu kantakse äriregistrisse.“; 

2) paragrahvi 6 lõigetes 1, 4, 5 ja 7, paragrahvi 36 lõikes 2, paragrahvi 60 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 
asendatakse sõnad „korteriühistute register“ läbivalt sõnaga „äriregister“ vastavas käändes; 

3) paragrahvi 20 lõike 1 teine lause, paragrahvi 24 lõike 1 teine lause kustutatakse;  
4) paragrahvi 29 lõige 6, paragrahvi 51 lõige 4 ja seaduse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 10. Maakorraldusseaduse muutmine 

Maakorraldusseaduses tehakse järgmine muudatus: 

1) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks. 



6 

 

 

§ 11. Maaparandusseaduse muutmine 

Maaparandusseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 58 lõikes 1 asendatakse sõnad „eraõiguslik juriidiline isik“ sõnaga 
„mittetulundusühing“; 

2)  paragrahvi 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,§ 59. Maaparandusühistu õiguslik vorm 

(1) Maaparandusühistule kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui käesolevast seadusest 
ei tulene teisiti. 

(2) Maaparandusühistut ei saa ümber kujundada teist liiki juriidiliseks isikuks. See ei välista 
maaparandusühistu muutmist põhikirja muutmise kaudu käesolevas seaduses reguleerimata 
mittetulundusühinguks ega mittetulundusühingu põhikirja muutmise kaudu selle muutmist 
maaparandusühistuks.“; 

3) paragrahvi 62 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 
4) paragrahvi 66 pealkirjas, lõigetes 1 ja 3 ja § 82 lõikes 4 asendatakse sõna 

„maaparandusühistute register“ läbivalt sõnaga „äriregister“ vastavas käändes; 
5) paragrahvi 66 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Maaparandusühistu tegevuspiirkonna kaart ja õiend esitatakse registripidajale 
elektrooniliselt valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras.“; 

6) paragrahvi 74 tunnistatakse kehtetuks; 
7) paragrahvi 82 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Maaparandusühistud kantakse äriregistrisse.“; 

8) paragrahvi 82 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;  
9) paragrahvi 82 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Maaparandusühistu kohta kantakse äriregistrisse lisaks äriregistri seaduses sätestatud 
andmetele tegevuspiirkonnas paikneva maaparandussüsteemi kood.“. 

 

§ 12. Maksukorralduse seaduse muutmine 

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Register on avalik ja internetist üldiselt tasuta kättesaadav füüsiliselt isikust ettevõtjate, 
notarite, kohtutäiturite ja vandetõlkide nimede ning ettevõtte asukohaandmete osas.“; 

2) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:  
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„11) füüsilisest isikust ettevõtja, samuti notar, kohtutäitur ja vandetõlk;“; 

3) paragrahvi 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 3 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja esitab 
registreerimiseks elu- või tegevuskohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule 
struktuuriüksusele avalduse, milles märgitakse: 

1) ettevõtja ees- ja perekonnanimi; 

2) isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta); 

3) elukoht; 

4) tegevusala või tegevusalad; 

5) tegevuskoht või tegevuskohad. 

(2) Füüsilisest isikust ettevõtjal, kelle tegevus tulenevalt tegevusala iseloomust on hooajaline, on 
õigus märkida avalduses ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäev. Ettevõtlusega 
tegelemise algus- ja lõppkuupäeva võib avalduses märkida ka ajutiselt ettevõtlusega tegelemise 
korral. Eelnimetatud juhtudel loetakse isik maksustamise seisukohast füüsilisest isikust 
ettevõtjaks üksnes avalduses märgitud ajavahemikus. 

(3) Maksuseaduses sätestatud kohustused laienevad ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kes on 
jätnud ennast Maksu- ja Tolliametis registreerimata. Kui maksuseaduses ei ole sätestatud teisiti, 
laienevad selles sätestatud õigused nimetatud isikule, alates tema kandmisest maksukohustuslaste 
registrisse. 

(4) Maksuhaldur kustutab registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega 
tulumaksuseaduse § 14 tähenduses. Maksuhaldur teavitab füüsilisest isikust ettevõtjat tema 
registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise 
tõendamiseks. 

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja kustutatakse registrist maksuhalduri juhi otsuse alusel. Füüsilisest 
isikust ettevõtja loetakse registrist kustutatuks otsuses märgitud kuupäevast arvates.“. 

 

§ 13. Mittetulundusühingute seaduse muutmine 

Mittetulundusühingute seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühingu õigusvõime tekib 
mittetulundusühingu kandmisega äriregistrisse (edaspidi register). Varatu mittetulundusühingu 
õigusvõime lõpeb mittetulundusühingu kustutamisega registrist.“; 
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3) paragrahvi 4 lõikes 6 muudetakse sõnad ,,isikute ühendusega“ sõnaks 
,,mittetulundusühinguga“; 

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 61, 62 ja 9 järgmises sõnastuses: 

,,(61) Käesoleva paragrahvi 6. lõikes nimetatud täiendi asemel võib nimes kasutada lühendit 
,,MTÜ”. 

(62) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 61 nimetatud täiendit või lühendit võib kasutada ainult 
nime alguses või lõpus.“; 

,,(9) Mittetulundusühingu nime kaitsele kohaldatakse vastavalt äriseadustiku § 15 lg-s 1 ärinime 
kaitse kohta sätestatut.“; 

5) paragrahvi 6 lõige 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,1) asutatava mittetulundusühingu nimi, asukoht ja aadress;“; 

6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Mittetulundusühingu kandmiseks registrisse esitab mittetulundusühingu juhatus avalduse, 
milles näidatakse äriregistri seaduse järgi registrisse kandmisele kuuluvad andmed, ja sellele 
kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Avaldusele lisatakse: 

1) asutamisleping ja sellega kinnitatud põhikiri; 

11) [kehtetu]; 

2) [kehtetu]; 

3) [kehtetu]; 

4) [kehtetu]; 

5) muud seaduses sätestatud dokumendid.“; 

7) paragrahvi 8 lõige 11 ja lõige 4 ja paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks; 
8) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Registrisse kantakse äriregistri seaduses nimetatud andmed.“; 

9) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
10) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,kohta“ sõnadega ,,ja vajadusel ka liikmete 

nimekirja esitamist“; 
11) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ,,seaduses“ sõnadega ,,või 

mittetulundusühingu põhikirjas“; 
12) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,lõpevad“ sõnadega ,,kui 

mittetulundusühingu põhikirjast ei tulene teisiti“; 
13) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ,,liikmelisus“ sõnadega ,,kui 

mittetulundusühingu põhikirjast ei tulene teisiti“; 
14) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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,,(4) Väljaarvamisotsuse peale, mille on teinud juhatus, võib edasi kaevata üldkoosolekule ühe 
kuu jooksul, arvates väljaarvamisteate kättesaamisest. Põhikirjaga võib ette näha edasikaebamise 
lühema tähtaja, mis aga ei või olla alla kahe nädala. Väljaarvamisotsuse peale, mille on teinud 
üldkoosolek, või juhatuse väljaarvamisotsuse kohta tehtud üldkoosoleku otsuse peale võib liige 
edasi kaevata maakohtusse ühe kuu jooksul, arvates üldkoosoleku otsusest teadasaamisest. 
Maakohus võib koos üldkoosoleku otsusega hinnata ka juhatuse vastu võetud 
väljaarvamisotsust.“; 

15) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

,,(5) Liikmeõigused lõpevad väljaarvamisel otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, 
vaidlustamise korral aga vaidluse jõustunud lahendiga lõppemisel.“; 

16) paragrahvi 19 lõige 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu ,,või vaidluses“ sõnadega ,,samuti 
juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi (§ 31) poolt mittetulundusühingu vastu 
algatatud õigusvaidluses“; 

17) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Kui juhatus ei kutsu nõutava päevakorraga üldkoosolekut kokku kahe nädala jooksul 
mittetulundusühingu liikmetelt nõude saamisest või kui selline üldkoosolek ei toimu ühe kuu 
jooksul arvates juhatuse poolt vastava nõude saamisest, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku 
kutsuda samas korras juhatusega.“; 

18) paragrahvi 201 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist 
päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.“; 

19) paragrahvi 201 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

,,(21) Kui üldkoosolek kutsutakse kokku liikmete nõudel, võivad liikmed, kelle nõudel 
üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse 
esitamisega küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda.“; 

20) paragrahvi 201 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta 
vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 
2/3 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat osalusnõuet.“; 

21) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ,,liikmed“ sõnadega ,,ja nad on nõus 
üldkoosolekut pidama. Sellisel üldkoosolekul tehtud otsused on kehtivad ka juhul, kui 
liikmed, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, kiidavad otsuse heaks.“; 

22) paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige. Mittetulundusühingu 
liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. 
Esindaja esindusõigus peab olema kirjaliku dokumendiga tõendatud. Esindajate esindusõigust 
tõendavad dokumendid või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.“; 
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23) paragrahvi 21 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(6) Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, 
üldkoosoleku päevakord, mittetulundusühingu liikmete arv ja üldkoosolekul osalenud liikmete 
arv, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad 
asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel 
tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. 
Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on koopia 
üldkoosolekust osavõtnute nimekirjast koos igaühe allkirjaga, mis on allkirjastatud koosoleku 
juhataja ja protokollija poolt ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.“; 

24) paragrahvi 21 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(8) Juhatuse, vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmete nõudel peab üldkoosoleku protokoll 
olema notariaalselt tõestatud. Mittetulundusühingu liikmete vastav kirjalik nõue peab olema 
juhatusele esitatud kolm päeva enne üldkoosolekut, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat 
tähtaega. Üldkoosoleku protokolli notariaalse tõestamise kulud võib jätta üldkoosoleku otsusega, 
mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul hääletanud hääleõiguslikest häältest, protokolli 
notariaalset tõestamist taotlenud liikmete kanda.“; 

25) paragrahvi 21 lõikes 9 asendatakse sõna ,,esindatud“ sõnadega ,,hääletanud 
hääleõiguslikest“; 

26) seadust täiendatakse paragrahviga 211: 

,,§ 211. Elektrooniline hääletamine 

(1) Mittetulundusühingu põhikirjaga võib ette näha, et liikmed võivad üldkoosoleku päevakorras 
olevate punktide kohta esitatud ettepanekuid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne 
koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. 

(2) Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse üldkoosolekul osalevaks. Kui üldkoosolekul 
hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata ettepanekuid, mille kohta ei ole liige 
ühtegi häält edastanud, siis ei loeta liiget üldkoosolekul osalevaks. 

(3) Põhikirjaga nähakse ette elektroonilise hääletamise korraldamise täpne kord. Põhikirjaga võib 
ette näha, et elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Põhikirjaga või juhatuse poolt ette 
nähtav kord peab tagama liikmete tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja 
usaldusvääruse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne. 

(4) Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektroonilises vormis. Põhikirjaga võib määrata 
ajahetke, milleni on võimalik enne koosolekut või koosoleku kestel elektrooniliselt hääletada. 

(5) Põhikirjaga või juhatuse otsusega võib ette näha, et toimub üldkoosoleku osaline või täielik 
ülekanne reaalajas Interneti vahendusel, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel 
viisil. Ülekande jälgimist ei loeta üldkoosolekul osalemiseks käesoleva seaduse tähenduses.“; 

27) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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,,(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole hääletamisel 
osalenud hääleõiguslikest mittetulundusühingu liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette 
nähtud suurema häälteenamuse nõuet.“; 

28) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Kui üldkoosoleku otsus tehakse käesoleva seaduse §-s 221 sätestatud korras, on otsus vastu 
võetud, kui selle poolt on üle poole hääleõiguslike liikmete häältest, kui seaduses või põhikirjas 
ei ole sätestatud teisiti.“; 

29) paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema 
vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja mittetulundusühingu vahel tehingu tegemist, 
milles liikme huvi on vastuolus ühingu huviga, või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles 
tehingus või mistahes õigusvaidluses liikmega mittetulundusühingu esindaja määramist või 
küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena 
tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.“ 

30) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses: 

,,(41) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatust sõltumata võib liige hääletada enda valimisel 
juhatuse liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel, samuti kui otsustatakse temaga 
juhatuse liikme lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist. 

(42) Liikmel, kelle suhtes kohaldatakse hääleõiguse piirangut, on õigus nõuda oma hääle 
protokollimist.“; 

31) seadust täiendatakse paragrahvidega 221 ja 222: 

,,§ 221. Otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokkukutsumata 

(1) Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata, kui 
mittetulundusühingu põhikiri ei näe ette teisiti.  

(2) Juhatus saadab otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokkukutsumata otsuse eelnõu kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates mõistliku tähtaja, mille jooksul 
liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui 
liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab 
otsuse vastu. 

(3) Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata 
liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse: 

1) mittetulundusühingu nimi ja asukoht; 

2) protokollija nimi; 

3) vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud liikmed 
nimeliselt); 
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4) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu; 

5) muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud. 

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud liikmete kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis esitatud seisukohad on hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2-4 sätestatut ei kohaldata, kui mittetulundusühingu kõik 
liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. 

§ 222. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine hääletamisplatvormi vahendusel 

(1) Kui äriregistri infosüsteemis sisaldub osanike koosolekute läbiviimiseks loodud 
elektrooniline keskkond (hääletamisplatvorm), võib üldkoosoleku kokku kutsuda ja läbi viia, 
samuti otsuseid käesoleva seaduse §-s 221 sätestatud viisil vastu võtta ka hääletamisplatvormi 
vahendusel, kui kõigil liikmetel on tehniliselt võimalik vastavat hääletamisplatvormi kasutada 
ning mittetulundusühingu põhikiri näeb ette hääletamisplatvormi vahendusel otsuste 
vastuvõtmise võimaluse. Hääletamisplatvormi kasutamise tingimused ja korra kehtestab 
valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

(2) Hääletamisplatvormi vahendusel üldkoosoleku läbiviimisel edastatakse üldkoosoleku 
toimumise teade liikmetele üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. Otsuste vastuvõtmisel 
käesoleva seaduse §-s 221 sätestatud viisil edastatakse otsuse eelnõu koos seisukoha andmise 
tähtajaga liikmetele üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. 

(3) Hääletamisplatvormi vahendusel otsuse tegemisel loetakse hääl antuks, kui see on 
nõuetekohaselt elektrooniliselt salvestatud selleks ettenähtud infosüsteemi.  

(4) Hääletamisplatvormi vahendusel läbi viidud üldkoosoleku protokoll, samuti 
hääletusprotokoll avaldatakse ning sellega on võimalik kõigil liikmetel tutvuda 
hääletamisplatvormi vahendusel.“; 

32) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 
hääletamisel osalenud liikmetest või käesoleva seaduse § 221 nimetatud juhul vähemalt 2/3 
liikmete häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.“; 

33) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Kohus võib mittetulundusühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või 
põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Nõude võib esitada kolme kuu jooksul alates 
otsuse vastuvõtmisest, kui seadusest ei tulene lühemat tähtaega.“; 

34) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus ning mittetulundusühingu 
liige, kes ei osalenud otsuse tegemisel. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda ka juhatuse iga 
liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega kaasneks ilmselt 
kahju hüvitamise kohustus. Mittetulundusühingu liige, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse 
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kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite 
otsusele. Vastuväite protokollimiseta võib mittetulundusühingu iga liige nõuda üldkoosoleku 
otsuse kehtetuks tunnistamist, juhul kui otsus tehakse käesoleva seadustiku § 221 sätestatud 
korras.“; 

35) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

,,(51) Juhatus on kohustatud viivitamatult teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
üldkoosoleku otsuse vaidlustamisest ühingu kõigile liikmetele, kes olid ühingu liikmed otsuse 
tegemise ajal ja kes on ühingu liikmed teate koostamise ajal. Teates tuleb ära näidata, kes ja 
millistel asjaoludel on üldkoosoleku otsuse vaidlustanud, asja menetlev kohus ja tsiviilasja 
number.“; 

36) paragrahvi 241 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsuse teinud üldkoosoleku protokoll ei ole seaduses 
sätestatud juhul notariaalselt tõestatud või kui koosoleku kokkukutsumisel või otsuse eelnõu 
saatmisel koosolekut kokkukutsumata rikuti oluliselt selleks ettenähtud korda, otsus rikub 
mittetulundusühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet 
või ei vasta headele kommetele. Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul.“; 

37) paragrahvi 241 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Kui enne kahe aasta pikkuse tähtaja möödumist on esitatud kohtule otsuse tühisuse tuvastamise 
hagi või kohtumenetluses tühisuse vastuväide, pikeneb vastav tähtaeg kuni vastavas 
kohtumenetluses tehtava kohtulahendi jõustumiseni.“; 

38) paragrahvi 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
39) paragrahvi 28 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

,,(11) Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud. Juhatuse 
liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat 
möödumist ja pikemaks ajaks kui põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Registrisse kantud 
juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata registripidajale.“; 

40) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses: 

,,(12) Põhikirjaga võib sätestada juhatuse liikme valimise ja tagasikutsumise täpsema korra.“; 

41) paragrahvi 28 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Juhatus peab teatama liikmetele mittetulundusühingut puudutavatest olulistest asjaoludest ja 
andma nende nõudmisel teavet mittetulundusühingu tehingute kohta. Liikmel on õigus tutvuda 
kõigi mittetulundusühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja 
dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju 
mittetulundusühingu huvidele.“; 

42) paragrahvi 281 lõikes 3 muudetakse sõnad ,,nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist“ 
sõnadeks ,,kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2 vähendada juhatuse liikmele 
makstavaid tasusid ja muid hüvesid“; 



14 

 

43) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ,,korras“ sõnadega ,,kui seadusest ei tulene 
teisiti“; 

44) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande kuue kuu jooksul arvates 
majandusaasta lõppemisest.“; 

45) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 

,,(6) Majandusaasta aruannet ei pea registripidajale esitama mittetulundusühing, mis vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:  

1) mittetulundusühing ei ole kantud tulumaksusoodustustega ühingute ja sihtasutuste nimekirja; 
2) mittetulundusühing ei ole majandusaasta jooksul saanud riigipoolseid või muid avalikke 

toetusi; 
3) mittetulundusühingu käive ei ületa majandusaasta jooksul 50 000 eurot. 

(7) Mittetulundusühingu liikmetel on majandusaasta aruande koostamata jätmise korral õigus 
nõuda juhatuselt igal ajal ülevaadet ühingu majandusliku seisundi, vara ja kohustuste kohta.“; 

46) paragrahv 361 tunnistatakse kehtetuks; 
47) paragrahvi 38 täiendatakse pärast sõna ,,hääletanud“ sõnaga ,,vähemalt“; 
48) paragrahvi 40 lõige 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,2) kui mittetulundusühingu põhieesmärgiks saab majandustegevuse kaudu tulu saamine;“; 

49) paragrahvi 41 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
50) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Esimeste likvideerijate registrisse kandmiseks esitab avalduse juhatus. Avaldusele tuleb 
lisada likvideerija määramise aluseks olev liikmete otsus, üldkoosoleku protokoll või 
hääletusprotokoll. Likvideerijate vahetamise ja nende esindusõiguse muutmise registrisse 
kandmise avalduse esitavad likvideerijad. Avaldusele lisatakse likvideerija vahetamise või 
esindusõiguse muutmise aluseks olev liikmete otsus, üldkoosoleku protokoll või 
hääletusprotokoll. Kõik likvideerijad esitavad registripidajale kirjaliku kinnituse, et neil on 
seaduse kohaselt õigus olla likvideerija.“; 

51) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõna ,,kahe“ sõnaga ,,nelja“; 
52) paragrahvi 51 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Likvideerijad peavad esitama avalduse tegevuse jätkamise kandmiseks registrisse. Avalduse 
allkirjastab ka uus juhatuse liige. Avaldusele tuleb lisada tegevuse jätkamise aluseks olev 
liikmete otsus, üldkoosoleku protokoll või hääletusprotokoll. Jätkamise otsus jõustub selle 
registrisse kandmisest.“ 

53) paragrahvi 52 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Juhatuse või liikme taotlusel võib kohus otsustada ka mittetulundusühingu taastamise registris 
tegevuse jätkamiseks. Kui kohus on otsustanud täiendava likvideerimise, võib ta liikmete otsuse 
alusel selle asendada tegevuse jätkamisega.“; 
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54) paragrahvi 53 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
55) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,registrikood“ sõnadega ,,ja elektronposti 

aadress“; 
56) paragrahvi 54 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Hoiule antud dokumentidega võivad tutvuda liikmed ja nende õigusjärglased, 
mittetulundusühingu võlausaldajad, samuti muud isikud, kellel selleks on õigustatud huvi. Kui 
dokumentide hoidja ei võimalda dokumentidega tutvumiseks õigustatud isikul hoiule antud 
dokumentidega tutvuda, võib õigustatud isik esitada kahe nädala jooksul alates keeldumise 
saamisest või nelja nädala jooksul alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita 
menetluses kohtule avalduse dokumentide hoidja kohustamiseks dokumentidega tutvumist 
võimaldama.“; 

57) seaduse 6. peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„6. peatükk 

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE“; 

58) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Mittetulundusühing (ühendatav mittetulundusühing) võib ühineda teise 
mittetulundusühinguga (ühendav mittetulundusühing) või mõne äriühinguga (ühendav ühing). 
Põhikirjaga võib ette näha, et ühinemine on või ei ole lubatud ainult põhikirjas ettenähtud 
tingimustel. Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks.“; 

59) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 11 ja 21 järgmistes sõnastustes: 

,,(11) Mittetulundusühing võib olla äriühinguga toimuva ühinemise korral üksnes ühendatavaks 
ühinguks.“; 

,,(21) Juhul_kui mittetulundusühing osaleb ühinemisel, milles osalevad äriühingud ja ühinemise 
käigus luuakse uus ühing, võib ühinemise käigus loodav ühing olla üksnes mõnes äriühingu 
vormis.“; 

60) paragrahvi 56 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Ühinemisel läheb ühendatava mittetulundusühingu vara (õigused ja kohustused) üle 
ühendavale ühingule. Uue ühingu asutamisel läheb ühineva mittetulundusühingu vara sellele 
üle.“; 

61) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

,,(51) Äriühinguga ühinemisel saavad ühendatava mittetulundusühingu liikmed vastavalt 
ühendava aktsiaseltsi aktsionäriks, osaühingu osanikuks, täisühingu osanikuks, usaldusühingu 
täis- või usaldusosanikuks või tulundusühistu liikmeks.“; 

62) paragrahvi 56 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks: 
63) paragrahvi 57 lõikes 1 ja lõike 1 punktis 1 muudetakse mõlemal juhul sõna 

,,mittetulundusühingute“ sõnaks ,,ühingute“; 
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64) paragrahvi 57 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

,,4) aeg, millal ühinemine tuleb kanda ühendava ühingu asukoha äriregistrisse;“; 

65) paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Ühinemisleping peab olema notariaalselt tõestatud.“; 

66) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

,,(4) Ühinemislepingus märgitud aeg, millal ühinemine tuleb kanda ühendava ühingu asukoha 
äriregistrisse, ei tohi olla varasem_ kui 5 tööpäeva alates äriregistrile ühinemise äriregistrisse 
kandmise avalduse esitamisele järgnevast tööpäevast.“; 

67) paragrahvi 58 lõikes 1 muudetakse sõna ,,mittetulundusühingud“ sõnaks ,,ühingud“; 
68) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist tuleb liikmetel 
võimaldada tutvumist ühinemislepingu, ühinemisaruande ja audiitori aruandega, kui audiitori 
aruanne tuleb koostada.“; 

69) paragrahvi 58 lõikes 2 muudetakse sõna ,,üle“ sõnaks ,,vähemalt“; 
70) paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühendav ühing avaldab viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu 
registrikaardile väljaandes Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud ühingute 
võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks 
kuue kuu jooksul teate avaldamisest arvates.“; 

71) paragrahvi 59 lõikes 2, paragrahvis 61 muudetakse läbivalt sõna ,,mittetulundusühing“ 
sõnaks ,,ühing“ vastavas käändes; 

72) paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühinemine kantakse ühendava ühingu registrikaardile, kui kanne on tehtud kõigi 
ühendatavate mittetulundusühingute registrikaartidele. Ühendatava mittetulundusühingu 
registrikaardi kandes märgitakse, et ühinemine loetakse toimunuks selle kandmisega ühendava 
ühingu registrikaardile.“; 

73) paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Juhul kui mittetulundusühing ühineb äriühinguga, liidetakse ühinemisega seotud avaldused  
äriregistris ühte menetlusse.“; 

74) paragrahvi 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühinemise kandmisega ühendava ühingu registrikaardile läheb ühendatava 
mittetulundusühingu vara (õigused ja kohustused) üle ühendavale ühingule. Pärast ühinemise 
kandmist ühendava ühingu registrikaardile tehakse vara ülemineku kanded kinnistusraamatus ja 
vallasvara registrites ühendava ühingu avalduse põhjal.“; 

75) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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,,(2) Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega ühendava ühingu 
registrikaardile. Registripidaja kustutab ühendatava mittetulundusühingu registrist.“; 

76) paragrahvi 63 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ,,liikmeteks“ sõnadega ,,või ühendava 
äriühingu liikmeteks, osanikeks või aktsionärideks ning nende liikmelisus asendatakse 
ühendava äriühingu liikmelisuse, osaluse või aktsiatega.“; 

77) paragrahvi 63 lõigetes 4 ja 6, paragrahvi 64 pealkirjas muudetakse läbivalt sõna 
,,mittetulundusühingu“ sõnaks ,,ühingu“; 

78) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Ühinemisele uue äriühingu asutamisega kohaldatakse käesoleva seaduse 6. peatüki 1. ja 11. jaos 
toodut ja loodavale äriühingule äriseadustiku 31. peatükis toodut koos äriseadustikus ette nähtud 
täiendustega.“; 

79) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Ühinevatele mittetulundusühingutele kohaldatakse ühendatava mittetulundusühingu kohta 
sätestatut ja asutatavale ühingule ühendava ühingu kohta sätestatut. Mittetulundusühingud 
loetakse ühinenuks uue ühingu registrisse kandmisega.“; 

80) paragrahvi 64 lõiget 3 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Uue äriühingu asutamisele kohaldatakse äriseadustiku 31. peatükis toodut koos äriseadustikus 
ette nähtud täiendustega. Asutajateks on ühinemisel osalevad ühingud.“; 

81) paragrahvi 64 lõigetes 5 ja 6 muudetakse sõna ,,registrisse“ sõnaks ,,äriregistrisse“; 
82) seaduse 6. peatükki täiendatakse 11. jaoga järgmises sõnastuses: 

,,11. jagu 

Ühinemine äriühinguga 

§ 641. Mittetulundusühingu ühinemine äriühinguga 

Mittetulundusühingu ühinemisele äriühinguga kohaldatakse mittetulundusühingu osas 
käesolevas peatükis sätestatut, kui käesolevas jaos ei ole ette nähtud teisiti. Ühinemises osalevale 
äriühingule kohaldatakse äriseadustikus sätestatut. 

 

§ 642. Ühinemislepingu sisu 

(1) Kui ühendavaks ühinguks on äriühing, siis kohaldatakse ühinemislepingu sisu osas 
äriseadustiku § 392 lg-s 1 toodut, arvestades käesolevas jaos toodud erisusi.  

(2) Kui ühendavaks ühinguks on osaühinguks või aktsiaselts, siis märgitakse ühinemislepingus 
asendussuhte asemel mittetulundusühingu liikme poolt omandatav liikmelisus ja osamakse või 
osamaksete suurus, osa nimiväärtus või nimiväärtusega aktsiate nimiväärtus ja arv või 
nimiväärtuseta aktsiate arv. Äriseadustiku § 392 lg 1 p 5 asemel mittetulundusühingu liikmetele 
antavad õigused. Mittetulundusühingu liikmetele juurdemakseid ühinemise käigus ei tehta. 



18 

 

(3) Kui ühendavaks ühinguks on täis- või usaldusühing, tuleb ühinemislepingus lisaks 
äriseadustiku § 392 1. lõikes sätestatule märkida ühendatava mittetulundusühingu liikme kohta, 
kas ta saab ühendavas ühingus täis- või usaldusosanikuks, asendussuhte asemel seda, milline on 
tema sissemakse suurus. 

(4) Ühendatava mittetulundusühingu liige, kes ühinemisotsusega ei nõustunud, saab ühendava 
usaldusühingu usaldusosanikuks. 

 

§ 643 Ühinemisaruanne 

(1) Mittetulundusühingu ühinemisel äriühinguga tuleb koostada ühinemisaruanne ja selle sisu 
osas kohaldatakse äriseadustiku § 393 lg-s 1 ja 5 toodut. Asendussuhte ja juurdemaksete asemel 
käsitletakse ühinemisaruandes tehtava sissemakse suurust, väljastatavate osade nimiväärtust või 
nimiväärtusega aktsiate nimiväärtust ja arvu või nimiväärtuseta aktsiate puhul nende arvu. 

(2) Ühinemisaruannet ei pea koostama, kui sellega on nõus kõik ühineva mittetulundusühingu 
liikmed. 

(3) Ühinemisel osalevad ühingud võivad koostada ühise ühinemisaruande, arvestades käesoleva 
seaduse ja äriseadustikus toodud erisusi. 

 

§ 644 Audiitorkontroll 

(1) Ühineva mittetulundusühingu liige võib mittetulundusühingu kulul nõuda ühinemislepingu 
audiitorkontrolli. Vastav kirjalik nõue peab olema esitatud kümne päeva jooksul käesoleva 
seaduse § 58 21. lõikes nimetatud dokumentidega tutvumise võimaldamisest arvates.  

(2) Audiitori määramise ja audiitori aruande ning vastutuse osas kohaldatakse äriseadustiku §-s 
395 ja 396 sätestatut, arvestades käesolevas jaos toodud erisusi. Äriseadustiku § 396 lg-t 21 ei 
kohaldata. 

(3) Audiitori aruandes tuleb lisaks märkida, millist meetodit kasutati määramaks liikmesuse 
asendamiseks väljastatud liikmelisuse ja osamakse või osamaksete, osade või aktsiate 
asendussuhet ning millised olid sellega seotud raskused, kas kasutatud meetod on asendussuhte 
määramiseks kohane ning millised oleksid olnud muud meetodid asendussuhte määramiseks. 
Kui asendussuhte määramisel kasutati erinevaid meetodeid, tuleb märkida, milline olnuks 
asendussuhe iga meetodi puhul eraldi ning millist tähtsust omas iga meetodi alusel saadud 
tulemus asendussuhte määramisel.  

 

§ 645 Ühinemisotsus 

Ühineva mittetulundusühingu juhatus peab enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist 
teatama liikmetele kõigist ühinemislepingu sõlmimise ja ühinemislepingu heakskiitmise 
otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest. Ühineva 
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mittetulundusühingu juhatus teavitab eelmises lauses nimetatud muudatustest ka teiste ühinevate 
ühingute juhatusi või esindama õigustatud osanikke, kes teavitavad nendest muudatustest oma 
ühingu osanikke või üldkoosolekut. 

 

646. Ühinemisotsuse vaidlustamine ja kahju hüvitamine 

(1) Ühendatava mittetulundusühingu ühinemisotsust ei saa kehtetuks tunnistada põhjusel, et 
osamaksu või osamaksude, osade või aktsiate asendussuhe määrati liiga madalaks. 

 (2) Kui liige leiab, et osamaksu või osamaksude, osade või aktsiate asendussuhe määrati liiga 
madalaks, võib liige nõuda ühendavalt ühingult tagasimakset. 

 (3) Alates ühinemise kandmisest ühendava ühingu registrikaardile peab ühendav ühing tasumata 
tagasimakselt maksma viivist seaduses sätestatud suuruses. See ei välista ega piira viivist ületava 
kahju hüvitamise nõude esitamist. 

 

§ 647. Avalduse esitamine registrile 

 (1) Ühineva mittetulundusühingu juhatus esitab koos avaldusega lisaks § 60 lg-s 1 toodud 
dokumentidele veel täiendavalt: 

1) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 

2) audiitori aruanne, kui see on nõutav; 

3) ühendatava ühingu lõppbilanss. 

 (2) Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava 
mittetulundusühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne 
avalduse esitamist registrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks 
olevale bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele 
kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut. 
Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida 
kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss 
koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga. 

 

§ 648. Hüvitis äriühinguga ühinemisel 

 (1) Ühendatava mittetulundusühingu liige, kes ei ole ühinemisotsusega nõus, võib kahe kuu 
jooksul ühinemise ühendava äriühingu registrikaardile kandmisest nõuda, et ühendav äriühing 
omandaks tema asendatud liikmelisuse, osa või aktsia rahalise hüvituse eest. Rahaline hüvitus 
peab olema sama suur kui rahasumma, mida mittetulundusühingu liige oleks saanud 
mittetulundusühingu likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, kui mittetulundusühing oleks 
likvideeritud ühinemisotsuse tegemise ajal, arvestamata käesolevas seaduses ette nähtud vara 
jaotamise piiranguid. 
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 (2) Osade või aktsiate ühingu poolt omandamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud 
alustel ei kohaldata äriseadustiku § 162 2. lõike punktis 11 ja § 283 2. lõike punktis 2 sätestatut. 

 (3) Liikmete nimed, kes ei olnud nõus ühinemisotsusega ja soovivad kasutada käesolevas 
paragrahvis nimetatud õigusi, lisatakse ühinemisotsusele. Ühinemisotsusega mittenõustumist 
kinnitab iga liige oma allkirjaga. 

 (4) Kui ühendav ühing on tulundusühistu, täis- või usaldusühing, võib käesoleva paragrahvi 1. 
lõikes nimetatud hüvitust nõuda liige või osanik, kes lahkub ühingust. 

 (5) Alates ühinemise kandmisest ühendava ühingu registrikaardile, peab ühendav ühing maksma 
hüvituselt viivist seaduses sätestatud suuruses. 

 (6) Kui ühinemisotsusega mittenõustunud liige ei nõua käesolevas paragrahvis nimetatud 
hüvitust, võib ta omandatud osa või aktsia võõrandada kahe kuu jooksul, sõltumata seaduses 
sätestatud või põhikirjaga ettenähtud käsutuspiirangutest.“; 

83) paragrahvi 65 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Mittetulundusühing (jagunev mittetulundusühing) võib osaleda jagunemisel teise 
mittetulundusühinguga (omandav mittetulundusühing) või mõne äriühinguga (omandav ühing). 

(12) Mittetulundusühing võib jagunemisel, milles osaleb mõni äriühing, olla üksnes jagunevaks 
ühinguks. Omandavaks ühinguks saab mittetulundusühing olla üksnes siis, kui jagunemisel 
osalevad üksnes mittetulundusühingud.“; 

84) paragrahvi 65 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Jaotumisel annab jagunev mittetulundusühing oma vara üle omandavatele ühingutele. 
Omandav ühing võib olla olemasolev või asutatav ühing. Jaotumisel loetakse jagunev 
mittetulundusühing lõppenuks.“; 

85) paragrahvi 65 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Eraldumisel annab jagunev mittetulundusühing osa oma varast üle ühele või mitmele 
omandavale ühingule. Omandav ühing võib olla olemasolev või asutatav ühing.“; 

86) paragrahvi 65 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 
87) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

,,(51) Mittetulundusühingu jagunemisel selliselt, et omandavaks ühinguks on äriühing, saavad 
jaguneva mittetulundusühingu liikmed vastavalt omandava aktsiaseltsi aktsionäriks, osaühingu 
osanikuks, täisühingu osanikuks, usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks või tulundusühistu 
liikmeks.“; 

88) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

,,11) kokkulepe jaguneva ühingu vara osalise või tervikuna üleandmise kohta omandavale 
ühingule omandava ühingu liikmelisuse, osade või aktsiate üleandmise vastu“; 

89) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 
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,,5) aeg, millal jagunemine tuleb kanda jaguneva ühingu asukoha äriregistrisse“; 

90) paragrahvi 66 lõikes 2 muudetakse sõna ,,kirjalik“ sõnadeks ,,notariaalselt tõestatud“; 
91) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

,,(4) Jagunemislepingus märgitud aeg, millal jagunemine tuleb kanda jaguneva ühingu asukoha 
äriregistrisse, ei tohi olla varasem kui 5 tööpäeva alates äriregistrile jagunemise äriregistrisse 
kandmise avalduse esitamisele järgnevast tööpäevast.“; 

92) paragrahvi 67 lõikes 1 muudetakse sõna ,,mittetulundusühingud“ sõnaks ,,ühingud“; 
93) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Vähemalt kaks nädalat enne jagunemislepingu heakskiitmise otsustamist tuleb liikmetel 
võimaldada tutvumist jagunemislepingu, jagunemisaruande ja audiitori aruandega, kui audiitori 
aruanne tuleb koostada.“; 

94) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul 
osalenud liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Sõltumata 
eelmises lauses ette nähtud häälteenamuse nõudest, on jagunemisotsuse vastu võtmiseks vajalik 
nende jaguneva mittetulundusühingu liikmete poolthääl, kes ei saa omandava ühingu liikmeteks, 
osanikeks või aktsionärideks.“; 

95) paragrahvi 71 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Jagunemine kantakse jaguneva mittetulundusühingu registrikaardile, kui kanne on tehtud 
kõigi omandavate ühingute registrikaartidele. Omandavate ühingute registrikaartide kannetes 
märgitakse, et jagunemine loetakse toimunuks selle kandmisega jaguneva mittetulundusühingu 
registrikaardile.“; 

96) paragrahvi 71 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Juhul kui mittetulundusühing osaleb jagunemisel koos mõne äriühinguga, liidetakse 
jagunemisega seotud avaldused registris ja äriregistris ühte menetlusse.“; 

97) paragrahvi 72 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Jagunemise kandmisega jaguneva mittetulundusühingu registrikaardile läheb jaguneva 
mittetulundusühingu kogu vara, eraldumise korral eraldatud vara vastavalt jagunemislepingus 
ettenähtud jaotusele, üle omandavatele ühingutele. Pärast jagunemise kandmist jaguneva 
mittetulundusühingu registrikaardile tehakse vara ülemineku kanded kinnistusraamatusse ja 
vallasvara registritesse omandava ühingu avaldusel.“; 

98) paragrahvi 72 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ,,liikmeks“ sõnadega ,,või omandava 
äriühingu liikmeteks, osanikeks või aktsionärideks ning nende liikmelisus asendatakse 
ühendava äriühingu liikmelisuse, osaluse või aktsiatega“; 

99) paragrahvi 72 lõikes 4 muudetakse sõna ,,mittetulundusühingute“ sõnaks ,,ühingute“; 
100) paragrahvi 73 lõikes 1 muudetakse sõna ,,mittetulundusühingud“ sõnaks ,,ühingud“; 
101) paragrahvi 73 lõigetes 2, 3 ja 4 muudetakse sõna ,,mittetulundusühing“ sõnaks ,,ühing“; 
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102) seaduse 6. peatükki täiendatakse jaoga 21 ja jaoga 3 järgmises sõnastuses: 

,,21. jagu 

Jagunemine äriühingusse 

§ 741. Mittetulundusühingu jagunemine äriühingusse 

Mittetulundusühingu jagunemisele äriühingusse kohaldatakse mittetulundusühingu osas 
käesolevas peatükis sätestatut, kui käesolevas jaos ei ole ette nähtud teisiti. Jagunemisel 
osalevale äriühingule kohaldatakse äriseadustikus sätestatut. 

 

§ 742. Jagunemislepingu sisu 

(1) Kui omandavaks ühinguks on äriühing, siis kohaldatakse jagunemislepingu sisu osas 
äriseadustiku § 435 lg-s 1 toodut, arvestades käesolevas jaos toodud erisusi. 

(2) Kui omandavaks ühinguks on tulundusühistu, osaühing või aktsiaselts, siis märgitakse 
asendussuhte osas mittetulundusühingu liikme poolt tehtava osamakse või osamaksete suurus, 
osa nimiväärtus või nimiväärtusega aktsiate nimiväärtus ja arv või nimiväärtuseta aktsiate arv. 
Äriseadustiku § 435 lg 1 p 5 asemel mittetulundusühingu liikmetele antavad õigused. 

(3) Kui omandavaks ühinguks on täis- või usaldusühing, tuleb jagunemislepingus lisaks 
äriseadustiku § 435 1. lõikes sätestatule märkida jaguneva mittetulundusühingu liikme kohta, kas 
ta saab omandavas usaldusühingus täis- või usaldusosanikuks, asendussuhte asemel seda, milline 
on tema sissemakse suurus. 

(4) Jaguneva mittetulundusühingu liige, kes jagunemisotsusega ei nõustunud, saab omandava 
usaldusühingu usaldusosanikuks. 

 

§ 743 Jagunemisaruanne 

(1) Mittetulundusühingu jagunemisel selliselt, et omandavaks ühinguks on äriühing, tuleb 
koostada jagunemisaruanne ja selle sisu osas kohaldatakse äriseadustiku § 436 lg-s 1 ja 5 toodut.  

(2) Jagunemisaruannet ei pea koostama, kui sellega on nõus kõik jaguneva mittetulundusühingu 
liikmed. 

(3) Jagunemisel osalevad ühingud võivad koostada ühise jagunemisaruande, arvestades 
käesoleva seaduse ja äriseadustikus toodud erisusi. 

 

§ 744 Audiitorkontroll 
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(1) Jaguneva mittetulundusühingu liige võib mittetulundusühingu kulul nõuda jagunemislepingu 
audiitorkontrolli. Vastav kirjalik nõue peab olema esitatud kümne päeva jooksul käesoleva 
seaduse § 67 11. lõikes nimetatud dokumentidega tutvumise võimaldamisest arvates.  

(2) Audiitori määramise ja audiitori aruande ning vastutuse osas kohaldatakse äriseadustiku §-s 
438 ja 439 sätestatut, arvestades käesolevas jaos toodud erisusi. Äriseadustiku § 439 lg-t 21 ei 
kohaldata. 

 (3) Audiitori aruandes tuleb lisaks märkida, millist meetodit kasutati määramaks liikmesuse 
asendamiseks väljastatud liikmelisuse ja osamakse või osamaksete, osade või aktsiate 
asendussuhet ning millised olid sellega seotud raskused, kas kasutatud meetod on asendussuhte 
määramiseks kohane ning millised oleksid olnud muud meetodid asendussuhte määramiseks. 
Kui asendussuhte määramisel kasutati erinevaid meetodeid, tuleb märkida, milline olnuks 
asendussuhe iga meetodi puhul eraldi ning millist tähtsust omas iga meetodi alusel saadud 
tulemus asendussuhte määramisel. 

 

§ 745 Jagunemisotsus 

Jaguneva mittetulundusühingu juhatus peab enne jagunemislepingu heakskiitmise otsustamist 
teatama liikmetele kõigist jagunemislepingu sõlmimise ja jagunemislepingu heakskiitmise 
otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest. Jaguneva 
mittetulundusühingu juhatus teavitab eelmises lauses nimetatud muudatustest ka teiste 
jagunemisel osalevate ühingute juhatusi või esindama õigustatud osanikke, kes teavitavad 
nendest muudatustest oma ühingu osanikke või üldkoosolekut. 

 

§ 746 Jagunemisotsuse vaidlustamine ja kahju hüvitamine 

 (1) Jaguneva ühingu jagunemisotsust ei saa kehtetuks tunnistada põhjusel, et osamaksu või 
osamaksude, osade või aktsiate asendussuhe määrati liiga madalaks. Kui osade või aktsiate 
asendussuhe määrati liiga madalaks, võib osanik või aktsionär nõuda omandavalt ühingult 
tagasimakset. 

 (2) Alates jagunemise kandmisest omandava ühingu registrikaardile peab omandav ühing 
tasumata tagasimakselt maksma viivist seaduses sätestatud suuruses. See ei välista ega piira 
viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist. 

 

§ 747. Avalduse esitamine registrile 

 (1) Jagunev mittetulundusühingu juhatus esitab koos avaldusega lisaks § 69 lg-s 1 toodud 
dokumentidele veel täiendavalt: 

1) jagunemisaruande või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 

2) audiitori aruande, kui see on nõutav; 
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3) jaotumise korral jaguneva ühingu lõppbilanss. 

(2) Registripidaja võib jagunemise registrisse kanda ainult siis, kui jaguneva 
mittetulundusühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne 
avalduse esitamist registrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks 
olevale bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele 
kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut. 
Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida 
kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss 
koostatakse jagunemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga. 

 

§ 748. Hüvitis äriühingusse jagunemisel  

 (1) Jaguneva mittetulundusühingu liige, kes ei ole jagunemisotsusega nõus, võib kahe kuu 
jooksul jagunemise omandava äriühingu registrikaardile kandmisest nõuda, et omandav äriühing 
omandaks tema asendatud liikmelisuse, osa või aktsia rahalise hüvituse eest. Rahaline hüvitus 
peab olema sama suur kui rahasumma, mida mittetulundusühingu liige oleks saanud ühingu 
likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, kui mittetulundusühing oleks likvideeritud 
jagunemisotsuse tegemise ajal, arvestamata käesolevas seaduses ette nähtud vara jaotamise 
piiranguid. 

 (2) Osade või aktsiate ühingu poolt omandamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud 
alustel ei kohaldata äriseadustiku § 162 2. lõike punktis 11 ja § 283 2. lõike punktis 2 sätestatut. 

 (3) Liikmete nimed, kes ei olnud nõus jagunemisotsusega ja soovivad kasutada käesolevas 
paragrahvis nimetatud õigusi, lisatakse jagunemisotsusele. Jagunemisotsusega mittenõustumist 
kinnitab iga liige oma allkirjaga. 

 (4) Kui omandav ühing on tulundusühistu, täis- või usaldusühing, võib käesoleva paragrahvi 1. 
lõikes nimetatud hüvitust nõuda liige või osanik, kes lahkub ühingust. 

 (5) Alates jagunemise kandmisest omandava ühingu registrikaardile, peab omandav ühing 
maksma hüvituselt viivist seaduses sätestatud suuruses. 

 (6) Kui jagunemisotsusega mittenõustunud liige ei nõua käesolevas paragrahvis nimetatud 
hüvitust, võib ta omandatud liikmesuse, osa või aktsia võõrandada või üle anda kahe kuu 
jooksul, sõltumata seaduses sätestatud või põhikirjaga ettenähtud käsutuspiirangutest. 

3. Jagu 

Ümberkujundamine 

§ 749. Mittetulundusühingu ümberkujundamine äriühinguks ja sihtasutuseks 

(1) Mittetulundusühingu võib ümber kujundada äriühinguks või sihtasutuseks.  

(2) Ümberkujundatava mittetulundusühingu liikmed saavad uue ühingu osanikeks, 
aktsionärideks või liikmeteks või loetakse sihtasutuse asutajaks. 
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§ 7410. Ümberkujundamisaruanne 

(1) Ümberkujundatava mittetulundusühingu juhatus koostab kirjaliku aruande 
(ümberkujundamisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ning majanduslikult 
ümberkujundamist, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust, kui 
juurdemakseid tehakse. Aruandes tuleb eraldi viidata hindamisega seotud raskustele. 

(2) Ümberkujundamisaruande osaks on ka ümberkujundamisotsuse projekt. 

(3) Ümberkujundamisaruandes ei pea märkima andmeid, mille avaldamisega võib kaasneda 
oluline kahju ümberkujundatavale ühingule. Sel juhul tuleb aruandes märkida andmete esitamata 
jätmise põhjused. 

(4) Ümberkujundamisaruannet ei pea koostama, kui ümberkujundatava ühingu kõik liikmed on 
nõus, et ümberkujundamisaruannet ei pea koostama. 

 

§ 7411. Ümberkujundamisotsus 

(1) Ümberkujundamise otsustavad ümberkujundatava mittetulundusühingu liikmed. 
Ümberkujundamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul 
osalenud liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. 
Ümberkujundamisotsus peab olema kirjalik. 

(2) Liige võib nõuda ümberkujundamisotsuse ärakirja. 

(3) Ümberkujundamisotsuses tuleb märkida: 

1) mis liiki ühinguks või sihtasutuseks ühing ümber kujundatakse; 

2) ühingu või sihtasutuse nimi; 

3) ümberkujundatava ühingu liikmete osade või aktsiatega asendamise suhe; 

4) õigused, mis ühingus antakse osanikele või aktsionäridele või liikmetele või sihtasutuse 
asutajatele; 

5) ümberkujundamise tagajärjed töötajatele; 

6) kui ühing kujundatakse ümber osakapitaliga tulundusühinguks, osaühinguks või aktsiaseltsiks 
– osa- või aktsiakapitali suurus. 

(4) Liikmete nimed, kes ei olnud nõus ümberkujundamisotsusega, lisatakse 
ümberkujundamisotsusele. Ümberkujundamisotsusega mittenõustumist kinnitab iga liige oma 
allkirjaga. 
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(5) Ümberkujundamisotsusega kinnitatakse uue ühingu või sihtasutuse põhikiri või ühinguleping. 
Ühingu ümberkujundamisel sihtasutuseks, osaühinguks või aktsiaseltsiks valitakse koos otsuse 
tegemisega juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed, kui moodustatakse nõukogu. 

 

§ 7412. Ümberkujundamisotsuse vaidlustamine ja kahju hüvitamine 

 (1) Kohus võib liikme või juhatuse liikme nõudel seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva 
ümberkujundamisotsuse kehtetuks tunnistada, kui nõue on esitatud ühe kuu jooksul otsuse 
tegemisest. 

 (2) Ümberkujundamisotsust ei saa kehtetuks tunnistada põhjusel, et liikmeõiguste osade või 
aktsiatega asendamise suhe määrati liiga madalaks. Kui asendussuhe määrati liiga madalaks, 
võib osanik või aktsionär nõuda uuelt ühingult tagasimakset. 

 (3) Alates ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest tuleb tasumata tagasimakselt maksta 
viivist seaduses sätestatud suuruses. See ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise 
nõude esitamist. 

 

§ 7413. Avalduse esitamine registrile 

 (1) Ümberkujundatava mittetulundusühingu juhatus esitab mitte varem kui ühe kuu möödumisel 
ümberkujundamisotsuse vastuvõtmisest avalduse ümberkujundamise kandmiseks registrisse. 
Avaldusele lisatakse: 

1) ümberkujundamisotsus ja liikmete nimed, kes sellega ei nõustunud; 

2) liikmete koosoleku protokoll, kui ümberkujundamisotsus tehti koosolekul; 

3) uue ühingu või sihtasutuse põhikiri; 

4) ümberkujundamise luba, kui see on nõutav; 

5) ümberkujundamisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 

6) ümberkujundamisel aluseks võetud bilanss; 

7) uue ühingu juhatuse liikmete või ühingut esindama õigustatud osanike andmed; 

8) uue ühingu nõukogu liikmete andmed, kui nõukogu moodustatakse; 

9) kui ühing kujundatakse ümber aktsiaseltsiks, siis Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu 
depositooriumi kinnitus selle kohta, et ümberkujundatava ühingu juhatus on teda teavitanud 
ümberkujundamisest; 

10) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks. 

(2) Registripidaja võib ümberkujundamise registrisse kanda ainult siis, kui ümberkujundamisel 
aluseks võetud bilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse 
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esitamist registrile. Bilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile 
esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse 
majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut. Bilanss peab 
olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase 
majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Ümberkujundamisel aluseks võetav 
bilanss koostatakse ümberkujundamise bilansi päevale eelneva päeva seisuga. 

 (3) Kui ühing kujundatakse ümber osaühinguks või aktsiaseltsiks, peavad juhatuse liikmed või 
ühingut esindama õigustatud osanikud avalduses kinnitama, et ümberkujundamisotsust ei ole 
vaidlustatud või on vastav avaldus rahuldamata jäetud. 

 

§ 7414. Asutamissätete kohaldamine 

 Ümberkujundamisele kohaldatakse seda liiki ühingu asutamise sätteid, milleks 
mittetulundusühing ümber kujundatakse, kui käesoleva peatüki sätetest ei tulene teisiti. 
Asutajateks loetakse ümberkujundatava mittetulundusühingu liikmeid, kes hääletasid 
ümberkujundamisotsuse poolt. 

 

§ 7415. Võlausaldajate kaitse 

(1) Ümberkujundatud mittetulundusühingühing avaldab viivitamata pärast ümberkujundamise 
äriregistrisse kandmist väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ümberkujundamise kohta 
mittetulundusühingu võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada oma nõuded tagatise saamiseks 
kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest. 

(2) Mittetulundusühing peab kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud teate 
avaldamisest alates tagama esitatud võlausaldajate nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda 
rahuldamist ja nad põhistavad, et ümberkujundamine võib ohustada nende nõuete täitmist. 

 (3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui mittetulundusühing 
kujundatakse ümber täis- või usaldusühinguks. 

 

§ 7416. Ümberkujundatud ühingu nimi 

(1) Ümberkujundatav mittetulundusühing võib jätkata tegevust ümberkujundatud 
mittetulundusühingu ühingu nime all. Nimes ei või kasutada täiendit ega lühendit, mis viitab 
ümberkujundatud ühingu liigile. 

 (2) Kui ümberkujundatava ühingu liige oli füüsiline isik, kes ümberkujundatud ühingus enam ei 
osale, võib uus ühing tema nime nimes edasi kasutada ainult tema või tema pärijate kirjalikul 
nõusolekul. 

 

§ 7417. Kande õiguslik toime ja ümberkujundamisega tekitatud kahju hüvitamine 
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(1) Ümberkujundamise registrisse kandmisest loetakse mittetulundusühing ümberkujundatuks. 

(2) Ümberkujundamise registrisse kandmisega saavad ümberkujundatava mittetulundusühingu 
liikmed ümberkujundatud ühingu osanikeks või aktsionärideks või liikmeteks või loetakse 
sihtasutuse asutajateks ning neile antakse osaühingus osad või aktsiaseltsis aktsiad. 

(3) Ümberkujundamist ei saa vaidlustada pärast selle äriregistrisse kandmist. 

(4) Ümberkujundatava ühingu juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt ümberkujundamisega 
ühingule, liikmetele või ühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest. Kahju hüvitamise 
nõude aegumistähtaeg on viis aastat ümberkujundamise registrisse kandmisest. 

 

§ 7418. Hüvitus ümberkujundamisel 

(1) Ümberkujundamisel võib ümberkujundatava mittetulundusühingu liige, kes ei ole 
ümberkujundamisotsusega nõus, kahe kuu jooksul ümberkujundamise registrisse kandmisest 
nõuda, et ümberkujundatud ühing omandaks tema asendatud liikmesuse, osa või aktsia rahalise 
hüvituse eest. Rahalise hüvituse suurus peab olema niisama suur kui raha, mida liige oleks 
saanud ühingu likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, kui ühing oleks likvideeritud 
ümberkujundamisotsuse tegemise ajal. 

(2) Osade või aktsiate ühingu poolt omandamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud 
alustel ei kohaldata vastavalt äriseadustiku § 162 2. lõike punkti 11 ja § 283 2. lõike punkti 2 
sätteid. 

(3) Kui ühing kujundatakse ümber täis- või usaldusühinguks, võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes 
nimetatud hüvitust nõuda osanik, kes lahkub ühingust. 

(4) Alates ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest, peab ümberkujundatud ühing maksma 
hüvituselt viivist seaduses sätestatud suuruses. 

(5) Ühingu ümberkujundamisel võib liige, kes ei nõustunud otsusega ega nõua hüvitust, 
võõrandada omandatud osa või aktsiad kahe kuu jooksul ümberkujundamise äriregistrisse 
kandmisest, sõltumata seaduses sätestatud või põhikirjaga ettenähtud käsutuspiirangutest.“; 

103) seaduse 7. peatükk tunnistatakse tervikuna kehtetuks. 

 

§ 14. Notari tasu seaduse muutmine 

Notari tasu seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 

,,(7) Osaühingu osa omandamise või pandiõigusega koormamise tunnistuse tõestamise 
tehinguväärtus on tunnistusel märgitud osa väärtus kuid mitte vähem kui [●] eurot. Kui notar on 
tõestanud osa omandamise või pandiõigusega koormamise aluseks oleva käsutustehingu ja 
väljastab selle tõestamisega saamaaegselt osa omandamise või pandiõigusega koormamise 
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tunnistuse, sisaldab vastava käsutustehingu tehinguväärtus sisaldab ka selle alusel väljastatava 
osa omandamise või pandiõigusega koormamise tunnistuse tõestamise tehinguväärtust.“; 

2) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

,,9) osaühingu osa omandamise tunnistuse tõestamise eest;“. 

 

§ 15. Pankrotiseaduse muutmine 

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses: 

„(81) Lõikes 8 nimetatud tähtaega ei kohaldata ja juriidilisest isikust võlgnikku ei kustutata 
registrist, kui võlgnik osaleb menetlusosalisena mõnes kohtumenetluses või 
vahekohtumenetluses ja registrist kustutamine takistaks seda menetlust. Ajutine haldur peab 
võlgniku registrist kustutamise avalduses kinnitama, et takistusi registrist kustutamiseks ei ole.“; 

2) paragrahvi 39 lõikes 1 kustutatakse sõnad „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse“; 

3) paragrahvi 153 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

,,4) juriidilise isiku liikme, osaniku või aktsionäri juriidilisele isikule antud laenust või muust 
samaväärsest tehingust tulenevad nõuded;“; 

4) paragrahvi 153 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

,,(41) Kui lepinguga on ette nähtud, et võlausaldaja nõue rahuldatakse lõikes 1 sätestatud järgust 
tagapool asuvas järgus, rahuldatakse nõue lepinguga ette nähtud järgus.“; 

5) paragrahvi 160 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Lõikes 3 nimetatud tähtaega ei kohaldata ja juriidilisest isikust võlgnikku ei kustutata 
registrist, kui võlgnik osaleb menetlusosalisena mõnes kohtumenetluses või 
vahekohtumenetluses ja registrist kustutamine takistaks seda menetlust. Haldur peab võlgniku 
registrist kustutamise avalduses kinnitama, et takistusi registrist kustutamiseks ei ole.“.  

 

§ 16. Raamatupidamise seaduse muutmine 

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 

 „(4) Majandusaasta aruannet ei pea koostama mittetulundusühing, mis vastab kõigile järgmistele 
tingimustele: 

1) mittetulundusühingul on alla 20 liikme; 
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2) mittetulundusühingu käive ei ületa majandusaasta jooksul 10 000 eurot; 

3) mittetulundusühing ei ole aruandeaastal saanud riigipoolseid või muid avalikke toetusi; 

4) mittetulundusühing ei ole kantud tulumaksusoodustusega ühingute ja sihtasutuste nimekirja.  

(5) Majandusaasta aruannet ei pea koostama sihtasutus, mis vastab kõigile järgmistele 
tingimustele: 

1) sihtasutus ei tegutse avalikes huvides; 

2) sihtasutuste asutajate hulgas ei ole riiki ega kohaliku omavalitsuse üksust ega muud 
avalikõiguslikku juriidilist isikut; 

3) sihtasutuse käive ületab majandusaasta jooksul 10 000 eurot; 

4) sihtasutus ei ole aruandeaastal saanud riigipoolseid või muid avalikke toetusi; 

5) sihtasutus ei ole kantud tulumaksusoodustusega ühingute ja sihtasutuste nimekirja.“; 

2) paragrahvi 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,Filiaal, mille kohta ei pea koostama majandusaasta aruannet, lähtub oma raamatupidamise 
korraldamisel käesoleva seaduse §-dest 1–12.“. 

 

§ 17. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 77 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;  
2) paragrahvi 77 lõigetes 4, 5 ja 6 kustutakse sõna „mittetulundusühing“;  
3) paragrahvi 78 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Tegeliku kasusaaja andmed avalikustatakse äriregistri infosüsteemis juurdepääsupiiranguga 
ja need on kättesaadavad õigustatud huvi olemasolul. Andmed tuleb teha piiranguteta 
kättesaadavaks pädevatele riigiasutustele nende ülesannete täitmiseks, samuti kohustatud 
isikutele, kes on rakendanud klientide suhtes hoolsusmeetmeid vastavalt 3. peatükile.“; 

4) paragrahvi 78 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:  

„Need ei või ületada 2 eurot päringu kohta“. 

 

§ 18. Rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmine 

Rahvusvahelises eraõiguse seaduses tehakse järgmine muudatus: 

1) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks. 
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§ 19. Riigilõivuseaduse muutmine 

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 62 lõikeid 2 ja 3, paragrahvi 66 lõikeid 1 ja 2 ja paragrahvi 67 lõiget 1 
täiendatakse pärast sõna „kandmise“ sõnadega „või kande taastamise“; 

2) paragrahvi 62 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 

„(4) Äriühingu kande taastamise eest tegevuse jätkamiseks majandusaasta aruande esitamata 
jätmise tõttu registrist kustutamise korral tasutakse riigilõivu 200 eurot. 

(5) Ärinime broneerimise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.“; 

3) paragrahvi 66 pealkirjas asendatakse sõna „registri“ sõnaga „kohta“; 
4) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

„(21) Mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikande taastamise eest tegevuse jätkamiseks 
majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamise korral tasutakse riigilõivu 
200 eurot.“. 

 

§ 20. Sihtasutuste seaduse muutmine 

Sihtasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Sihtasutuse õigusvõime tekib äriregistrisse (register) kandmisest. Varatu sihtasutuse 
õigusvõime lõpeb registrist kustutamisega.“; 

2) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
3) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna ,,õigusjärglasele“ sõnadega ,, kui seaduses ei 

ole sätestatud teisiti. Sihtasutuse põhikiri võib ette näha, et asutaja surma, juriidilisest isikust 
asutaja lõppemise või muu põhikirjas sätestatud sündmuse toimumise korral lähevad asutaja 
õigused üle asutaja üldõigusjärglasele või muule põhikirjas nimetatud isikule.“; 

4) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Sihtasutuse kandmiseks äriregistrisse esitab juhatus avalduse, milles näidatakse registrisse 
kandmisele kuuluvad andmed, ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Avaldusele 
lisatakse:“; 

5) paragrahvi 11 lõige 1 punktid 2, 21 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 
6) paragrahvi 11 lõiked 11, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks; 
7) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Sihtasutuse kohta kantakse äriregistrisse äriregistri seaduses sätestatud andmed“; 

8) paragrahvi 14 lõige 1 punktid 1, 2, 3, 31, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 
17, 18 ja lõiked, 2, 21, 22, 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks; 

9) paragrahvi 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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,,(1) Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu.  

(2) Kui sihtasutus ei tegutse avalikes huvides, võib selle juhtorganiks olla ka üksnes juhatus. Sel 
juhul on nõukogu pädevus sihtasutuse asutajatel, kui seadusest või sihtasutuse põhikirjast ei 
tulene teisiti.“; 

10) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

,,(4) Kui sihtasutus ei tegutse avalikes huvides, võib põhikirjaga ette näha, et juhatuse liikmed 
või osa neist valitakse tähtajatult.“; 

11) paragrahvi 22 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Kui sihtasutuse majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või 
temaga kokku lepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks 
sihtasutuse suhtes äärmiselt ebaõiglane, võib sihtasutus kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 
2 vähendada juhatuse liikmele makstavaid tasusid ja muid hüvesid.“; 

12) paragrahvi 29 lõige 1 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev, kui 
põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Koosoleku teade edastatakse nõukogu liikme 
poolt avaldatud elektronposti aadressile, kui põhikirjast ei tulene teisiti.“; 

13) paragrahvi 29 lõige 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas 
isik.“; 

14) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor. 
Kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest või kui koosolek 
ei toimu kolme nädala jooksul alates taotluse saamisest, on nõukogu liikmel, juhatusel või 
audiitoritel õigus koosolek ise kokku kutsuda.“; 

15) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

,,(31) Kui osanike koosolek kutsutakse kokku nõukogu liikme, juhatuse või audiitori nõudel, 
võivad nõukogu liige, juhatus või audiitor, kelle nõudel koosolek kokku kutsutakse, nõuda 
samaaegselt koosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist koosoleku 
päevakorda.“; 

16) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud 
hääleõiguslikest nõukogu liikmetest. Põhikirjaga võib ette näha suurema häälteenamuse nõude.“; 

17) paragrahvi 301 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
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,,(11) Kui nõukogu kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole nõukogu 
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui nõukogu koosolekul osalevad kõik 
nõukogu liikmed ja nad on nõus koosolekut pidama. Sellisel nõukogu koosolekul tehtud otsused 
on kehtivad ka juhul, kui nõukogu liikmed, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, kiidavad 
otsuse heaks.“ 

18) paragrahvi 301 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
19) paragrahvi 34 täiendatakse lõige 22 järgmises sõnastuses: 

,,(22) Nõukogu puudumisel kinnitab majandusaasta aruande juhatus.“; 

20) paragrahvi 34 lõikest 4 kustutatakse lauseosa ,,koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala 
kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade 
klassifikaatori kohaselt ja“; 

21) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

,,(5) Majandusaasta aruannet ei pea avalikustama sihtasutus, mis vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:  

1) sihtasutus ei tegutse avalikes huvides; 

2) sihtasutus ei ole kantud tulumaksusoodustustega ühingute ja sihtasutuste nimekirja; 

3) sihtasutus ei ole majandusaasta jooksul saanud riigi- või muid avalikke toetusi; 

4) sihtasutuse käive ületab majandusaasta jooksul 50 000 eurot.“; 

22) paragrahv 341 tunnistatakse kehtetuks; 
23) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

,,(4) Kui sihtasutus ei tegutse avalikes huvides, võib ta registripidajalt mõjuval põhjusel, eelkõige 
isikuandmete ja eraelu kaitseks taotleda juurdepääsupiirangut kolmandatele isikutele 
registripidajale esitatud sihtasutuse dokumentidele ja andmetele, muu hulgas piirata nende 
avalikustamist registriandmetena.“; 

24) paragrahvi 46 lõige 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,3) kui juhatus ei ole esitanud seaduses ettenähtud lõpetamisavaldust;“; 

25) paragrahvi 47 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
26) paragrahvi 53 lõikes 2 muudetakse sõna ,,kahe“ sõnaks ,,nelja“; 
27) paragrahvi 54 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ,,peavad“ sõnaga ,,nelja“; 
28) paragrahvi 56 lõikes 5 muudetakse sõna ,,viie“ sõnaks ,,kuue“; 
29) paragrahvi 57 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmandaga lausega järgmises sõnastuses: 

,,Juhatuse või asutaja taotlusel võib kohus otsustada ka sihtasutuse taastamise registris tegevuse 
jätkamiseks. Kui kohus on otsustanud täiendava likvideerimise, võib ta asutajate ühehäälse 
otsuse alusel selle asendada tegevuse jätkamisega.“; 

30) paragrahv 58 tunnistatakse kehtetuks; 
31) paragrahvi 59 lõikes 1 kustutatakse sõnad ,,vajaduse korral“; 



34 

 

32) paragrahvi 59 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,registrikood“ sõnadega ,,ja elektronposti 
aadress“; 

33) paragrahvi 59 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Sihtasutuse dokumentidega, mis on hoiule antud, võivad tutvuda asutajad, sihtasutuse 
võlausaldajad, samuti muud isikud, kellel selleks on õigustatud huvi. Kui dokumentide hoidja ei 
võimalda dokumentidega tutvumiseks õigustatud isikul hoiule antud dokumentidega tutvuda, 
võib õigustatud isik esitada kahe nädala jooksul alates keeldumise saamisest või nelja nädala 
jooksul alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita menetluses kohtule avalduse 
dokumentide hoidja kohustamiseks dokumentidega tutvumist võimaldama.“; 

34) seaduse 7. peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,, 7. peatükk 

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE“; 

35) paragrahvi 63 lõikes 2 ja paragrahvi 72 lõikes 2 muudetakse sõna ,,üle“ sõnaks ,,vähemalt“; 
36) seaduse 7. peatükki täiendatakse 3. jaoga järgmises sõnastuses: 

,, 3. jagu 

Ümberkujundamine 

§ 791. Ümberkujundamise õigus 

(1) Sihtasutuse võib ümber kujundada äriühinguks või mittetulundusühinguks.  

(2) Ümberkujundatava sihtasutuse asutajad saavad uue ühingu osanikeks, aktsionärideks või 
liikmeteks. 

 

§ 792. Ümberkujundamisotsus 

(1) Ümberkujundamise otsustavad ümberkujundatava sihtasutuse nõukogu ja asutajad ühiselt ja 
vähemalt ¾ enamusega nii nõukogu liikmetest kui asutajatest. Ümberkujundamisotsus peab 
olema kirjalik. 

(2) Ümberkujundamisotsuses tuleb märkida: 

1) mis liiki ühinguks sihtasutus ümber kujundatakse; 

2) ühingu nimi; 

3) ümberkujundatava sihtasutuse asutajate osalussuhe ühingus; 

4) õigused, mis ühingus antakse osanikele või aktsionäridele või liikmetele; 

5) ümberkujundamise tagajärjed töötajatele; 
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6) kui sihtasutus kujundatakse ümber osaühinguks või aktsiaseltsiks – osa- või aktsiakapitali 
suurus. 

(3) Ümberkujundamise otsusega kinnitatakse uue ühingu põhikiri või ühinguleping. Sihtasutuse 
ümberkujundamisel osaühinguks või aktsiaseltsiks valitakse koos otsuse tegemisega juhatuse 
liikmed ja nõukogu liikmed, kui moodustatakse nõukogu. 

(4) Asutajate nimed, kes ei olnud nõus ümberkujundamisotsusega, lisatakse 
ümberkujundamisotsusele. Ümberkujundamisotsusega mittenõustumist kinnitab iga asutaja oma 
allkirjaga. 

 

§ 793. Ümberkujundamisotsuse vaidlustamine ja kahju hüvitamine 

Kohus võib asutaja, juhatuse või nõukogu liikme nõudel seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva 
ümberkujundamisotsuse kehtetuks tunnistada, kui nõue on esitatud ühe kuu jooksul otsuse 
tegemisest. 

 

§ 794. Asutamissätete kohaldamine 

Ümberkujundamisele kohaldatakse seda liiki ühingu asutamise sätteid, milleks sihtasutus ümber 
kujundatakse, kui käesoleva jao sätetest ei tulene teisiti. Asutajateks loetakse ümberkujundatava 
sihtasutuse asutajaid, kes hääletasid ümberkujundamisotsuse poolt. 

 

§ 795. Võlausaldajate kaitse 

(1) Ümberkujundatud sihtasutus avaldab viivitamata pärast ümberkujundamise äriregistrisse 
kandmist väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ümberkujundamise kohta sihtasutuse 
võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul, 
alates teate avaldamisest. 

(2) Sihtasutus peab kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud teate avaldamisest 
alates tagama esitatud võlausaldajate nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda rahuldamist ja nad 
põhistavad, et ümberkujundamine võib ohustada nende nõuete täitmist. 

(3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui sihtasutus kujundatakse 
ümber täis- või usaldusühinguks. 

 

§ 796. Avalduse esitamine registrile 

(1) Ümberkujundatava sihtasutuse juhatus esitab mitte varem kui ühe kuu möödumisel 
ümberkujundamisotsuse vastuvõtmisest avalduse ümberkujundamise kandmiseks registrisse. 
Avaldusele lisatakse: 
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1) ümberkujundamisotsus ja asutajate nimed, kes sellega ei nõustunud; 

2) uue ühingu põhikiri; 

3) ümberkujundamise luba, kui see on nõutav; 

4) ümberkujundamisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 

5) ümberkujundamisel aluseks võetud bilanss; 

6) uue ühingu juhatuse liikmete või ühingut esindama õigustatud osanike andmed; 

7) uue ühingu nõukogu liikmete andmed, kui nõukogu moodustatakse; 

8) kui sihtasutus kujundatakse ümber aktsiaseltsiks, siis Eesti väärtpaberite registri pidaja või 
muu depositooriumi kinnitus selle kohta, et ümberkujundatava sihtasutuse juhatus on teda 
teavitanud ümberkujundamisest; 

9) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks. 

(2) Registripidaja võib ümberkujundamise registrisse kanda ainult siis, kui ümberkujundamisel 
aluseks võetud bilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse 
esitamist registrile. Bilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile 
esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse 
majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut. Bilanss peab 
olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase 
majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Ümberkujundamisel aluseks võetav 
bilanss koostatakse ümberkujundamise bilansi päevale eelneva päeva seisuga. 

(3) Kui sihtasutus kujundatakse ümber osaühinguks või aktsiaseltsiks, peavad juhatuse liikmed 
avalduses kinnitama, et ümberkujundamisotsust ei ole vaidlustatud või on vastav avaldus 
rahuldamata jäetud. 

 

§ 797. Uue ühingu nimi 

(1) Uus ühing võib jätkata tegevust ümberkujundatava sihtasutuse nime all. Nimes ei või 
kasutada täiendit ega lühendit, mis viitab sihtasutusele. 

(2) Kui ümberkujundatava sihtasutuse asutaja oli füüsiline isik, kes uues ühingus enam ei osale, 
võib uus ühing tema nime oma nimes edasi kasutada ainult tema või tema pärijate kirjalikul 
nõusolekul. 

 

§ 798. Kande õiguslik toime ja ümberkujundamisega tekitatud kahju hüvitamine 

(1) Ümberkujundamise registrisse kandmisest loetakse sihtasutus ümberkujundatuks. 
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(2) Ümberkujundamise registrisse kandmisega saavad ümberkujundatava sihtasutuse asutajad 
uue ühingu osanikeks, aktsionärideks või liikmeteks ning neile antakse tulundusühistus 
liikmelisus, osaühingus osad või aktsiaseltsis aktsiad. 

(3) Ümberkujundamist ei saa vaidlustada pärast selle registrisse kandmist. 

(4) Ümberkujundatava sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed vastutavad solidaarselt 
ümberkujundamisega sihtasutusele või selle asutajatele või võlausaldajatele süüliselt tekitatud 
kahju eest. Selle nõude aegumistähtaeg on viis aastat ümberkujundamise registrisse kandmisest. 

 

§ 799. Hüvitus ümberkujundamisel 

(1) Ümberkujundamisel sihtasutuse asutajast ühingu osanik või aktsionär, kes ei olnud 
ümberkujundamisotsusega nõus, kahe kuu jooksul ümberkujundamise registrisse kandmisest 
nõuda, et uus ühing omandaks tema asendatud osa või aktsia rahalise hüvituse eest. Rahalise 
hüvituse suurus peab olema niisama suur kui raha, mida asutaja oleks saanud sihtasutuse 
likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, kui sihtasutus oleks likvideeritud 
ümberkujundamisotsuse tegemise ajal. 

(2) Osade või aktsiate ühingu poolt omandamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud 
alustel ei kohaldata vastavalt äriseadustiku § 162 2. lõike punkti 11 ja § 283 2. lõike punkti 2 
sätteid. 

(3) Kui sihtasutus kujundatakse ümber täis- või usaldusühinguks, võib käesoleva paragrahvi 1. 
lõikes nimetatud hüvitust nõuda osanik, kes lahkub ühingust. 

(4) Alates ümberkujundamise registrisse kandmisest, peab uus ühing maksma hüvituselt viivist 
seaduses sätestatud suuruses. 

(5) Sihtasutuse ümberkujundamisel võib asutaja, kes ei nõustunud otsusega ega nõua hüvitust, 
võõrandada osaluse äriühingus kahe kuu jooksul ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest, 
sõltumata seaduses sätestatud või põhikirjaga ettenähtud käsutuspiirangutest.“. 

 

§ 21. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine 

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 218 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

„(21) Registrimenetluses maakohtus võib menetlusosalist esindada iga teovõimeline füüsiline 
isik.“; 

2) paragrahvi 378 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses: 

„31) juriidilise isiku registriandmete kohta äriregistrisse vastuväite kandmine;“; 
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3) paragrahvi 428 lõike 1 punktist 5 kustutatakse sõnad „või juriidiline isik on lõppenud 
õigusjärgluseta“; 

4) paragrahvi 591 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;  
5) paragrahvi 592 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „käesolevas seaduses“ sõnadega „ja 

registreid reguleerivates seadustes“; 
6) paragrahvi 593 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Kandeavalduse tagasivõtmisel jätab kohus selle läbi vaatamata.“; 

7) paragrahvi 595 lõikes 1 asendatakse sõna „trahvimääruseid“ sõnaga „sunnirahamääruseid“;  
8) paragrahvi 595 lõige 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „õigust“ sõnadega „sellest võib 

olulisel määral sõltuda asja lahendamine ja puudub sellekohane väljakujunenud Eesti 
praktika“; 

9) paragrahvi 595 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses: 

„51) sunniraha soovitakse määrata enam kui 1000 eurot;“;  

10) seadust täiendatakse paragrahviga 5951 järgmises sõnastuses:  

„§ 5951. Registrisekretäri pädevus 

(1) Registrisekretär on kohtuametnik, kes võib: 

1) vaadata läbi registripidajale esitatud kandeavaldusi ja koostab nende kohta kandemääruste 
eelnõusid; 

2) teha tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 221 3. lõikes nimetatud määrusi, muu hulgas puuduste 
kõrvaldamise ja hoiatamise määrusi; 

3) otsustada füüsilisest isikust ettevõtja kohta kande tegemise, välja arvatud ärinime äriregistrisse 
kandmise ja muutmise; 

4) otsustada riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse ja avalikõigusliku juriidilise isiku kohta 
kande tegemise; 

5) otsustada kohtulahendi alusel kande tegemise; 

6) otsustada äriregistrisse kantud aadressi muutmise, kui asukoht (kohaliku omavalitsuse üksus) 
ei muutu; 

7) otsustada äriregistrisse majandusaasta alguse ja lõpu kuupäeva kandmise; 

8) teha äriseadustiku §-s 5211 nimetatud tegevusala uuendamise toiminguid; 

9) otsustada registrisse e-posti aadressi või muude kontaktandmete kandmise ja nende muutmise; 

10) vaadata läbi registriväliste andmete muutmiseks esitatava dokumendi; 

11) teha dokumentide vastuvõtmiseks ja määruste täitmiseks vajalikke tehnilisi toiminguid; 

12) täita muid teenistuskohustusi valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras. 
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(2) Registrisekretär peab registriasja menetlemise katkestama ja pöörduma suuniste saamiseks 
kohtuniku või kohtunikuabi poole, kui ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast kohtuniku 
seisukohast või kui registriasja menetlemises ilmnevad õiguslikud raskused. 

(3) Registrisekretär peab registriasja andma registriosakonna teenistujate tööjaotusplaani alusel 
teise isiku menetlusse, kui on alust kahelda tema erapooletuses, sealhulgas ka siis, kui ta ise või 
tema sugulane või hõimlane on registriasja suhtes: 

1) füüsilisest isikust ettevõtja; 

2) täis- või usaldusühingu osanik, registrisse kantud esindama volitatud isik või prokurist; 

3) osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu asutaja, juhatuse või nõukogu liige, prokurist või 
vandeaudiitor; 

4) välismaa äriühingu, mille filiaal on äriregistrisse kantud või kandmisel, seadusjärgne esindaja, 
filiaali juhataja või prokurist; 

5) mittetulundusühingu või sihtasutuse asutaja, juhatuse liige, sihtasutuse nõukogu liige, 
mittetulundusühingu muu organi liige või sihtasutuse vandeaudiitor.“; 

10) paragrahvi 596 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Registriasi lahendatakse kirjalikus menetluses, kuid kohus võib menetlusosalise asjaolude 
selgitamiseks ka isiklikult ära kuulata.“; 

11) paragrahvi 596 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Kandemäärus tehakse ka kohtu omal algatusel tehtud kannete kohta. Sellist kandemäärust 
tuleb ka põhjendada.“; 

12) paragrahvis 598 kustutatakse läbivalt sõnad „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registri“; 

13) paragrahvis 599 kustutatakse sõnad „pikemaks ajaks kui kuus kuud“ ja muudetakse lõikeks 
1;  

14) paragrahvi 599 lisatakse lõige 2 järgmises sõnastuses:  

„(2) Puuduste kõrvaldamise määruse peale esitatud määruskaebuse rahuldamatajätmisel ei saa 
avalduse rahuldamata jätmise määruse peale kaevates tugineda samadele vastuväidetele, mis 
puuduste kõrvaldamise määruse peale esitatud määruskaebuse lahendamisel juba lahendati.“;  

15) paragrahvis 601 asendatakse sõna „trahv“ läbivalt sõnaga „sunniraha“ vastavas käändes ja 
sõna „trahvimäärus“ läbivalt sõnaga „sunnirahamäärus“ vastavas käändes; 

16) paragrahvi 601 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Kui kohtul on põhistatud andmeid selle kohta, et andmed, mis seaduse kohaselt tuleb 
kohustuslikult registrisse kanda või registripidajale esitada, on esitamata jäetud, teeb kohus 
määruse, millega kohustab andmete esitamiseks kohustatud isikuid sunniraha ähvardusel esitama 
puuduvaid andmeid või esitama määruse kohta vastuväite. Kohus võib sunniraha määrata ka 
muul seaduses sätestatud juhul.“;  
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17) paragrahvi 601 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:  

„(11) Sunniraha võib määrata summas kuni 3200 eurot.“; 

18) paragrahvi 601 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kohus“ sõnaga „vajadusel“;  
19) paragrahvi 601 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(4) Kui kohus peab esitatud vastuväidet põhjendatuks, ta sunniraha ei määra.“; 

20) paragrahvi 601 lõikes 8 asendatakse sõna „trahvitud“ sõnaga „kohustatud“;  
21) paragrahvi 643 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:  

„Kohus jätab apellatsioonkaebuse määrusega läbi vaatamata ka juhul, kui apellandiks või 
vastustajaks olev juriidiline isik on lõppenud õigusjärgluseta ja see takistab asja edasist 
menetlust.“; 

22) paragrahvi 682 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Kohus jätab kassatsioonkaebuse läbi vaatamata ka siis, kui kassaatoriks või vastustajaks olev 
juriidiline isik on lõppenud õigusjärgluseta ja see takistab asja edasist menetlust.“. 

 

§ 22. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(2) Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, 
mis on loodud avalikes huvides seaduse või Riigikogu otsuse alusel või mida on tunnustatud riigi 
poolt avalik-õigusliku juriidilise isikuna lepinguga või muul viisil.“;  

2) paragrahvi 25 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;  
3) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Eesti Vabariik vastutab kohalike omavalitsuse üksuste ning muude Eesti avalik-õiguslike 
juriidiliste isikute kohustuste eest, kui nende vara arvel ei saa nende kohustusi rahuldada.“; 

4) paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Hääle andmisel tuleb arvestada juriidilise isiku huvidega. 

(12) Seadusest, põhikirjast või ühingulepingust tuleneva kindla sisuga hääle andmise kohustuse 
korral asendab häält jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega 
kohustatakse hääle andmiseks kohustatud isikut vastava sisuga hääl andma.“; 

5) paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

,,Koos otsuse kehtetuks tunnistamise nõudega, samuti käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud 
juhul, kui hääletamiskohustust rikkudes antud hääled mõjutasid otsuse tegemise võimalikkust või 
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selle sisu, võib nõuda tegeliku või hääletamiskohustusele vastava sisuga otsuse vastuvõtmise 
tuvastamist.“; 

6) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Kui isik tegutseb nagu juhatuse liige, olemata selleks määratud või on tema juhatuse liikme 
volitused lõppenud, vastutab ta oma tegevuse eest nagu juhatuse liige.“; 

7) paragrahvis 37 lõikes 2 kustutatakse pärast sõna ,,hüvitamist“ sõnad ,,juriidilisele isikule“; 
8) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

,,(11) Teabe andmata jätmise, samuti ebaõige või mittetäieliku teabe andmise korral võib otsuse 
kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui vastav teave oli olulise tähtsusega hääleõiguse 
teostamisel.“; 

9) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Juriidilise isiku organi otsus on tühine, kui see on tagajärjena seaduses otse sätestatud või 
kui otsus on vastuolus heade kommetega või kui see rikub juriidilise isiku võlausaldajate 
kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või kui koosoleku kokkukutsumisel 
või otsuse eelnõu saatmisel koosolekut kokkukutsumata rikuti oluliselt selleks ettenähtud 
korda.“; 

10) paragrahvi 38 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Kui vastuväite esitamise aluseks olevad asjaolud said või pidid saama juriidilise isiku 
osanikule, aktsionärile või liikmele, kes otsuse tegemisel osales, teatavaks pärast koosoleku 
toimumist, tuleb vastuväide esitada viivitamatult pärast vastuväite aluseks olevatest asjaoludest 
teadasaamist või teadasaamapidamist.“; 

11) paragrahvi 38 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Organi otsuse kehtetuks tunnistamise nõude võib esitada kolme kuu jooksul alates otsuse 
vastuvõtmisest, kui seadusest ei tulene lühemat tähtaega. Otsuse kehtetuks tunnistamist ei saa 
nõuda, kui organ on selle uue otsusega kinnitanud ja uue otsuse suhtes ei ole eelmises lauses 
nimetatud tähtaja jooksul esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi.“; 

12) paragrahvi 38 lõiget 7 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Kui enne kahe aasta pikkuse tähtaja möödumist on esitatud kohtule juriidilise organi otsuse 
tühisuse tuvastamise hagi või kohtumenetluses tühisuse vastuväide, pikeneb tähtaeg kuni 
vastavas kohtumenetluses tehtava kohtulahendi jõustumiseni.“; 

13) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: 

,,(9) Juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ on kohustatud viivitamatult teatama otsuse 
vaidlustamisest juriidilise isiku kõigile osanikele, aktsionäridele ja liikmetele, , kes olid otsuse 
tegemise ajal juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed ning kes on juriidilise isiku 
osanikud, aktsionärid või liikmed teate koostamise ajal.“; 

14) seadust täiendatakse paragrahviga 381 järgmises sõnastuses: 
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,,§ 381. Majandusaasta aruande tühisus 

(1) Majandusaasta aruanne on tühine, kui: 

1) selle sisu rikub juriidilise isiku võlausaldajate kaitseks kehtestatud seaduse sätet; 

2) seda ei kontrollinud audiitor olukorras, kus seadus näeb aruande auditi või ülevaatuse; 

3) aruande kinnitamisel on rikutud seaduses või põhikirjas ette nähtud reservide moodustamise 
või kasutamise reegleid. 

(2) Juriidilise isiku organi otsusega kinnitatud majandusaasta aruanne lisaks lõikes 1 sätestatule 
tühine ka juhul, kui majandusaasta aruande kinnitamise otsus on jõustunud kohtuotsusega 
kehtetuks tunnistanud.  

(3) Kui on rikutud majandusaasta aruande koostamise reegleid või ei ole järgitud aruande 
koostamisele kehtivaid vormistamise nõudeid, on majandusaasta aruanne tühine üksnes juhul, 
kui need rikkumised on olulisel määral mõjutanud aruande selgust ja ülevaatlikkust.  

(4) Kui on rikutud majandusaasta aruande jaoks kehtestatud bilansikirjete kajastamise reegleid, 
on majandusaasta aruanne tühine vaid siis, kui bilansikirjed on kas üles või alla hinnatud ja selle 
tõttu on juriidilise isiku varalist seisundit tahtlikult ebaõigesti kajastatud või kui sellega 
üritatakse tahtlikult juriidilise isiku ühingu majanduslikku seisundit või tehingut varjata.  

(5) Majandusaasta aruande tühisusele võib tugineda kohtumenetluses hagi või vastuväite 
esitamisega. 

(6) Majandusaasta aruande tühisusele ei saa tugineda, kui majandusaasta aruande 
avalikustamisest on möödunud kolm aastat. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 2-34 ja 
lõikes 2 nimetatud alustel ei saa majandusaasta aruande tühisusele tugineda, kui majandusaasta 
aruande avalikustamisest on möödunud kuus kuud.  

(7) Majandusaasta aruande kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse juriidilise isiku vastava organi 
otsuse kehtetuks tunnistamise sätteid. Majandusaasta aruannet ei saa kehtetuks tunnistada 
põhjusel, et selle sisu on vastuolus seaduse või põhikirjaga.“; 

15) paragrahvi 39 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses: 

,,71) võlausaldajate üldkoosoleku otsusega juriidilise isiku pankroti väljakuulutamisel; 

72) võlausaldajate üldkoosoleku otsusega juriidilise isiku pankrotimenetluse raugemisel enne 
pankroti väljakuulutamist;“; 

16) paragrahvi 40 lõikes 5 muudetakse sõna ,,volitused“ sõnadeks ,,koosseis ei vasta seaduse 
nõuetele, eelkõige juhul, kui juhatuse või seda asendava organi ametiaeg“; 

17) paragrahvi 40 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:  

„Sundlõpetamise otsustamise võib tühistada, kui registrisubjekt sundlõpetamise aluseks oleva 
puuduse kõrvaldab.“; 

18) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:  
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„(11) Eraõiguslikku juriidilist isikut ei kustutata registrist, kui see osaleb menetlusosalisena 
mõnes käimasolevas kohtumenetluses või vahekohtumenetluses ja registrist kustutamine 
takistaks seda menetlust. Likvideerijad peavad isiku registrist kustutamise avalduses kinnitama, 
et takistusi registrist kustutamiseks ei ole.“;  

19) paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(2) Eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamisega varatu juriidiline isik lõpeb. Kui 
registrist kustutatud juriidilisel isikul on vara, võib registrikande taastada.“; 

20) paragrahvi 46 lõiget 2 täiendatakse peale sõna ,,asukoht“ sõnadega ,,samuti elektronposti 
aadress“. 

 

§ 23. Tulumaksuseaduse muutmine 

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 11 pealkirjas ja paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „mittetulundusühingute“ 
sõnaga „ühingute“;  

2) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kantakse“ sõnaga „äriühing“. 

 

§ 24. Tulundusühistuseaduse muutmine 

Tulundusühistuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „huve“ sõnadega „või 
kultuurilisi või sotsiaalseid vajadusi“; 

2) paragrahvi 1 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;  
3) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Ühistu osakapitali suurus nähakse ette põhikirjas.“; 

4) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 
5) paragrahvi 5 lõige 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks; 
6) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(6) Mitterahalise sissemaksega tasumisel kohaldatakse osaühingu kohta sätestatut.“; 

7) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

,,(1) Ühistu äriregistrisse kandmiseks esitab juhatus äriregistrile avalduse, milles näidatakse kõik 
seaduse järgi registrisse kantavad andmed. Avaldusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 
Avaldusele lisatakse:“; 

8) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 31 ja 41 ja 5 ja lõiked 5 ja 6, paragrahv 8 ja paragrahv 15 lõige 5 
tunnistatakse kehtetuks;  
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9) paragrahvi 20 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „üldkoosolek“ sõnadega „või juhatuse või 
nõukogu väljaarvamisotsuse kohta tehtud üldkoosoleku otsuse peale“;  

10) paragrahvi 20 lõiget 4 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:  

„Maakohus võib koos üldkoosoleku otsusega hinnata ka juhatuse või nõukogu vastu võetud 
väljaarvamisotsust.“; 

11) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

„(6) Liikmeõigused lõpevad väljaarvamisel otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, 
vaidlustamise korral aga vaidluse jõustunud lahendiga lõppemisel.“; 

12) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ,,kohta“ sõnadega ,,ja tutvuda ühistu 
dokumentidega“; 

13) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et 
see võib tekitada olulist kahju ühistu huvidele.“; 

14) paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
15) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentide tutvumiseks esitamisest, võib liige 
nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks üldkoosolek, või esitada kahe nädala 
jooksul, alates juhatuse keeldumise saamisest, või nelja nädala jooksul, alates taotluse 
esitamisest, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse 
kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.“; 

16) paragrahvi 30 lõike 3 teine lause kustutatakse; 
17) paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks; 
18) paragrahvis 36 kustutatakse sõnad „liikmete vastutust mingiks ajaks või“;  
19) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks; 
20) seadust täiendatakse paragrahviga 371 järgmises sõnastuses:  

,, § 371. Investorliikmed 

(1) Põhikirjaga võib ette näha, et ühistul võib olla ka liikmeid, kelle huvide või vajaduste 
rahuldamiseks ühistu ei tegutse ja kelle eesmärk on osaleda ühistu tegevuses esmajoones 
investeerijana (investorliikmed). 

(2) Investorliikmete vastuvõtmise otsustab üldkoosolek, kui põhikirjaga ei ole seda antud 
nõukogu pädevusse. 

(3) Põhikirjaga tuleb tagada, et investorliikmed ei saaks üldkoosolekul hääletamisel enamust ega 
saaks ka blokeerida otsuseid, mille vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 3/4 koosolekul osalenud 
liikmete poolthäälte enamus. Neil eesmärkidel võib investorliikmete hääleõigust põhikirjaga ka 
piirata kui teatud küsimustes ka välistada.“; 

21) paragrahvi 39 punkti 8 täiendatakse pärast sõna ,,vaidluses“ sõnadega ,,samuti nõukogu või 
juhatuse liikme poolt ühistu vastu algatatud õigusvaidluses“; 
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22) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku oma äranägemise järgi. Juhatus kutsub 
erakorralise üldkoosoleku kokku, kui see on ühistu huvides vajalik, samuti kui“; 

23) paragrahvi 40 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(4) Kui juhatus ei kutsu nõutava päevakorraga üldkoosolekut kokku kahe nädala jooksul nõude 
esitanud liikmete, nõukogu, audiitori või revidendi nõude saamisest, samuti kui selline 
üldkoosolek ei toimu ühe kuu jooksul arvates juhatuse poolt vastava nõude saamisest, võivad 
nõude esitanud liikmed, nõukogu, audiitor või revident koosoleku ise kokku kutsuda.“; 

24) paragrahvi 401 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Vähemalt 1/10 ühistu liikmetest või vähemalt kaks liiget, kui ühistus on alla kahekümne 
liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta 
tuleb esitada põhjendus.“; 

25) paragrahvi 401 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

,,(21) Kui üldkoosolek kutsutakse kokku nõukogu, audiitori või liikmete nõudel, võivad nõukogu, 
audiitor või liikmed, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt 
üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist koosoleku päevakorda.“; 

26) paragrahvi 401 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(5) Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta 
vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 
2/3 ühistu liikmetest.“; 

27) paragrahv 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Üldkoosoleku kokkukutsuja saadab üldkoosoleku toimumise teate kõigile liikmetele. 
Üldkoosoleku kokkukutsuja saadab teate liikmete nimekirja kantud elektronposti aadressil, kui 
põhikirjas ei ole teate edastamiseks ette nähtud liikmete nimekirja kantud teistsuguse 
sidevahendi aadressi. Kui kokkukutsuja teab või peab teadma, et liikme tegelik elektronposti 
aadress või põhikirjaga teate edastamiseks ettenähtud teistsuguse sidevahendi aadress erineb 
liikmete nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud 
selliselt, et see jõuaks saaja aadressile tavalise edastamise korral vähemalt üks nädal enne 
üldkoosoleku toimumist.“; 

28) paragrahvi 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või 
on esindatud kõik liikmed ja nad on nõus üldkoosolekut pidama. Sellisel üldkoosolekul tehtud 
otsused on kehtivad ka juhul, kui liikmed, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, kiidavad 
otsuse heaks.“; 

29) paragrahvi 43 tekst muudetakse lõikeks 1: 
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30) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 

,,(2) Põhikirjas võib ette näha, et liikmel on kuni kolm häält, kui tema panus ühistu tegevusse on 
teistest oluliselt suurem või kui liikmeteks on ühistud, mille suurus ja liikmete arv on teistest 
oluliselt suuremad. Enamhäälte kaotamiseks või muutmiseks põhikirjas on vajalik selle liikme 
nõusolek.“; 

31) paragrahvi 44 tekst muudetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühistu liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, 
liikme ja ühistu vahel tehingu tegemist, milles liikme huvi on vastuolus ühingu huviga, või 
liikmega õigusvaidluse pidamist, ning selles tehingus või mistahes õigusvaidluses liikmega 
ühistu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või 
nõukogu liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme 
hääli ei arvestata.“; 

32) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses: 

,,(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatust sõltumata võib liige hääletada enda valimisel 
juhatuse liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel, samuti kui otsustatakse temaga 
juhatuse liikme lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist. 

(3) Liikmel, kelle suhtes kohaldatakse hääleõiguse piirangut, on õigus nõuda oma hääle 
protokollimist.“; 

33) paragrahvi 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,Üldkoosolekul võib ühistu liiget esindada teine isik, kelle esindusõigus on kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis dokumendiga tõendatud. Põhikirjaga ei või piirata ühistu 
liikme õigust esindaja määramiseks. Põhikirjaga võib määrata sama isiku poolt esindatavate 
ühistu liikmete ülemmäära.“; 

34) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühistu põhikirjas võib ette näha, kui suure osa ühistu liikmete osavõtul on üldkoosolek 
otsustusvõimeline.“; 

35) paragrahvi 46 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Kui üldkoosolekul ei ole kohal või esindatud seaduse või põhikirjaga ettenähtud arv 
liikmeid ning üldkoosolek ei ole seetõttu otsustusvõimeline, kutsub kokkukutsuja kolme nädala 
jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek ei või toimuda varem kui 
kahe nädala möödumisel eelmise üldkoosoleku toimumisest. Uus üldkoosolek on pädev vastu 
võtma otsuseid, sõltumata koosolekul viibivate või esindatud liikmete arvust.“; 

36) seadust täiendatakse paragrahvidega 461 ja 462 järgmises sõnastuses:  

,,§ 461. Elektrooniline hääletamine 
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(1) Ühistu põhikirjaga võib ette näha, et liikmed võivad üldkoosoleku päevakorras olevate 
punktide kohta esitatud ettepanekuid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või 
koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. 

(2) Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse üldkoosolekul osalevaks. Kui üldkoosolekul 
hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata ettepanekuid, mille kohta ei ole liige 
ühtegi häält edastanud, siis ei loeta liiget üldkoosolekul osalevaks. 

(3) Põhikirjaga nähakse ette elektroonilise hääletamise korraldamise täpne kord. Põhikirjaga võib 
ette näha, et elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Põhikirjaga või juhatuse poolt ette 
nähtav kord peab tagama liikmete tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja 
usaldusvääruse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne. 

(4) Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektroonilises vormis. Põhikirjaga võib määrata 
ajahetke, milleni on võimalik enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel elektrooniliselt 
hääletada. 

(5) Põhikirjaga või juhatuse otsusega võib ette näha, et toimub üldkoosoleku osaline või täielik 
ülekanne reaalajas Interneti vahendusel, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel 
viisil. Ülekande jälgimist ei loeta üldkoosolekul osalemiseks käesoleva seaduse tähenduses. 

§ 462. Üldkoosoleku pidamine ja otsuste vastuvõtmine hääletamisplatvormi vahendusel 

(1) Kui äriregistri infosüsteemis sisaldub osanike koosolekute läbiviimiseks loodud 
elektrooniline keskkond (hääletamisplatvorm), võib üldkoosoleku kokku kutsuda ja läbi viia, 
samuti otsuseid käesoleva seaduse §-s 53 sätestatud viisil vastu võtta ka hääletamisplatvormi 
vahendusel, kui kõigil liikmetel on tehniliselt võimalik hääletamisplatvormi kasutada ning ühistu 
põhikiri näeb ette hääletamisplatvormi vahendusel otsuste vastuvõtmise võimaluse.. 
Hääletamisplatvormi kasutamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister 
määrusega. 

(2) Hääletamisplatvormi vahendusel üldkoosoleku läbiviimisel edastatakse üldkoosoleku 
toimumise teade liikmetele üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. Otsuste vastuvõtmisel 
käesoleva seaduse §-s 53 sätestatud viisil edastatakse otsuse eelnõu koos seisukoha andmise 
tähtajaga liikmetele üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. 

(3) Hääletamisplatvormi vahendusel otsuse tegemisel loetakse hääl antuks, kui see on 
nõuetekohaselt elektrooniliselt salvestatud selleks ettenähtud infosüsteemi. 

(4) Hääletamisplatvormi vahendusel läbi viidud üldkoosoleku protokoll, samuti 
hääletusprotokoll avaldatakse ning sellega on võimalik kõigil liikmetel tutvuda 
hääletamisplatvormi vahendusel.“; 

37) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole hääletamisel 
osalenud hääleõiguslikest ühistu liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud 
suurema häälteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse käesoleva seaduse § 462 sätestatud korras, on 



48 

 

otsus vastu võetud, kui selle poolt üle poole hääleõiguslike liikmete häältest, kui seaduse või 
põhikirjaga ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.“; 

38) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 
hääletamisel osalenud hääleõiguslikest ühistu liikmetest või käesoleva seaduse § 462 nimetatud 
juhul vähemalt 2/3 hääleõiguslike liikmete häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet.“; 

39) paragrahvi 51 lõikes 3 muudetakse sõna ,,volikirjad“ sõnadega ,,esindusõigust tõendavad 
dokumendid“; 

40) paragrahvi 51 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks; 
41) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Kohus võib ühistu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga 
vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Nõude võib esitada kolme kuu jooksul alates otsuse 
vastuvõtmisest, kui seadusest ei tulene lühemat tähtaega.“; 

42) paragrahvi 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus või nõukogu, samuti ühistu 
liige, kes ei osalenud otsuse tegemisel. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda ka iga juhatuse 
või nõukogu liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega 
kaasneks ilmne kahju hüvitamise kohustus. Ühistu liige, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse 
kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite 
otsusele. Vastuväite protokollimiseta võib ühistu iga liige nõuda otsuse kehtetuks tunnistamist 
juhul, kui otsus tehakse käesoleva seaduse § 53 sätestatud korras.“; 

43) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

,,(51) Juhatus on kohustatud viivitamatult teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
üldkoosoleku otsuse vaidlustamisest kõigile liikmetele, kes olid ühistu liikmed otsuse tegemise 
ajal ja kes on ühistu liikmed teate koostamise ajal.. Teates tuleb ära näidata, kes ja millistel 
asjaoludel on otsuse vaidlustanud, asja menetlev kohus ja tsiviilasja number.“; 

44) paragrahvi 521 lõige 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,3) üldkoosoleku kokkukutsumisel või otsuse eelnõu saatmisel üldkoosolekut kokkukutsumata 
on oluliselt rikutud selleks ettenähtud korda“; 

45) paragrahvi 521 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

,,4) liikmete üldkoosoleku protokoll ei ole seaduses ettenähtud juhul notariaalselt tõestatud“; 

46) paragrahvi 521 lõiget 4 täiendatakse teise lausega: 

,,Kui enne kahe aasta pikkuse tähtaja möödumist on esitatud kohtule otsuse tühisuse tuvastamise 
hagi või kohtumenetluses vastuväide, pikeneb vastav tähtaeg kuni vastavas kohtumenetluses 
tehtava kohtulahendi jõustumiseni.“; 
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47) paragrahvi 53 muudetakse lauseosa ,,Kui ühistul on üle 200 liikme või enamus liikmetest on 
ühistud, võib põhikirjaga ette näha“ sõnadeks ,,Põhikirjaga võib ette näha“; 

48) paragrahvi 57 lõikes 3 muudetakse lauseosa ,,nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist“ 
sõnadeks ,, kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2 vähendada juhatuse liikmele 
makstavaid tasusid ja muid hüvesid“; 

49) paragrahvi 60 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Põhikirjaga võib sätestada juhatuse liikme valimise ja tagasi kutsumise täpsema korra“; 

50) paragrahvi 60 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud. Juhatuse liikme 
ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat 
möödumist ja pikemaks ajaks kui põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Äriregistrisse kantud 
juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata äriregistri pidajale.“; 

51) paragrahvi 64 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Ühistul on nõukogu, kui see on ette nähtud põhikirjaga.“; 

52) paragrahvi 65 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(2) Põhikirjaga võib ette näha, et ühistu majandustegevust kontrollib ka üks või mitu revidenti. 
Revidendid valib üldkoosolek.“; 

53) paragrahvi 73 muudetakse järgmiselt: 

,,Ühistu lõpetatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 39 sätestatud alustel.“; 

54) paragrahvi 73 punktid 1, 2, 21, 22, 3, 4 tunnistatakse kehtetuks; 
55) paragrahvi 77 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
56) paragrahvi 81 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Esimeste likvideerijate äriregistrisse kandmise avalduse esitab juhatus. Avaldusele tuleb 
lisada likvideerija määramise aluseks olev liikmete otsus või üldkoosoleku protokoll. 
Likvideerijate vahetamise ja nende esindusõiguse muutmise äriregistrisse kandmise avalduse 
esitavad likvideerijad. Avaldusele lisatakse likvideerija vahetamise või esindusõiguse muutmise 
aluseks olev liikmete otsus või üldkoosoleku protokoll. Kõik likvideerijad esitavad 
registripidajale kirjaliku kinnituse, et neil on seaduse kohaselt õigus olla likvideerija.“; 

57) paragrahvi 84 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
58) paragrahvi 84 lõigetes 4 ja 5 kustutatakse sõnad ,,ja majandusaasta aruanded“; 
59) paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks; 
60) paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(3) Likvideerijad peavad esitama avalduse tegevuse jätkamise kohta äriregistrisse kandmiseks. 
Avalduse allkirjastab ka uus juhatuse liige. Avaldusele tuleb lisada tegevuse jätkamise aluseks 
olev liikmete otsus või üldkoosoleku protokoll. Jätkamise otsus jõustub selle äriregistrisse 
kandmisest.“; 
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61) paragrahvi 93 lõikes 1 muudetakse lauseosa ,,ühistu ei osale poolena üheski käimasolevas 
kohtumenetluses“ sõnadeks ,,ei esine muid seadusest tulenevaid takistusi ühistu registrist 
kustutamiseks“; 

62) paragrahvi 93 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

,,Juhatuse või liikme taotlusel võib kohus otsustada ka ühistu taastamise registris tegevuse 
jätkamiseks. Kui kohus on otsustanud täiendava likvideerimise, võib ta liikmete otsuse alusel 
selle asendada tegevuse jätkamisega.“; 

63) paragrahvi 94 lõikes 1 kustutatakse sõnad ,,vajaduse korral“; 
64) paragrahvi 94 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,registrikood“ sõnadega ,,ja elektronposti 

aadress“; 
65) paragrahvi 94 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ,,õigusjärglased“ järgmises sõnastuses: 

,,ühistu võlausaldajad, samuti muud isikud, kellel selleks on õigustatud huvi. Kui dokumentide 
hoidja ei võimalda dokumentidega tutvumiseks õigustatud isikul hoiule antud dokumentidega 
tutvuda, võib õigustatud isik esitada kahe nädala jooksul alates keeldumise saamisest või nelja 
nädala jooksul alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita menetluses kohtule 
avalduse dokumentide hoidja kohustamiseks dokumentidega tutvumist võimaldama.“. 

 

§ 25. Tõestamisseaduse muutmine 

Tõestamisseaduses tehakse järgmine muudatus: 

1) seadust täiendatakse paragrahviga 373 järgmises sõnastuses: 

,,§ 373. Osa omandamise või pandiõigusega koormamise tunnistuse tõestamine 

(1) Kui see on vajalik muudatuse tegemiseks äriregistri juures peetavas osaühingu osanike 
nimekirjas tõestab notar asjassepuutuva isiku või osaühingu juhatuse avalduse alusel tunnistuse 
(edaspidi osa omandamise või pandiõigusega koormamise tunnistus) selle kohta, et osaühingu 
osa kuulub tunnistuses nimetatud isikule või et osa on koormatud pandiõigusega. 

(2) Osa omandamise või pandiõigusega koormamise tunnistuse tõestamise korral kontrollib notar 
talle esitatud dokumentide alusel, kas osanike nimekirjas muudatuse tegemise aluseks olevad 
eeldused on täidetud. Kui osanike nimekirjas muudatuse tegemise aluseks on osa võõrandamise 
või pantimise tehing, kontrollib notar selleks vajaliku käsutustehingu olemasolu ning seda, kas 
osa on käsutanud õigustatud isik. Kui osaühingu põhikirjas on osa käsutamine lubatud üksnes 
teatud eeltingimuste täitmise korral, tuleb avaldusele lisada osaühingu juhatuse kinnitus 
nimetatud eelduste täitmise kohta. 

(3) Kui notar tõestab osa omandamise või pandiõigusega koormamise aluseks oleva 
käsutustehingu, väljastab ta selle tõestamisega saamaaegselt osa omandamise või pandiõigusega 
koormamise tunnistuse, kui käsutuse jõustumise eeldused on tehingu tõestamise ajal täidetud. 
Kui käsutuse jõustumine on seotud täiendava tingimuse täitmisega, ei või notar tunnistust 
väljastada enne tingimuse täitmist.“. 

§ 26. Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine 
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Väärtpaberite registri pidamise seaduses tehakse järgmine muudatus: 

1) paragrahvi 16 lõiget 51 täiendatakse teise lausega sõnastuses: 

,,Ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral jääb pant kehtima ühendava, omandava või 
uue ühingu väärtpaberite suhtes, mida kustutatud väärtpaberi omanik omandab.“. 

§ 27. Äriseadustiku muutmine 

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kustutamisega“ sõnadega „kui äriühingul 
puudub vara“; 

2) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 
3) seadustikku täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses: 
„§ 61. Kontsernivastutus 

(1) Emaettevõtjal on õigus anda tütarettevõtja juhtorganile juhiseid. Tütarettevõtja juhtorgan on 
kohustatud emaettevõtja juhiseid järgima, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut. 
Juhiseid ei ole kohustatud järgima tütarettevõtja juhtorgani liikmed, kes ei ole ametisse määratud 
emaettevõtja häältega või kes on ametisse määratud juhtorgani sõltumatu liikmena. 

(2) Kui tütarettevõtja juhtorgani liige tegutseb vastuolus tütarettevõtja huvidega, ei loeta teda 
kohustusi rikkunuks, kui tehing on tehtud äratuntavalt kontserni kui terviku huvides, kohase 
vastusooritusega ning tehingu tegemise ajal on tütarettevõtja maksejõuline ega muutu tehingu 
tulemusena maksejõuetuks. 

(3) Kui tütarettevõtja, mida juhitakse emaettevõtja korralduste alusel, satub makseraskustesse, 
peab emaettevõtja viivitama rakendama abinõud maksejõuetuse vältimiseks, otsustama 
tütarettevõtja lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise. 

(4) Kui emaettevõtja tegutseb vastuolus lõikes 3 sätestatuga, vastutab ta tütarettevõtja kohustuste 
eest, mis on tekkinud pärast makseraskuste ilmnemist. Kui emaettevõtja on andnud tütarettevõtja 
juhtorganitele juhiseid, mis on olnud vastuolus tütarettevõtja huvidega ja ei ole vastavuses 
kontserni huvidega, vastutab emaettevõtja tütarettevõtja kohustuste eest, mis on jäänud täitmata 
selliste juhtiste andmise tõttu. 

(5) Tütarettevõtja pankroti väljakuulutamise korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud 
nõude tütarettevõtja nimel esitada üksnes pankrotihaldur."; 

4) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks; 
5) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna „Kohus" sõnaga „Registripidaja"; 
6) seadustikku täiendatakse paragrahviga § 151 järgmises sõnastuses: 
„§ 151. Ärinime broneerimine 

(1) Enne äriühingu äriregistrisse kandmist või ärinime muutmist võib äriregistris broneerida 
ärinime, mis peab vastama käesoleva seaduse §-des 7-13 sätestatud nõuetele. 

(2) Ärinime broneerimise korral tekib ärinime broneerinud isikul ainuõigus kasutada broneeritud 
ärinime äriühingu ärinimena, kui äriühing asutatakse või ärinime muudetakse 6 kuu jooksul 
ärinime broneerimisest. 
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(3) Kui ärinime broneerimisest 6 kuu möödumisel ei ole broneeritud ärinimega äriühingut 
äriregistrisse kantud, kustutab registripidaja broneeringu automaatselt."; 

7) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Prokurist võib prokuura lõpetada sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud 
organile. Prokuristiga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt 
lepingule."; 

8) sedadustiku II. osa ÄRIREGISTER tunnistatakse tervikuna kehtetuks; 
9) paragrahvi 75 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

,,(1) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõte kantakse äriregistrisse tema avaldusel või seaduses 
sätestatud muul alusel. Avalduses märgitakse seaduse järgi äriregistrisse kantavad andmed.“; 

10) paragrahvi 75 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;  
11) paragrahvi 82 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Osanikevahelised suhted määratakse ühingulepinguga. Käesoleva seadustiku §-des 86-96 ja 
971 1. lõike esimeses lauses sätestatut kohaldatakse üksnes ulatuses, milles ühingulepinguga ei 
ole ettenähtud teisiti.“ 

12) paragrahvi 83 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,Äriregistrisse kandmise avalduses märgitakse seaduse järgi registrisse kantavad andmed. 
Avaldusele kirjutavad alla kõik osanikud."; 

13) paragrahvi 83 lõiked 11 ja 2 tunnistatakse kehtetuks; 
14) paragrahvi 84 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Äriregistrisse kantakse äriregistri seaduses ja käesolevas seadustikus sätestatud andmed.“;  

15) paragrahvi 93 lõikes 3 asendatakse sõnad „nõude esitamist tema vastu" sõnadega „temaga 
õigusvaidluse pidamist"; 

16) paragrahvi 98 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „isikule" sõnadega „ja lasta 
selle kanda äriregistrisse"; 

17) paragrahvi 118 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
18) paragrahvi 118 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(4) Osanikud kinnitavad likvideerimise algbilansi otsusega. Likvideerimise algbilanss esitatakse 
pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile."; 

19) paragrahvi 127 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Äriregistrisse kandmise avalduses märgitakse seaduse järgi äriregistrisse kantavad 
andmed."; 

20) paragrahvi 136 teine lause kustutatakse; 
21) paragrahvi 139 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Põhikirjas võib ette näha osaühingu tähtaja.“;  

22) paragrahvi 140 lõikes 2 kustutatakse pärast sõna ,,esitamist“ sõnad ,,kui asutamislepinguga ei 
ole ette nähtud teisiti“;  

23) paragrahv 1401 tunnistatakse kehtetuks; 
24) paragrahvi 143 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
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25) paragrahvi 143 lõike 7 teine lause kustutatakse; 
26) paragrahvi 144 lõike 1 sissejuhatava lauseosa esimeses lauses asendatakse sõnad „käesoleva 

seadustiku §-s 145 nimetatud“ sõnadega „seaduse järgi äriregistrisse kantavad“;  

27) paragrahvi 144 lõige 1 punktid 3, 42 ja 7 tunnistatakse kehtetuks; 
28) paragrahvi 144 lõige 1 punkt 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,31) osanike nimed, isiku- või registrikoodid ja aadressid ja muud kontaktandmed ning igaühe 
osa nimiväärtus;"; 

29)  paragrahvi 144 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna ,,isikukoodid" sõnadega ,,ja 
kontaktandmed"; 

30) paragrahvi 144 lõige 1 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,41) kui see ei sisaldu kandeavalduses, siis kõigi juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud 
nõusolek juhatuse liikmeks olemise kohta ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis seaduse kohaselt 
välistavad juhatuse liikmeks oleku;"; 

31) paragrahvi 144 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,6) mitterahalise sissemaksega tasumisel sissemakse osaühingule üleandmise leping ning 
juhatuse kinnitus selle kohta, et sissemakse on osaühingule üle antud ja selle väärtus katab osa 
nimiväärtuse;"; 

32) paragrahvi 144 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „registreeritud“ sõnadega „välja arvatud, kui 
registripidaja saab neid andmeid ise kontrollida“; 

33) paragrahvi 144 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
,,(3) Kui osa eest tasutakse rahalise sissemaksega, peavad juhatuse liikmed avalduses kinnitama, 
et sissemaksed on osaühingule tasutud."; 

34) paragrahvi 145 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Äriregistrisse kantakse äriregistri seaduses ja käesolevas seaduses sätestatud andmed.“; 

35) paragrahvi 145 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
36) paragrahvi 148 lõikes 1 asendatakse sõna „euro" sõnaga „sent"; 
37) paragrahvi 148 lõikes 2 asendatakse sõnad „üks euro" ja „ühe euro" sõnadega vastavalt „üks 

sent" ja „ühe sendi"; 
38) paragrahvi 148 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 
,,(41) Kui osaühingu osad on vabalt võõrandatavad, võib põhikiri ette näha, et osaühingu 
osakapital on jagatud võrdse nimiväärtusega osadeks. Sellisel juhul ei kohaldata osadele 
käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatut."; 

39) paragrahvi 148 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks; 
40)  paragrahvi 149 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 
41) paragrahvi 149 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Kui põhikirjas ei ole osa võõrandamiseks ette nähtud teistsugust korda, võib osanik osa 
vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel 
ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Põhikirjas võib ette näha, et 
ostueesõigus kehtib ka osa võõrandamisel teisele osanikule. Ostueesõiguse olemasolu korral 
esitab osa võõrandanud osanik selle tekkimise aluseks oleva võõrandamislepingu osaühingu 
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juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke lepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse 
ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut."; 

42) paragrahvi 149 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(3) Põhikirjas võib ette näha, et osa võõrandamine on lubatud üksnes täiendava tingimuse 
täitmise korral, eelkõige, et osa võõrandamiseks on vajalik teiste osanike, juhatuse, nõukogu või 
muu isiku nõusolek. Sellisel juhul ei kohaldata osaühingule käesoleva paragrahvi 2. lõikes 
sätestatut. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud tingimuseta tehtud tehing on tühine. 
Mõjuval põhjusel võib osanik esimeses lauses sätestatud isikult nõuda osa võõrandamiseks 
nõusoleku andmist. Põhikirja muutmise otsuse tegemiseks, millega nähakse ette käesoleva lõike 
esimeses lauses nimetatud piirangud, on vajalik kõigi osanike nõusolek, kui põhikirjast ei tulene 
teisiti."; 

43) paragrahvi 149 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
,,(31) Põhikirjas võib ette näha, et osa on vabalt võõrandatav. Sellisel juhul ei kohaldata 
osaühingule käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes sätestatut."; 

44) paragrahvi 149 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(4) Osa võõrandamise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud, notariaalselt kinnitatud 
või elektroonilises vormis."; 

45) paragrahvi 149 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(5) Põhikirjaga võib ette näha, et osa võõrandamise käsutustehingule ei kohaldata käesoleva 
paragrahvi 4. lõikes sätestatud vorminõuet. Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse 
tegemiseks, millega kaotatakse käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud vorminõue, on vajalik 
kõigi osanike nõusolek."; 

46) paragrahvi 150 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;  
47) paragrahvi 151 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
,,Põhikirjas ei või osa pantimist välistada käesoleva seadustiku § 148 lõikes 41 nimetatud juhul."; 

48) paragrahvi 151 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Osa pantimise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud, notariaalselt kinnitatud või 
elektroonilises vormis."; 

49) paragrahvi 151 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks; 
50) paragrahvi 151 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(6) Kui vastavalt käesoleva seadustiku § 149 lõikele 5 on põhikirjaga ette nähtud, et osade 
võõrandamise käsutustehingule ei kohaldata käesoleva seadustiku § 149 4. lõikes sätestatud 
vorminõuet, ei kohaldata osa pantimise käsutustehingule käesoleva paragrahvi 2. lõikes 
sätestatud vorminõuet."; 

51) paragrahvi 153 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele."; 

52) paragrahvi 153 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Põhikirjas võib ette näha, et osa ülemineku korral pärijatele on osaühingul õigus nende osa 
põhikirjas sätestatud viisil määratava hüvitise eest tagasi võtta või et pärija on kohustatud 
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põhikirjas sätestatud korras ning põhikirjas sätestatud viisil määratava hüvitise eest võõrandama 
pärimise teel omandatud osa ühingule või selle osanikele."; 

53) paragrahvi 157 täiendada lõikega 6 järgmises sõnastuses: 
„ALTERNATIIV 1. (6) Osanikud, kelle häältega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, 
võivad nõuda, et osanikud teeksid otsuse maksta dividendideks vähemalt pool viimase 
majandusaasta kasumist, millest on maha arvatud summad, mille väljamaksmine osanikele ei ole 
lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt, ja pärast majandusaasta lõppu osanikele tehtud 
väljamaksed ning sellel ajal teenitud kahjum. Nõutav dividendi summa ei tohi olla suurem, kui 
1/10 omakapitalist.  

ALTERNATIIV 2. (6) Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist võivad 
nõuda kasumi jaotamise otsuse kehtetuks tunnistamist, kui otsusega on ette nähtud jätta 
dividendideks maksmata summad, mille väljamaksmine osanikele ei ole keelatud seaduse või 
põhikirjaga ja mille välja maksmata jätmine ei ole äriliselt põhjendatud tagamaks osaühingu 
tegevuse elujõulisus ja kestvus. Eelmises lauses nimetatud alusel ei saa kasumi jaotamise otsust 
kehtetuks tunnistada, kui osanikele on otsustatud maksta dividendi, mille suurus on vähemalt 
4/100 osakapitalist."; 

54) paragrahvi 162 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses: 
,,(8) Osaühingule kuuluva oma osa võõrandamine toimub osanike otsuse alusel. 

(9) Osanikul on osaühingule kuuluva oma osa võõrandamisel osa omandamise eesõigus 
võrdeliselt tema osaga. Osaniku eesõiguse osaühingule kuuluva oma osa omandamiseks võib 
välistada osanike otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 osanike koosolekul esindatud 
häältest või käesoleva seadustiku § 174 2. lõikes nimetatud juhul vähemalt 3/4 osanike häältest, 
kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Osanike osaühingu osa 
omandamise eesõigusele kohaldatakse vastavalt käesoleva seaduse §-s 193 sätestatut."; 

55) paragrahvi 166 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
,,Samasugune õigus on osanikul ka osaühingu tütarettevõtjate suhtes."; 

56) paragrahv 167 tunnistatakse kehtetuks; 
57) paragrahvi 1671 lõikest 5 kustutatakse sõna ,,osaühingule", 
58) seadust täiendatakse paragrahvidega 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 ja 1678 järgmises 

sõnastuses: 
,,§ 1673. Osaniku väljaarvamise eeldused 

(1) Osaniku võib osaühingust mõjuval põhjusel välja arvata. 

(2) Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige osaniku tegevus, mis muudab osaühingu eesmärgi 
saavutamise võimatuks või ohustab seda oluliselt, samuti muud osanikust tulenevad asjaolud, 
mille tõttu ei saa kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult eeldada, et 
osaühing taluks kõnealuse isiku osanikuks olekut. 

(3) Väljaarvamine ei ole lubatud, kui osaühingul on võimalik teda ohustavad negatiivsed 
tagajärjed kõrvaldada muude mõistlike abinõudega. 

(4) Osaniku väljaarvamise otsustab kohus hagita menetluses osanike avalduse alusel, kellele üksi 
või koos teiste osanikega kuulub vähemalt 50% osadega esindatud häältest. 
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(5) Alates väljaarvamise avalduse kättetoimetamisest väljaarvatavale osanikule kuni asjas 
tehtava kohtulahendi jõustumiseni ei ole osanikul õigus oma osa võõrandada, v.a juhul, kui 
avaldajaks olnud osanikud annavad selleks nõusoleku. Mõjuval põhjusel on osanikul õigus 
nõuda osa võõrandamise nõusoleku andmist. 

§ 1674. Väljaarvamise kohta tehtud kohtumäärus 

Kui kohus rahuldab osaniku väljaarvamise avalduse, peab kohtumääruses olema märgitud, et 
osanik loetakse välja arvatuks osa eest kohtumääruses märgitud õiglase hüvitise tasumise vastu. 
Osanik loetakse välja arvatuks alates talle hüvitise väljamaksmisest. 

1675. Hüvitise suurus 

(1) Osaühingust väljaarvatud osanikul on õigus saada osaühingult oma osa eest õiglast hüvitist. 
Hüvitise suurus peab vastama osa väärtusele osaniku väljaarvamise kohta tehtud kohtumääruse 
tegemise ajal, välja arvatud juhul, kui see oleks kõiki asjaolusid arvestades äärmiselt ebaõiglane. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õiglase hüvitise suuruse määrab kohus. Kui osa 
väärtuse kindlaksmääramine osaniku väljaarvamise kohtumääruse tegemise aja seisuga oleks 
äärmiselt ebaõiglane, on kohtul õigus võtta osa väärtuse kindlaksmääramisel aluseks muu aeg. 

(3) Kui väljaarvatav osanik ja osaühing on hüvitise suuruses kokku leppinud või kui osa väärtuse 
kindlaksmääramise kord selleks puhuks tuleneb osaühingu põhikirjast, millega osanik on 
nõustunud, peab kohus hüvitise määramisel lähtuma kokkuleppest või põhikirjast. 

(4) Osanikule hüvitise väljamaksmisel peab osaühing järgima omakapitali säilitamise nõudeid. 
Kui hüvitist ei ole võimalik välja maksta, kuna see läheks vastuollu omakapitali säilitamise 
nõuetega, on väljaarvamise avalduse esitanud osanikel õigus esitada hagita menetluses avaldus ja 
nõuda osaühingu lõpetamist käesoleva seadustiku §-s 2021 sätestatud korras. 

1676. Väljaastumine 

(1) Osanikul on õigus osaühingust avalduse alusel välja astuda, kui esinevad mõjuvad põhjused, 
mille tõttu ei saa temalt kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult eeldada, et 
ta jätkaks osanikuks olemist.   

(2) Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige see, kui osaühing on võtnud tarvitusele abinõud, mille 
tulemusena muutuvad õiguslikud või majanduslikud suhted osaühingus osaniku jaoks 
ebamõistlikul määral. 

(3) Osanikul ei ole õigust välja astuda, kui ta saab teda ähvardavad negatiivsed tagajärjed ära 
hoida muid mõistlikke abinõusid kasutades, eelkõige võõrandades talle kuuluva osa õiglase 
hinna eest. 

(4) Osanikul on väljaastumise korral õigus nõuda, et osaühing tasuks talle tema osa eest õiglase 
hüvitise, mis vastab osa väärtusele väljaastumise ajal. Osaühingul on õigus tasumisest keelduda, 
kuni välja astuv osanik ei ole oma osa talle üle kandnud. Vaidluse korral määrab õiglase hüvitise 
suuruse kohus.   

(5) Osanik loetakse välja astunuks alates ajast, mil talle on osa eest tasutud. 
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(6) Väljaastumise avalduse esitanud osanikule hüvitise väljamaksmisel peab osaühing järgima 
omakapitali säilitamise nõudeid. Kui hüvitist ei ole võimalik välja maksta, kuna see läheks 
vastuollu omakapitali säilitamise nõuetega, on väljaastunud osanikul õigus esitada hagita 
menetluses avaldus ja nõuda osaühingu lõpetamist käesoleva seadustiku §-s 2021 sätestatud 
korras. 

(7) Osaniku väljaastumisele kohaldatakse vastavalt osaniku väljaarvamise kohta sätestatut, kui 
käesolevas paragrahvis ei ole ette nähtud teisiti. 

1677. Väljaarvamise ja väljaastumise reguleerimine osaühingu põhikirjaga 

Põhikirjaga võib näha ette seaduses sätestatuga võrreldes teistsuguse osaniku väljaarvamise või 
väljaastumise korra. Omakapitali säilitamise nõuetest ei ole põhikirjaga lubatud kõrvale kalduda. 

1678. Osa tagasivõtmine 

(1) Osaühingu põhikirjas võib ette näha tingimused, mille esinemisel on osaühingul õigus või 
kohustus osaniku osa tagasi võtta. 

(2) Osaniku nõusolekuta võib tema osa tagasi võtta vaid juhul, kui osa tagasivõtmise tingimused 
ja kord on ette nähtud põhikirjas, millega osanik on nõustunud. 

(3) Osa tagasivõtmiseks on vajalik vastava osanike otsuse vastuvõtmine. Osaniku, kelle osa 
tagasivõtmise kohta on osanike otsus vastu võetud, osast tulenevad õigused osaühingu suhtes 
lõpevad osa tagasivõtmise otsuse talle teatavaks tegemisega. 

(4) Kui osanikud ei otsusta osa tagasivõtmisega samaaegselt tagasivõetava osa ulatuses 
osakapitali vähendamist või tagasivõetava osa omandamist osaühingu poolt osaühingu oma 
osana, suureneb osa tagasivõtmisel teiste osanike osade nimiväärtus võrdeliselt nende osade 
seniste nimiväärtusega. 

(5) Osa tagasivõtmisel käesolevas paragrahvis ettenähtud juhul tuleb järgida omakapitali 
säilitamise nõudeid."; 

59) paragrahv 168 lõige 1 punkti 10 täiendatakse pärast sõna ,,vaidluses“ sõnadega ,,samuti 
nõukogu liikme või nõukogu puudumisel juhatuse liikme poolt osaühingu vastu algatatud 
õigusvaidluses“; 

60) paragrahvi 169 lõikes 2 asendatakse sõna „euro" sõnaga „sent"; 
61) paragrahvi 170 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Osaühingu põhikirjaga võib ette näha, kui suur arv hääli peab olema osanike koosolekul 
osadega esindatud, et osanike koosolek oleks otsustusvõimeline.";  

62) paragrahvi 170 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"(5) Osaühingu põhikirjaga võib ette näha, et osanik võib hääletada osanike koosoleku 
päevakorras olevate punktide kohta tehtud ettepanekuid, edastades oma hääle osaühingule enne 
osanike koosolekut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Käesoleva seadustiku § 298.2 
2.–4. lõiget kohaldatakse vastavalt."; 

63) paragrahvi § 1701 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ,,kohta" sõnadega ,,esitatud 
ettepanekuid"; 

64) paragrahvi § 1701 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,avalikustamata" sõnaga ,,ettepanekuid"; 
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65) seadust täiendatakse paragrahviga § 1702 järgmises sõnastuses: 
,,§ 1702. Otsuste vastuvõtmine hääletamisplatvormi vahendusel 

(1) Kui äriregistri infosüsteemis sisaldub osanike koosolekute läbiviimiseks loodud 
elektrooniline keskkond (hääletamisplatvorm), võib osanike koosolekuid kokku kutsuda ja läbi 
viia, samuti otsuseid käesoleva seadustiku §-s 173 sätestatud viisil vastu võtta ka 
hääletamisplatvormi vahendusel, kui kõigil osanikel on tehniliselt võimalik hääletamisplatvormi 
kasutada ning osaühingu põhikiri näeb ette hääletamisplatvormi vahendusel otsuste vastuvõtmise 
võimaluse. Hääletamisplatvormi kasutamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest 
vastutav minister määrusega. 

(2) Hääletamisplatvormi vahendusel osanike koosolekute korraldamisel edastatakse koosoleku 
toimumise teade osanikele üksnes platvormi vahendusel. Otsuste vastuvõtmisel käesoleva 
seadustiku §-s 173 sätestatud viisil edastatakse otsuse eelnõu koos seisukoha andmise tähtajaga 
osanikele üksnes platvormi vahendusel. 

(3) Hääletamisplatvormi vahendusel otsuse tegemisel loetakse hääl antuks, kui see on 
nõuetekohaselt elektrooniliselt salvestatud selleks ettenähtud infosüsteemi. 

(4) Hääletamisplatvormi vahendusel läbi viidud osanike koosoleku protokoll, samuti 
hääletusprotokoll avaldatakse ning sellega on võimalik kõigil osanikel tutvuda platvormi 
vahendusel."; 

66) paragrahvi 171 lõige 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna ,,pool” sõnaga ,,osakapitalist”; 
67) paragrahvi 171 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(3) Kui juhatus ei kutsu nõutava päevakorraga osanike koosolekut kokku kahe nädala jooksul 
nõukogu, audiitori või osanike nõude saamisest või kui selline osanike koosolek ei toimu ühe 
kuu jooksul arvates juhatuse poolt vastava nõude saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel 
õigus koosolek ise kokku kutsuda."; 

68) paragrahvi 171 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"(6) Kui osanike koosolekul ei ole esindatud seaduse või põhikirjaga ettenähtud arv hääli ning 
koosolek ei ole seetõttu otsustusvõimeline, kutsub kokkukutsuja päevakorda muutmata kümne 
päeva jooksul kokku uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud 
häältest sõltumata. Uus osanike koosolek ei või toimuda varem kui kümnendal päeval pärast 
esimest koosolekut."; 

69) paragrahvi 1711 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
,,(21) Kui osanike koosolek kutsutakse kokku nõukogu, audiitori või osanike nõudel, võivad 
nõukogu, audiitor või osanikud, kelle nõudel koosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt 
koosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist koosoleku päevakorda."; 
70) paragrahv 1712 tunnistatakse kehtetuks 
71) paragrahvi 172 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Koosoleku kokkukutsuja saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele 
osanike nimekirja kantud kontaktandmeid kasutades. Kui kokkukutsuja teab või peab teadma, et 
osaniku tegelikud kontaktandmed erinevad osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata lisaks 
tegelikke kontaktandmeid kasutades. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise 
edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist."; 
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72) paragrahvi 172 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Teates tuleb näidata osanike koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ning muud 
koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kui koosolekul otsustatakse tehingu 
tegemiseks nõusoleku andmine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb teates näidata koht 
või osaühingu kodulehe aadress, kus on võimalik tutvuda tehingu tingimuste ja majandusaasta 
aruandega. Kui osaühing võimaldab elektroonilist või posti teel hääletamist, tuleb teates näidata 
teave elektroonilise ja posti teel hääletamise korra ja tähtaja kohta."; 

73) paragrahvi 1721 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,Kui osanike koosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei 
ole osanike koosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui koosolekul osalevad 
või on esindatud kõik osanikud ja nad on nõus koosolekut pidama. Sellisel koosolekul tehtud 
otsused on kehtivad ka juhul, kui osanikud, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, kiidavad 
otsuse heaks."; 

74) paragrahvi 173 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Juhatus saadab otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokkukutsumata otsuse eelnõu kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates mõistliku tähtaja, mille jooksul 
osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui 
osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab 
otsuse vastu."; 

75) paragrahvi 174 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „poole" sõnadega ,,hääletamisel osalenud 
hääleõiguslikest"; 

76) paragrahv 174 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ,,poole" sõnaga ,,hääleõiguslike"; 
77) paragrahvi 175 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna ,,⅔" sõnadega ,,hääletamisel 

osalenud hääleõiguslike"; 
78) paragrahvi 176 sissejuhatavas lauseosas kustutatakse sõnad ,,või vähem kui käesoleva 

seadustiku §-s 136 nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali 
minimaalne suurus“; 

79) paragrahvi 176 lõigetes 1 ja 11 kustutatakse lauseosa ,,ja vähemalt nimetatud osakapitali 
suuruse või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse“; 

80) paragrahvi 177 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, 
osaniku ja osaühingu vahel tehingu tegemist, milles osaniku huvi on vastuolus osaühingu huviga,   
või osanikuga mistahes õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses osanikuga 
osaühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad selle kontrollimist või hindamist, 
milline on osaniku või tema esindaja tegevus juhatuse või nõukogu liikmena. Esindatuse 
määramisel selle osaniku hääli ei arvestata."; 

81) paragrahvi 177 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tagasikutsumisel" sõnadega ,,samuti kui 
otsustatakse temaga juhatuse liikme lepingu sõlmimist, selle muutmist või lõpetamist"; 

82) paragrahvi 177 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 
,,(4) Osanikul, kelle suhtes kohaldatakse hääleõiguse piirangut, on õigus nõuda oma hääle 
protokollimist."; 

83) paragrahvi 1771 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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,,(1) Osanike otsus on tühine, kui see rikub osaühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku 
huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele, osanike koosoleku protokoll 
ei ole seaduses ettenähtud juhul notariaalselt tõestatud, samuti kui koosoleku kokkukutsumisel 
või otsuse eelnõu saatmisel koosolekut kokkukutsumata rikuti oluliselt selleks ettenähtud korda. 
Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul."; 

84) paragrahvi 1771 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
"Kui enne kahe aasta möödumist on esitatud kohtule otsuse tühisuse tuvastamise hagi või 
kohtumenetluses tühisuse vastuväide, pikeneb vastav tähtaeg kuni vastavas kohtumenetluses 
tehtava kohtulahendi jõustumiseni."; 

85)  paragrahvi 178 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Kohus võib osaühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või 
põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse. Hagi võib esitada kolme kuu jooksul alates osanike 
otsuse vastuvõtmisest, kui seadusest ei tulene lühemat tähtaega."; 

86) paragrahvi 178 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 
,,(11) Osanike otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka juhul, kui juhatus ei andnud osanikule 
otsuse tegemiseks vajalikku teavet, või kui osanikule antud teave oli ebaõige või mittetäielik. 
Osanik saab otsuse kehtetuks tunnistamist käesolevas lõikes nimetatud põhjusel nõuda vaid 
juhul, kui teabe olemasolu oli mõistlikult hinnates olulise tähtsusega osalemis- või muude 
osanikuõiguste teostamisel. Osanike otsuse kehtetuks tunnistamist ei saa käesolevas lõikes 
nimetatud põhjusel nõuda, kui teave, mida osanikule ei antud, või mis oli ebaõige või 
mittetäielik, puudutas osanikule makstavaid hüvitisi või juurdemakseid, mille suuruse 
kindlaksmääramiseks näeb seadus ette eraldi menetluse. 

(12) Kui osanik on nõudnud, et talle esitataks osanike otsuse või osanike otsuse vastuvõtmise 
kohta vormistatud protokoll ei arvestata osaniku vastava nõude esitamisest kuni talle otsuse või 
protokolli saatmiseni kulunud aega käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses nimetatud tähtaja 
hulka."; 

87) paragrahvi 178 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(3) Osanike otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus, nõukogu või osanik, kes ei 
osalenud otsuse tegemisel. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda ka juhatuse või nõukogu 
iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega ilmselt kaasneks 
kahju hüvitamise kohustus. Osanik, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks 
tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele. 
Käesoleva seadustiku § 1701 1. lõikes või § 170 5. lõikes sätestatud viisil koosolekul osalev 
osanik võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda ka vastuväite protokollimiseta. Vastuväite 
protokollimiseta võib iga osanik otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda juhul, kui otsus tehakse 
käesoleva seadustiku § 173 2. lõikes sätestatud korras." 

88) paragrahvi 178 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 
,,(51) Juhatus on kohustatud viivitamatult teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
osanike otsuse vaidlustamisest osanikele, kes olid osanikud otsuse tegemise ajal, ning osanikele, 
kes on osanikud teate koostamise ajal. Teates tuleb ära näidata, kes ja millistel asjaoludel on 
osanike otsuse vaidlustanud, asja menetlev kohus ja tsiviilasja number."; 
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89) paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
,,(31) Osanik võib osaühingult nõuda, et vandeaudiitori aruande andnud audiitor annaks 
vandeaudiitori aruande kohta kirjalikke selgitusi, kui otsus tehakse käesoleva seadustiku § 173 2. 
lõikes sätestatud korras. Vastav kirjalik nõue koos küsimustega peab olema esitatud juhatusele 
hiljemalt kolm päeva pärast otsuse eelnõu edastamist."; 

90) paragrahvi 1801 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ,,osaühing" sõnadega ,,kooskõlas käesoleva 
paragrahvi lõikega 2 vähendada juhatuse liikmele makstavaid tasusid ja muid hüvesid."; 

91) paragrahvi 181 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
,,Kui osaühingul ei ole ühtegi juhatuse liiget, esindab osaühingut tahteavalduste vastuvõtmisel 
iga osanik."; 

92) paragrahvi 182 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(1) Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, kontaktandmed ja isiku- 
või registrikoodid, samuti nende osade nimetused ja nimiväärtused. Isiku- ja registrikoodi ning 
kontaktandmete suhtes kohaldatakse äriregistri seaduse §-des 11 ja 15 sätestatut. Käesoleva 
seadustiku § 151 4. lõikes nimetatud juhul kantakse osanike nimekirja ka andmed osanikule 
kuuluva osa pantimise kohta."; 

93) paragrahvi 182 täiendatakse lõigetega 11, 12, 13 ja 14 järgmises sõnastuses: 
,,(11) Osanik, kes on talle kuuluva osa võõrandatud, on kohustatud sellest viivitamatult teavitama 
juhatust. Selline kohustus on ka osa omandanud uuel osanikul. 

(12) Osanike nimekirjas sisalduvad andmed kantakse juhatuse avalduse alusel äriregistrisse. 
Juhatus peab viivitamatult pärast osanike nimekirja kantud andmete muutumise kaasa toonud 
asjaolu juhatusele teatavaks saamist esitama äriregistrile avalduse osanike nimekirja andmete 
muutmiseks koos uue lõikes 1 nimetatud andmeid sisaldava osanike nimekirjaga. Avalduse 
osanike nimekirja andmete muutmiseks võib esitada ka osanik, keda muudatus puudutab. Kui 
muudatus on toimunud osa võõrandamise või pantimise tehingu tulemusena, lisatakse avaldusele 
tõestamisseaduse § 373 nimetatud notariaalselt tõestatud osa omandamise või pandiõigusega 
koormamise tunnistus. Tunnistuse väljaandmise kulu kannab osanik, keda muudatus puudutab."; 

,,(13) Kui isik omandab tehinguga osa või õiguse osa suhtes, tuginedes äriregistrisse osaniku ja 
talle kuuluva osa kohta kantud andmetele, loetakse äriregistrisse kantud andmed tema suhtes 
õigeks, välja arvatud juhul, kui andmete õigsuse vastu on äriregistrisse kantud vastuväide või kui 
omandaja teadis või pidi teadma, et äriregistrisse kantud andmed on ebaõiged."; 

,,(14) Kui osaühingu põhikiri näeb ette, et osa võõrandamise käsutustehingule ei kohaldata 
käesoleva seadustiku § 149 4. lõikes sätestatud vorminõuet, ei kohaldata osaühingu suhtes 
käesoleva paragrahvi 12. lõikes sätestatut. Osanike nimekirja kantud andmed, välja arvatud 
osaniku aadress ning andmed osa pantimise kohta, lisatakse äritoimikusse ja nendega saab 
äriregistri kaudu tutvuda kui äritoimiku andmetega. Juhatus peab viivitamatult pärast äritoimikus 
sisalduvate osanike nimekirja andmete muutumise kaasa toonud asjaolu teatavaks saamist 
esitama äriregistrile uue osanike nimekirja. Äritoimikus sisalduvatel osanike nimekirja andmetel 
ei ole käesoleva paragrahvi 13. lõikes sätestatud tähendust."; 

94) seadustikku täiendatakse paragrahviga § 1821 järgmises sõnastuses: 
,,§ 1821. Osanike nimekirja pidamise üleandmine depositooriumile 
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(1) Kui osaühingu põhikiri näeb ette, et selle osad on vabalt võõrandatavad ning osaühingu 
osakapital on jagatud võrdse nimiväärtusega osadeks (§ 148 lg 41), võivad osaühingu osanikud 
otsustada, et osanike nimekirja pidajaks nimetatakse Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu 
depositoorium. Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet, on osanike 
otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest või 
käesoleva seadustiku § 173 2. lõikes nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest. Osaühingu 
juhatus tagab otsuse vastu võtmisel osanike nimekirja pidajale seadusega sätestatud ja õigete 
andmete õigeaegse esitamise. Otsuse vastuvõtmisel peab juhatus esitama äriregistri pidajale 
viivitamata teatise osanike nimekirja pidamise üleandmise kohta. 

(2) Osanike otsusel võib osaühingu osanike nimekirja pidamise uuesti üle anda juhatusele. 
Sellise otsuse vastuvõtmisele kohaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõike teist lauset. Otsuse 
vastuvõtmisel peab juhatus esitama äriregistri pidajale viivitamata teatise osanike nimekirja 
pidamise üleandmise kohta juhatusele koos käesoleva seadustiku § 145 1. lõike punktis 71 
nimetatud andmetega. Andmete äriregistri pidajale esitamisel võtab juhatus aluseks vastavalt 
Eesti väärtpaberite registri või muu depositooriumi poolt senini peetud osanike nimekirja 
andmed. 

(3) Kui osanike nimekirja pidajaks on nimetatud Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu 
depositoorium, kohalduvad osaühingu ning selle osade suhtes järgmised erisused: 

1) osaühingu suhtes ei kohaldata käesoleva seadustiku § 182 sätestatut. Osanike nimekirja peab 
Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositoorium ja selles märgitakse osaniku nimi, 
aadress ja isiku- või registrikood, osanikule kuuluva osa liik ja nimiväärtus, osa märkimise ja 
omandamise aeg ja osa suhtes kehtivad pandiõigused; 

2) osaühingu suhtes ei kohaldata käesoleva seadustiku § 145 esimese lõike punktis 71 sätestatut. 
Osanike nimekirja kantud andmed (välja arvatud osaniku aadress ning andmed osa pantimise 
kohta) lisatakse siiski äritoimikusse ja nendega saab äriregistri kaudu tutvuda kui äritoimiku 
andmetega. Äritoimikus sisalduvatel osanike nimekirja andmetel ei ole käesoleva seadustiku § 
182 13. lõikes sätestatud tähendust. Osaühingu juhatus peab tagama, et kui Eesti väärtpaberite 
registri pidaja või muu depositioorium ei taga äritoimikusse lisatavate osanike nimekirja andmete 
äriregistri pidajale esitamist selleks ette nähtud tehnilise lahenduse kaudu, korraldab selliste 
andmete äriregistri pidajale esitamise juhatus depositooriumis sisalduvate andmete alusel. 
Sellisel juhul peab juhatus viivitamatult pärast depositooriumi poolt peetavas osanike nimekirjas 
sisalduvate äritoimikusse kandmisele kuuluvate andmete muutumise kaasa toonud asjaolu 
teatavaks saamist esitama äriregistrile uue osanike nimekirja. 

3) osaühingu osad peavad olema vabalt võõrandatavad ning nende suhtes ei kohaldata käesoleva 
seadustiku § 149 2., 3. ja 4. lõikes sätestatut. Käesoleva seadustiku § 150 1. ja 3. lõikes sätestatut 
ei kohaldata; 

4) osaühingu osad peavad olema panditavad ning nende suhtes ei kohaldata käesoleva seadustiku 
§ 151 2., 4. ja 5. lõikes sätestatut.";  

95) paragrahvi 184 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
,,Põhikirjaga võib sätestada juhatuse liikme valimise ja tagasikutsumise täpsema korra."; 

96) paragrahvi 185 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 
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,,4) olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühinguga käsundus – või töölepingulises 
suhtes, välja arvatud, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate ühingutega."; 

97) paragrahvi 185 lõikes 3 asendatakse sõnad ,,kolm aastat" sõnadega ,,viis aastat"; 
98)  paragrahvi 187 lõikest 4 kustutatakse sõna "osaühingule" 
99) paragrahvi 198 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 
100) paragrahvi 198 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(2) Kui samaaegselt osakapitali vähendamisega otsustatakse osakapitali suurendamine vähemalt 
kuni osakapitali senise suuruseni ei kohaldata §-s 199 sätestatut. Osade eest, mis lastakse välja 
samaaegselt osakapitali vähendamisega, võib tasuda ainult rahaga. Osakapitali suurendamise ja 
vähendamise otsus tuleb kanda äriregistrisse."; 

101) paragrahvi 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"Osaühing lõpetatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 39 sätestatud alustel."; 

102) seadustikku täiendatakse paragrahviga 2021 järgmises sõnastuses: 
,,§ 2021. Osaühingu lõpetamise avaldus 

(1) Osaühingu võib lõpetada kohtumäärusega, kui esinevad asjaolud, mis õigustaksid mõne 
osaniku väljaarvamist, kuid väljaarvamine ei ole võimalik tulenevalt osakapitali säilitamise 
nõuetest (käesoleva seadustiku § 1675 lõige 4), samuti kui osanik on esitanud käesoleva 
seadustiku § 1676 lõikes 1 nimetatud väljaarvamisavalduse ja väljaastumise alused on olemas, 
kuid väljaastumine ei ole võimalik tulenevalt osakapitali säilitamise nõuetest (käesoleva 
seadustiku § 1676 lõige 6). 
(2) Likvideerija määramisele kohaldatakse vastavalt sundlõpetamise kohta sätestatut. 
(3) Käesolevas paragrahvis sätestatust ei ole põhikirjaga lubatud kõrvale kalduda." 

103) paragrahvi 203 lõike 1 punktist 1 kustutatakse sõnad ,,või põhikirja"; 
104) paragrahvi 203 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna ,,liige" sõnadega "nõukogu 

liige"; 
105) paragrahvi 204 lõige 3 ja paragrahvi 206 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
106) paragrahvi 208 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"(1) Esimeste likvideerijate äriregistrisse kandmiseks esitab avalduse juhatus. Avaldusele tuleb 
lisada likvideerija määramise aluseks olev osanike otsus, osanike koosoleku protokoll või 
hääletusprotokoll. Likvideerijate vahetamise ja nende esindusõiguse muutmise äriregistrisse 
kandmise avalduse esitavad likvideerijad. Avaldusele lisatakse likvideerija vahetamise või 
esindusõiguse muutmise aluseks olev osanike otsus, osanike koosoleku protokoll või 
hääletusprotokoll. Kõik likvideerijad esitavad registripidajale kirjaliku kinnituse, et neil on 
seaduse kohaselt õigus olla likvideerija."; 

107) paragrahvi 211 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
108) paragrahvi 211 lõikes 4 kustutatakse sõnad „ja majandusaasta aruande"; 
109) paragrahvi 211 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,(5) Kui audiitortegevuse seadusest tuleneb osaühingule raamatupidamise aastaaruande 
audiitorkontrolli kohustus,  võib kohus osaühingu vabastada likvideerimise algbilansi 
auditeerimise kohustusest, kui osaühingu varaline olukord on nii selge, et auditeerimine ilmselt 
ei ole ei osanike ega võlausaldajate huvides vajalik."; 
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110) paragrahvi 216 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
,,(21) Kui osaühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid osaühing ise, võib 
vara välja jagada ka enne kahe kuu möödumist lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikule 
tutvumiseks esitamisest osanikule teatamisest."; 

111) paragrahvi 217 lõige 2 teine lause kustutatakse; 
112) paragrahvi 217 lõiget 3 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
,, Avalduse allkirjastab ka uus juhatuse liige. Avaldusele tuleb lisada tegevuse jätkamise, 
osakapitali suurendamise või vähendamisel ka osakapitali suurendamise või vähendamise 
aluseks olev osanike otsus, osanike koosoleku protokoll või hääletusprotokoll.”; 

113) paragrahvi 218 lõikes 1 asendatakse sõnad ,,osaühing ei osale poolena üheski 
käimasolevas kohtumenetluses" sõnadega "ei esine muid seadusest tulenevaid takistusi 
osaühingu registrist kustutamiseks"; 

114) paragrahvi 218 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
,,Juhatuse või osaniku taotlusel võib kohus otsustada ka osaühingu taastamise registris tegevuse 
jätkamiseks. Kui kohus on otsustanud täiendava likvideerimise, võib ta osanike otsuse alusel 
selle asendada tegevuse jätkamisega."; 

115) paragrahvi 219 lõikest 1 kustutakse sõnad "vajaduse korral"; 
116) paragrahvi 219 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna "registrikood" sõnadega "ja elektronposti 

aadress"; 
117) paragrahvi 219 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ,,õigusjärglased“ järgmiselt: 
,,osaühingu võlausaldajad, samuti muud isikud, kellel selleks on õigustatud huvi. Kui 
dokumentide hoidja ei võimalda dokumentidega tutvumiseks õigustatud isikul hoiule antud 
dokumentidega tutvuda, võib õigustatud isik esitada kahe nädala jooksul alates keeldumise 
saamisest või nelja nädala jooksul alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita 
menetluses kohtule avalduse dokumentide hoidja kohustamiseks dokumentidega tutvumist 
võimaldama"; 

118) paragrahvi 2261 lõikest 3 kustutatakse sõna „nimelise“; 
119) paragrahvi 229 pealkirjast kustutatakse sõna „nimelise“; 
120) paragrahvi 229 lõikest 1 kustutatakse sõna „nimelise“; 
121) paragrahvi 229 lõiked 2, 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks; 
122) paragrahvi 232 lõikest 1 kustutatakse sõnad „kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti“; 
123) paragrahvi 233 lõikest 1 kustutatakse sõna „nimeliste“; 
124) paragrahvi 237 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „eesõiguse“ sõnadega „või muude 

aktsiatega võrreldes proportsionaalselt suurema õiguse“; 
125)  paragrahvi 241 lõikest 1 kustutatakse sõnad „aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks“; 
126)  paragrahvi 241 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:  
„Vahetusvõlakirjade välja laskmise otsustamisel peab üldkoosolek samaaegselt otsustama aktsiakapitali 

tingimusliku suurendamise või andma nõukogule õiguse suurendada aktsiakapitali vahetusvõlakirjadest 

tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses.“; 

127)  paragrahvi 241 lõikes 5 asendatakse väärtus „1/3“ väärtusega „1/2“; 
128)  paragrahvi 250 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „käesoleva seadustiku §-s 251 

nimetatud“ sõnadega „seaduse järgi äriregistrisse kantavad“; 
129)  paragrahvi 250 lõike 1 punktid 52 ja 7 tunnistatakse kehtetuks; 
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130)  paragrahvi 250 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna „registreeritud“ sõnadega „välja 
arvatud, kui registripidaja saab neid andmeid ise kontrollida“; 

131) paragrahvi 251 punktid 1,2,3,31,4,5,51,6,61,7,71 ja 8 tunnistatakse kehtetuks; 
132) paragrahvi 251 täiendatakse pärast sõna „kantakse“ sõnadega „äriregistri seaduses ja käesolevas 

seadustikus sätestatud andmed“; 
133)  paragrahvi 278 tekst muudetakse lõikeks 1; 
134)  paragrahvi 278 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
„Alt 1 // (2) Aktsionärid, kelle häältega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda, et 

üldkoosolek otsustaks maksta dividendideks vähemalt pool viimase majandusaasta kasumist, millest on 

maha arvatud summad, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast 

tulenevalt, ja pärast majandusaasta lõppu aktsionäridele tehtud väljamaksed ning sellel ajal teenitud 

kahjum. Nõutav dividendi summa ei tohi olla suurem, kui 1/10 (1/20?) omakapitalist.“; 

135)  paragrahvi 278 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
„Alt 2 // (2) Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad nõuda 

kasumi jaotamise otsuse kehtetuks tunnistamist ka juhul, kui sellega otsusega on ette nähtud jätta 
dividendideks maksmata summad, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole keelatud seaduse või 

põhikirjaga ja mille välja maksmata jätmine ei ole äriliselt põhjendatud tagamaks aktsiaseltsi tegevuse 

elujõulisus ja kestvus. Lauses 1 nimetatud alusel ei saa kasumi jaotamise otsust kehtetuks tunnistada, kui 

aktsionäridele on otsustatud maksta dividendi, mille suurus on vähemalt 4/100 aktsiakapitalist.“; 

136)  paragrahvi 283 lõiget 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „maksimumsummad“ sõnadega 
„samuti aktsiate võõrandamise tingimused arvestades käesoleva seaduse §-s 272 sätestatut;“; 

137)  paragrahvi 287 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Samasugune õigus on aktsionäril ka aktsiaseltsi tütarettevõtjate suhtes.“; 

138)  seadustikku täiendatakse paragrahviga 2902 järgmises sõnastuses: 
,,§ 2902 Üldkoosoleku pidamine ja otsuste vastuvõtmine hääletamisplatvormi vahendusel 

(1) Kui äriregistri infosüsteemis sisaldub üldkoosolekute läbiviimiseks loodud elektrooniline keskkond 

(hääletamisplatvorm), võib üldkoosoleku kokku kutsuda ja läbi viia, samuti käesoleva seadustiku §-s 305 

sätestatud juhtudel otsuseid vastu võtta ka hääletamisplatvormi vahendusel, kui kõigil aktsionäridel on 
tehniliselt võimalik vastavat platvormi kasutada ning aktsiaseltsi põhikiri näeb ette hääletamisplatvormi 

vahendusel üldkoosolekute kokku kutsumise ja läbiviimise võimaluse. Hääletamisplatvormi kasutamise 

tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

(2) Hääletamisplatvormi vahendusel üldkoosolekute korraldamisel edastatakse üldkoosoleku toimumise 

teade aktsionäridele üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. Otsuse vastuvõtmisel käesoleva seadustiku 

§-s 305 sätestatud juhtudel edastatakse otsuse eelnõu koos seisukoha andmise tähtajaga aktsionäridele 

üksnes hääletamisplatvormi vahendusel. 

(3) Hääletamisplatvormi vahendusel üldkoosoleku läbiviimisel loetakse hääl antuks, kui see on 

nõuetekohaselt elektrooniliselt salvestatud selleks ettenähtud infosüsteemi. 

(4) Hääletamisplatvormi vahendusel läbi viidud üldkoosoleku protokoll avaldatakse ning sellega on 
võimalik kõigil aktsionäridel tutvuda platvormi vahendusel”; 
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139)  paragrahvi 292 lõike 1 punktist 1 kustutatakse sõnad „või vähem kui käesoleva seadustiku §-s 
222 nimetatud aktsiakapitali suurus või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus“; 

140)  paragrahvi 292 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „kui juhatus ei kutsu“ sõnadega „nõutava 
päevakorraga“; 

141)  paragrahvi 292 lõikes 2 asendatakse sõnad „ühe kuu“ sõnadega „kahe nädala“; 
142)  paragrahvi 292 lõikes 2 asendatakse sõnad „juhatus ei kutsu seda kokku nõutava päevakorraga“ 

sõnadega „kui selline üldkoosolek ei toimu ühe kuu jooksul arvates juhatuse poolt vastava nõude 
saamisest“; 

143)  paragrahvi 293 lõiget 21 täiendatakse pärast sõnu „kutsutakse kokku audiitori“ sõnaga 
„nõukogu“; 

144)  paragrahvi 293 lõiget 21 täiendatakse pärast sõnu „võivad audiitor“ sõnaga „nõukogu“; 
145)  paragrahvis 294 asendatakse sõna „juhatus“ sõnadega „üldkoosoleku kokkukutsuja“; 
146)  paragrahvi 296 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „kõik aktsionärid“ sõnadega „ja nad on 

nõus üldkoosolekut pidama“; 
147)  paragrahvi 296 teises lauses asendatakse sõna „tühised“ sõnadega „kehtivad ka juhul“; 
148)  paragrahvi 296 teises lauses asendatakse sõnad „otsust heaks ei kiida“ sõnadega „kiidavad otsuse 

heaks“; 
149)  paragrahvi 297 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Aktsiaseltsi põhikirjas võib ette näha, kui suur arv hääli peab olema aktsionäride üldkoosolekul 

aktsiatega esindatud, et aktsionäride üldkoosolek oleks otsustusvõimeline.“; 

150)  paragrahvi 297 lõike 2 esimesest lausest kustutatakse sõnad „üldkoosolekul ei osale“; 
151)  paragrahvi 297 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „aktsionärid“ sõnadega „juhul ei ole 

aktsionäride üldkoosolek otsustusvõimeline“ 
152)  paragrahvi 297 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „juhatus“ sõnaga „kokkukutsuja“; 
153)  paragrahvi 297 lõike 2 esimesest lausest kustutatakse sõnad „kuid mitte varem kui seitsme päeva 

pärast“; 
154)  paragrahvi 297 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega: 
„Uus üldkoosolek ei või toimuda varem kui kahe nädala möödumisel eelmise üldkoosoleku 

toimumisest.“; 

155)  paragrahvi 298 lõike 1 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „vaidluses“ sõnadega „samuti nõukogu 
liikme poolt aktsiaseltsi vastu algatatud õigusvaidluses“; 

156)  paragrahvi 299 lõikes 1 asendatakse sõnad „üldkoosolekul esindatud“ sõnadega „hääletamisel 
osalenud hääleõiguslikest“; 

157)  paragrahvi 300 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „esindatud“ sõnadega „osalenud 
hääleõiguslikest“; 

158)  paragrahvi 300 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „üldkoosolekul esindatud“ sõnadega 
„hääletamisel osalenud hääleõiguslikest“; 

159)  paragrahvist 301 kustutatakse sõnad „või vähem kui käesoleva seadustiku §-s 222 nimetatud 
aktsiakapitali suurus või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus“; 

160)  paragrahvi 3011 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Kui enne kahe aasta möödumist on esitatud kohtule otsuse tühisuse tuvastamise hagi või 

kohtumenetluses tühisuse vastuväide, pikeneb vastav tähtaeg kuni vastavas kohtumenetluses tehtava 

kohtulahendi jõustumiseni.“; 

161)  paragrahvi 302 lõike 1 lauses 2 asendatakse sõnad „nõude aegumistähtaeg on kolm kuud“ 
sõnadega „hagi võib esitada kolme kuu jooksul“; 

162)  paragrahvi 302 lõike 1 lauset 2 täiendatakse pärast sõna „vastuvõtmisest“ sõnadega „kui 
seadusest ei tulene lühemat tähtaega“; 
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163)  paragrahvi 302 täiendatakse lõigetega 11, 12 ja 51 järgmises sõnastuses: 
„(11) Aktsionär võib üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda ka juhul, kui juhatus ei andnud 

aktsionärile otsuse tegemiseks vajalikku teavet, või kui aktsionärile antud teave oli ebaõige või 
mittetäielik. Aktsionärile saab otsuse kehtetuks tunnistamist käesolevas lõikes nimetatud põhjusel nõuda 

vaid juhul, kui teabe olemasolu oli mõistlikult hinnates olulise tähtsusega osalemis- või muude 

aktsionäriõiguste teostamiseks. Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist ei saa eeltoodud põhjusel 

nõuda, kui teave, mida aktsionärile ei antud, või mis oli ebaõige või mittetäielik, puudutas aktsionärile 

makstavaid hüvitisi või juurdemakseid, mille suuruse kindlaksmääramiseks näeb seadus ette eraldi 
menetluse. 

(12) Kui aktsionär on nõudnud, et talle esitataks üldkoosoleku protokolli ärakiri, ei arvestata vastava 

aktsionäri nõude esitamisest kuni talle ärakirja andmiseni kulunud aega käesoleva paragrahvi lõike 1 
teises lauses nimetatud tähtaja hulka. 

(51) Juhatus on kohustatud viivitamatult teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsionäride 

üldkoosoleku otsuse vaidlustamisest kõigile aktsionäridele, kes olid aktsionärid otsuse tegemise ajal ning 
kes on aktsionärid teate koostamise ajal, ning nõukogule. Teates tuleb ära näidata, kes ja millistel 

asjaoludel on aktsionäride otsuse vaidlustanud, asja menetlev kohus ja tsiviilasja number.“; 

164)  paragrahvi 302 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „samuti“ sõnadega „aktsionär, kes ei osalenud 
üldkoosolekul. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda ka“; 

165) paragrahvi 303 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „ (1) Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, aktsionäri 

ja aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist, milles aktsionäri huvi on vastuolus aktsiaseltsi huviga, või 

aktsionäriga õigusvaidluse pidamist, ning selles tehingus või aktsionäriga mistahes õigusvaidluses  

aktsiaseltsi esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad selle kontrollimist või hindamist, milline on 
aktsionäri või tema esindaja tegevus juhatuse või nõukogu liikmena. Esindatuse määramisel selle 

aktsionäri hääli ei arvestata.”; 

166) paragrahvi 303 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: 
„(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatust sõltumata võib aktsionär hääletada enda valimisel nõukogu 

liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel, samuti kui otsustatakse temaga nõukogu liikme 
lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist. 

(4) Aktsionäril, kelle suhtes kohaldatakse hääleõiguse piirangut, on õigus nõuda oma hääle 

protokollimist.”; 

167)  paragrahvi 309 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Põhikirjaga võib sätestada juhatuse liikme valimise ja tagasikutsumise täpsema korra.“; 

168)  paragrahvi 312 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 
„4) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühinguga käsundus – või töölepingulises suhtes, 

välja arvatud, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate ühingutega.“; 

169)  paragrahvi 312 lõikes 3 asendatakse sõnad „kolm aastat“ sõnadega „viis aastat“; 
170)  paragrahvi 314 lõikes 3 asendatakse sõnad „nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist“ 

sõnadega „kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2 vähendada juhatuse liikmele makstavaid tasusid 
ja muid hüvesid“; 
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171)  paragrahvi 315 lõikest 4 kustutatakse sõna „aktsiaseltsile“; 
172)  paragrahvi 317 lõike 8 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „õigusvaidluse pidamiseks“ sõnadega 

„olenemata sellest, kas õigusvaidluse algatajaks on aktsiaselts või juhatuse liige“; 
173)  paragrahvi 320 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna „otsus“ sõnadega „või nõukogu 

koosoleku protokoll või hääletusprotokoll“; 
174)  paragrahvi 321 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses: 
„Koosoleku teade edastatakse liikme poolt avaldatud kontaktandmeid kasutades, kui põhikirjast ei tulene 

teisiti.“; 

175)  paragrahvi 321 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast sõna „saamisest“ sõnadega „või kui 
koosolek ei toimu 3 nädala jooksul alates taotluse saamisest“; 

176)  paragrahvi 321 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses: 
„(32) Kui nõukogu koosolek kutsutakse kokku nõukogu liikme, juhatuse, audiitori või aktsionäride 

nõudel, võivad nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle nõudel koosolek kokku kutsutakse, 
nõuda samaaegselt koosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist koosoleku 

päevakorda.“ 

177)  paragrahvi 321 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „liikmed“ sõnadega „ja nad on 
nõus koosolekut pidama“; 

178)  paragrahvi 321 lõike 5 teises lauses asendatakse sõna „tühised“ sõnadega „kehtivad ka juhul“; 
179)  paragrahvi 321 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „otsust heaks ei kiida“ sõnadega 

„kiidavad otsuse heaks“; 
180)  paragrahvi 322 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „osalenud“ sõnaga 

„hääleõiguslikest“; 
181)  paragrahvi 322 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „aegumistähtaeg on kolm kuud“ sõnadega 

„võib esitada kolme kuu jooksul“; 
182)  paragrahvi 322 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „samuti“ sõnadega „nõukogu liige, kes ei 

osalenud otsuse vastuvõtmisel. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda“; 
183)  paragrahvi 322 lõikest 6 kustutatakse sõnad „ning nõukogu liige, kes ei osalenud otsuse 

vastuvõtmisel“; 
184)  paragrahvi 322 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
„Vastuväite protokollimiseta võib nõukogu iga liige nõuda otsuse kehtetuks tunnistamist juhul, kui otsus 

tehakse käesoleva seadustiku § 323 2. lõikes sätestatud korras.“; 

185)  paragrahvi 322 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu „on tühine, kui nõukogu“ sõnaga „koosoleku“; 
186)  paragrahvi 322 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „kokkukutsumisel“ sõnadega „või otsuse eelnõu 

saatmisel koosolekut kokkukutsumata“; 
187)  paragrahvi 322 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „rikuti“ sõnaga „oluliselt“; 
188)  paragrahvi 323 lõike 1 esimesest lausest kustutatakse sõnad „kui see on ette nähtud nõukogu 

töökorras või“; 
189)  paragrahvi 323 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Eeldatakse kõigi nõukogu liikmete nõusolekut otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokkukutsumata.“; 

190)  paragrahvi 323 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „määrab“ sõnaga „mõistliku“; 
191)  paragrahvi 323 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „kirjalikus“ sõnadega „kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas“; 
192)  paragrahvi 323 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „üle poole“ sõnaga „hääleõiguslike“; 
193)  paragrahvi 323 lõikest 4 kustutatakse sõnad „hääletusprotokolli kantakse“; 
194)  paragrahvi 323 lõike 4 punktid 1,2,3 tunnistatakse kehtetuks; 
195)  paragrahvi 323 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 
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196)  paragrahvi 330 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Aktsionäri nõudel antakse talle erikontrolli aruande ärakiri.“; 

197)  paragrahvi 332 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „aruandega“ sõnadega „ja saada selle ärakirja“; 
198)  seadustikku täiendatakse paragrahviga 36311 järgmises sõnastuses: 
„36311 Vähemusaktsionäri õigus nõuda aktsiate ülevõtmist 

Vähemusaktsionäril, kelle suhtes on põhiaktsionäril õigus teostada käesoleva seadustiku § 363¹ lõikes 1 

sätestatud õigust ja võtta aktsiad rahalise hüvitise eest üle, on õigus nõuda põhiaktsionärilt talle kuuluvate 

aktsiate omandamist õiglase hinnaga.“; 

199)  paragrahvi 364 täiendatakse pärast sõna „lõpetatakse“ sõnadega „tsiviilseadustiku üldosa seaduse 
§-s 39 sätestatud alusel“; 

200)  paragrahvi 364 punktid 1, 2, 21, 22, 3, 4 tunnistatakse kehtetuks; 
201)  paragrahvi 366 lõike 1 punktist 1 kustutatakse sõnad „või põhikirja“; 
202)  paragrahvi 366 lõiget 2 täiendatakse peale sõnu „juhatuse liige“ sõnadega „nõukogu liige“; 
203)  paragrahvi 367 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
204)  paragrahvi 369 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
205)  paragrahvi 371 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Avaldusele tuleb lisada likvideerija määramise aluseks olev aktsionäride otsus või üldkoosoleku 

protokoll.“; 

206)  paragrahvi 371 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna „otsus“ sõnadega „aktsionäride otsus 
või üldkoosoleku protokoll“; 

207)  paragrahvi 374 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
208)  paragrahvi 374 lõike 4 esimeses lauses kustutatakse sõnad „ja majandusaasta aruande“; 
209)  paragrahvi 374 lõike 4 teises lauses kustutatakse sõnad „ ja majandusaasta aruanne“; 
210)  paragrahvi 374 lõikest 5 kustutatakse sõnad „ja majandusaasta aruande“; 
211)  paragrahvi 379 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
„(21) Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär või kui lisaks temale on aktsionäriks vaid aktsiaselts ise, võib vara 
välja jagada ka enne kahe kuu möödumist lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionärile tutvumiseks 

esitamisest aktsionärile teatamisest.“; 

212)  paragrahvi 380 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Avalduse allkirjastab ka uus juhatuse liige. Avaldusele tuleb lisada tegevuse jätkamise, aktsiakapitali 

suurendamise või vähendamisel ka osakapitali suurendamise või vähendamise aluseks olev aktsionäride 
otsus või aktsionäride üldkoosoleku protokoll, samuti nõukogu liikmete nimekiri ja nende kirjalikud 

nõusolekud.”; 

213)  paragrahvi 381 lõike 1 esimesest lausest kustutatakse „ja tingimusel, et aktsiaselts ei osale Eestis 
poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses“; 

214)  paragrahvi 381 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõnad „aktsiaselts ei osale poolena üheski 
käimasolevas kohtumenetluses“ sõnadega „ei esine muid seadusest tulenevaid takistusi aktsiaseltsi 
registrist kustutamiseks“; 

215)  paragrahvi 381 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Juhatuse või aktsionäri taotlusel võib kohus otsustada ka aktsiaseltsi taastamise registris tegevuse 

jätkamiseks. Kui kohus on otsustanud täiendava likvideerimise, võib ta aktsionäride otsuse alusel selle 

asendada tegevuse jätkamisega.”; 

216)  paragrahvi 382 lõike 1 teisest lausest kustutatakse sõnad „vajaduse korral“; 
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217)  paragrahvi 382 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „registrikood“ sõnadega „ja elektronposti 
aadress“; 

218) paragrahvi 382 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „õigusjärglased“ sõnadega 
„aktsiaseltsi võlausaldajad, samuti muud isikud, kellel selleks on õigustatud huvi.“; 

219) paragrahvi 382 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Kui dokumentide hoidja ei võimalda dokumentidega tutvumiseks õigustatud isikul hoiule antud 
dokumentidega tutvuda, võib õigustatud isik esitada kahe nädala jooksul alates keeldumise saamisest või 

nelja nädala jooksul alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita menetluses kohtule 

avalduse dokumentide hoidja kohustamiseks dokumentidega tutvumist võimaldama.“; 

220) paragrahvi 382 lõikest 4 kustutatakse lause „Aktsiaseltsi võlausaldajad ning isikud, kellel on 
selleks õigustatud huvi, võivad dokumentidega tutvuda kohtu loal.“; 

221)  paragrahvi 384 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 “(1) Välismaa äriühing võib kanda äriregistrisse filiaali.”; 

222)  paragrahvi 388 lõike 2 esimesest lausest kustutatakse sõnad „audiitorkontrolli läbinud ja“; 
223)  paragrahvi 388 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Kui välismaa äriühing ei pea majandusaasta aruannet avalikustama, tuleb äriregistrile esitada filiaali 

kohta koostatud filiaali juhataja allkirjastatud aruanne.“; 

224) paragrahvi 388 lõike 2 kolmandat lauset täiendatakse enne sõna „aruande“ sõnaga „filiaali“; 
225)  paragrahvi 388 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 
226) paragrahvi 390 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
227) paragrahvi 390 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(4) Välismaa äriühing võib otsustada, et enne filiaali kustutamist viiakse läbi likvideerimine. 

Likvideerijate äriregistrisse kandmisele kohaldatakse vastavalt käesoleva seadustiku §-s 208 sätestatut.“ 

228) paragrahvi 391 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Äriühing võib ühineda ka mittetulundusühinguga, kuid seda üksnes ühendava ühingu rollis.“; 

229) paragrahvi 391 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Sellisel ühinemisel võib mõneks ühinevaks ühinguks olla ka mittetulundusühing.“; 

230) paragrahvi 392 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses: 
“71) aeg, millal ühinemine tuleb kanda ühendava ühingu asukoha äriregistrisse;”; 

231) paragrahvi 392 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „sõlmimist“ sõnadega „või ühinemislepingus 
märgitud varasemal tähtajal“; 

232) paragrahvi 392 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 
„(6) Ühinemislepingus märgitud aeg, millal ühinemine tuleb kanda ühendava ühingu asukoha 

äriregistrisse, ei tohi olla varasem kui 5 tööpäeva alates äriregistrile ühinemise äriregistrisse kandmise 

avalduse esitamisele järgnevast tööpäevast.  

(7) Kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule, ei pea 

ühinemislepingus määratlema lg 1 p-s 11 kuni 5 viidatud andmeid.“; 

233)  paragrahvi 398 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „teisiti“ sõnadega „või osanikud või aktsionärid 
ei ole ühehäälselt loobunud sellise eelneva tähtaja rakendamisest.“; 

234)  paragrahvi 400 täiendatakse lõigetega 11, 5 ja 6 järgmises sõnastuses: 
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„(11) Lõikes 1 nimetatud 1-kuulist ooteperioodi ei pea rakendama, kui vastavalt käesolevale seadustikule 

ei ole vajalik ühinemisotsuse vastu võtmine ühegi ühinemisel osaleva ühingu poolt või osanikud või 
aktsionärid on ühinemisotsusega sellisest ooteperioodist loobunud. Sellise otsuse poolt peavad olema 

hääletanud kõik osanikud või aktsionärid ja sellise otsus või koosoleku või üldkoosoleku protokoll peab 

olema notariaalselt tõestatud vormis. 

(5) Juhul, kui registripidaja on esitanud äriregistri seaduse § 65 lg 1 alusel ühendatavale ühingule teate 

majandusaasta aruande esitamiseks, ei kanna äriregister ühinemist ühendatava ühingu registrikaardile 

enne, kui ühendatav ühing on nõutud majandusaasta aruande esitanud või äriregistrile esitanud mõjuva 

põhjuse, mis takistab tal aruannet esitada..  

 (6) Juhul, kui registripidaja on avaldanud äriregistri seaduse § 65 lg 3 alusel teate väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja kutsunud ühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest ühendatava ühingu vastu ja 

taotlema likvideerimismenetluse läbi viimist kuue kuu jooksul, siis ei kanna äriregister ühinemist 

ühendatava ühingu registrikaardile enne, kui likvideerimismenetluse algatamiseks ette nähtud tähtaeg on 

möödunud. Võlausaldaja nõudel likvideerimismenetluse algatamisel jäetakse avaldus rahuldamata.“; 

235) paragrahvi 400 lõike 2 kolmas lause kustutatakse; 
236) paragrahvi 403 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „aktsiatega“ sõnadega „välja 

arvatud, kui ühendatava osaühingu ainus osa või ühendatava aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad 
ühendavale ühingule.“; 

237)  paragrahvi 404 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „on“ sõnaga „tulundusühistu“; 
238)  paragrahvi 404 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 
„ (7) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui ühinevateks ühinguteks on samaliigilised ühingud ja 

ühendavas ühingus on osade võõrandamine piiratum võrreldes ühendatud ühinguga.”; 

239)  paragrahvi 413 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „ühendatava ühingu“ sõnaga „liikmelisus“; 
240)  paragrahvi 418 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
“Ühinemislepingut ei pea audiitor kontrollima käesoleva seadustiku § 394 2. lõikes nimetatud juhul.”; 

241)  paragrahvi 419 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 
„5) vahebilansi.”; 

242)  paragrahvi 426 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „ja“ sõnadega „ühendatava aktsiaseltsi või 
osaühingu“; 

243) paragrahvi 426 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „aktsiaseltsis“ sõnadega „või osaühingus.“; 
244)  paragrahvi 426 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „ei ole aktsiaselts“ sõnadega „või osaühing, 

mille puhul on lubatud vahetusvõlakirjade väljastamine“; 
245)  paragrahvi 4275 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
246)  paragrahvi 428 tekst muudetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt: 
“(1) Tulundusühistu võib ühineda mistahes äriühinguga ja mittetulundusühinguga.”; 

247) paragrahvi 428 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
“(2) Juhul, kui tulundusühistu ühendava ühinguna ühendab endaga teist liiki ühingu ja selleks tuleb muuta 

tulundusühistu põhikirja, ei tohi ühinemist kanda ühendava tulundusühistu registrikaardile enne uue 

põhikirja äriregistrisse kandmist.”; 

248)  seadustikku täiendatakse paragrahvidega 4291, 4311 ja 4321 järgmises sõnastuses: 
„§ 4291 Ühinemisleping 



72 

 

(1) Juhul, kui ühendava tulundusühistu põhikirjas on määratud, et ühistu liikmel võib olla rohkem kui üks 

osa või ühistu liikme kohustuse osaleda ühistus mitme osaga (kohustuslik osalus) või see tuleneb 
ühinemislepingust, siis tuleb ühinemislepingus märkida käesoleva seadustiku § 392 lg 1 p-s 2 toodud 

asendussuhte juures kõik liituva liikme, osaniku või aktsionäri poolsed osad. Juhul, kui põhikirjas või 

jagunemislepingus on ette nähtud üks osamaks, tuleb ühinemislepingus märkida käesoleva seadustiku § 

392 lg 1 p-s 2 toodud asendussuhte juures liituva liikme, osaniku või aktsionäri poolne osa. 

(2) Liikmele väljastatavate osade puhul tuleb arvestada, et ühinemise käigus üle antavast varast peab 

piisama väljastatavate osade eest tasumiseks, arvestades iga liikme osalust ühendatavas ühingus. 

§ 4311 Omandava tulundusühistu osalusest keeldumine 

Ühendatava tulundusühistu osanik võib keelduda ühendava tulundusühistu liikmelisusest, esitades 

vastava teate ühendavale tulundusühistule 2 kuu jooksul ühinemise ühendava tulundusühistu asukoha 

äriregistrisse kandmisest. Liikmelisuse teatest loobumise saab esitada üksnes juhul, kui osanik on 

hääletanud ühinemisotsuse vastu võtmise vastu või kui ta ei osale üldkoosolekul või volinike koosolekul 

põhjusel, et tema suhtes on oluliselt rikutud üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsumise korda. 

§ 4321 Hüvitis tulundusühistute ühinemisel 

 (1) Tulundusühistute ühinemisel võib liitumisega mitte nõus olnud ühendatava tulundusühistu liige, kes 

on keeldunud omandava tulundusühistu liikmelisusest ja kes lahkub tulundusühistust, 2 kuu jooksul 

ühinemise ühendava tulundusühistu asukoha äriregistrisse kandmisest nõuda, et ühendav tulundusühistu 

maksaks liikmele hüvitusena selle osa ühendatud tulundusühistu varast, mille ta oleks saanud, kui 

ühendatav tulundusühistu oleks lõpetatud liikmesuse lõppemise päeval. Hüvituse määramisel ei arvestata 

reservkapitali. Juhul, kui ühendatava tulundusühistu põhikirjaga on ette nähtud, et ühistu liige peab 

ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvituse, kui tema väljaastumine põhjustab vastavalt 

asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise, tuleb sellist hüvitist 

võtta arvesse liikmele välja makstava hüvitise leidmisel.  

 (2) Hüvitus tuleb välja maksta 1 aasta jooksul pärast seda, kui tagatud on võlausaldajate poolt vastavalt 

käesoleva seadustiku § 399 lg-le 2 esitatud nõuded. Üldkoosolek võib hüvituse maksmise tähtaega 

võrreldes seaduse mõistlikult pikendada, kui väljamakse tegemine põhjustaks vastavalt asjaoludele 

ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. 

 (3) Juhul, kui liikmeks, osanikuks või aktsionäriks mitte saanud osanik vastutas ühendatava 

tulundusühistu põhikirja kohaselt isiklikult tulundusühistu kohustuste eest või on ette nähtud lisavastutus 

ja ühendatava tulundusühistu varast ei piisa selle kohustuste täitmisest, siis on ühendaval ühingul õigus 

nõuda lahkuvalt lisavastutust või isiklikku vastutust kandvalt liikmelt hüvitist tulundusühistu kohustuste 

katteks sellise liikme täiendava vastutuse ulatuses.  

(4) Selles paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka surnud liikme pärijatele, kui pärija ei saa ühistu 

liikmeks.“; 

249)  paragrahvi 435 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 8 järgmises sõnastuses: 
„11) kokkulepe jaguneva ühingu vara osalise või tervikuna üleandmise kohta omandavale ühingule 

omandava ühingu liikmelisuse, osade või aktsiate üleandmise vastu; 
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81) aeg, millal jagunemine tuleb kanda jaguneva ühingu asukoha äriregistrisse;“; 

250)  paragrahvi 435 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna „jaotumise“ sõnaga „jagunemise“; 
251)  paragrahvi 435 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „sõlmimist“ sõnadega „või jagunemislepingus 

märgitus varasemal tähtajal“; 
252)  paragrahvi 435 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses: 
„5) Jagunemislepingus märgitud aeg, millal jagunemine tuleb kanda jaguneva ühingu asukoha 

äriregistrisse, ei tohi olla varem kui 5 tööpäeva alates äriregistrile jagunemise äriregistrisse kandmise 

avalduse esitamisele järgnevast tööpäevast.  

(6) Eraldumise korral, mille käigus saab omandava ühingu ainsaks osanikuks või aktsionäriks jagunev 

ühing või mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks juba on jagunev ühing, ei pea ühinemislepingus 

määratlema § 435 lg 1 p-s 11 kuni 5 viidatud andmeid.”; 

253)  paragrahvi 440 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „teisiti“ sõnadega „või osanikud või aktsionärid 
ei ole ühehäälselt loobunud sellise eelneva tähtaja rakendamisest.“; 

254) paragrahvi 443 täiendatakse lõigetega 11, 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 
„ (11) Lõikes 1 nimetatud 1-kuulist ooteperioodi ei pea rakendama, kui osanikud või aktsionärid on 

jagunemisotsusega sellisest ooteperioodist loobunud. Sellise otsuse poolt peavad olema hääletanud kõik 
osanikud või aktsionärid ja sellise otsus või koosoleku või üldkoosoleku protokoll peab olema 

notariaalselt tõestatud vormis. 

(4) Juhul, kui registripidaja on esitanud äriregistri seaduse § 65 lg 1 alusel jagunevale ühingule teate 
majandusaasta aruande esitamiseks, ei kanna äriregister jagunemist omandavate ühingute registrikaardile 

enne, kui jagunev ühing on nõutud majandusaasta aruande esitanud või äriregistrile esitanud mõjuva 

põhjuse, mis takistab tal aruannet esitada. 

 (5) Juhul, kui registripidaja on avaldanud äriregistri seaduse § 65 lg 3alusel teate väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja kutsunud ühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest jaguneva ühingu vastu ja 

taotlema likvideerimismenetluse läbi viimist kuue kuu jooksul, siis ei kanna äriregister jagunemist 

omandava ühingu registrikaardile enne, kui likvideerimismenetluse algatamiseks ette nähtud tähtaeg on 

möödunud. Võlausaldaja nõudel likvideerimismenetluse algatamisel jäetakse avaldus rahuldamata.”; 

255)  paragrahvi 443 lõikest 2 kustutatakse kolmas lause; 
256)  paragrahvi 446 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „jagunev ühing“ sõnadega „või kui eraldumisel 

juba on omandava ühingu ainsaks osanikuks või aktsionäriks jagunev ühing.“; 
257)  paragrahvi 448 lõiget 4 täiendatakse peale sõna „on“ sõnaga „tulundusühistu“; 
258)  paragrahvi 448 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 
„ (7) Lõikes 1 sätestatut rakendatakse ka juhul, kui omandavaks ühinguks on samaliigiline ühing ja 

omandavas ühingus on osade võõrandamine piiratud võrreldes jagunenud ühinguga.”; 

259)  paragrahvi 462 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 
„Jagunemislepingut ei pea audiitor kontrollima käesoleva seadustiku § 437 2. lõikes nimetatud juhul.“; 

260)  paragrahvi 470 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „ja“ sõnadega „jaguneva aktsiaseltsi või 
osaühingu“; 

261)  paragrahvi 470 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „jagunevas aktsiaseltsis“ sõnadega „või 
osaühingus“; 
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262)  paragrahvi 470 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „ei ole aktsiaselts“ sõnadega „või osaühing, 
mille puhul on libatud vahetusvõlakirjade väljastamine“; 

263) paragrahvi 472 tekst muudetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Tulundusühistu võib osaleda jagunemisel äriühinguga ja mittetulundusühinguga. Eraldumisel võib 

eralduva ühistu liikmeks saada jagunev ühing.”; 

264)  paragrahvi 472 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 
„ (2) Juhul, kui tulundusühistu omandava ühinguna omandab vara teist liiki ühingult ja selleks tuleb 

muuta tulundusühistu põhikirja, ei tohi jagunemist kanda omandava tulundusühistu registrikaardile enne 
uue põhikirja äriregistrisse kandmist.”; 

265)  paragrahvi 473 lõikes 2 asendatakse sõna „tulundusühingu“ sõnaga „tulundusühistu“; 
266) seadustikku täiendatakse paragrahviga 4731 järgmises sõnastuses: 
„§ 4731 Jagunemisleping 

(1) Juhul, kui omandava tulundusühistu põhikirjas on määratud, et tulundusühistu liikmel võib olla 

rohkem kui üks osamakse või ühistu liikme kohustuse osaleda ühistus mitme osamaksega (kohustuslik 
osalus) või see tuleneb jagunemislepingust, siis tuleb jagunemislepingus märkida käesoleva seadustiku § 

435 lg 1 p-s 2 toodud asendussuhte juures kõik liituva liikme, osaniku või aktsionäri poolsed osamaksed. 

Juhul, kui põhikirjas või jagunemislepingus on ette nähtud üks osamaks, tuleb jagunemislepingus märkida 

käesoleva seadustiku § 435 lg 1 p-s 2 toodud asendussuhte juures liituva liikme, osaniku või aktsionäri 
poolne osamaks. 

(2) Liikme pool tehtava osamakse puhul tuleb arvestada, et jagunemise käigus üle antavast varast peab 

piisama väljastatavate osade eest tasumiseks.“; 

267)  paragrahvis 474 asendatakse sõna „tulundusühingu“ sõnaga „tulundusühistu“; 
268)  seadustikku täiendatakse paragrahvidega 4751 ja 4761 järgmises sõnastuses: 
„§ 4751 Omandava tulundusühistu liikmelisusest keeldumine 

Jaguneva tulundusühistu liige võib keelduda omandava tulundusühistu liikmelisusest, esitades vastava 

teate omandavale tulundusühistule 2 kuu jooksul jagunemise omandava tulundusühistu asukoha 

äriregistrisse kandmisest. Liikmelisuse loobumise teate saab esitada üksnes juhul, kui liige on hääletanud 

jagunemisotsuse vastu võtmise vastu või kui ta ei osale üldkoosolekul või volinike koosolekul põhjusel, et 

tema suhtes on oluliselt rikutud üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsumise korda. 

§ 4761 Hüvitis tulundusühistute jagunemisel 

 (1) Tulundusühistute jagunemisel võib jagunemisega mitte nõus olnud jaguneva tulundusühistu liige, kes 

on keeldunud omandava tulundusühistu liikmelisusest, ja kes lahkub tulundusühistust, 2 kuu jooksul 

jagunemise omandava tulundusühistu asukoha äriregistrisse kandmisest nõuda, et omandav 

tulundusühistu maksaks liikmele hüvitusena selle osa jaguneva tulundusühistu varast, mille ta oleks 

saanud, kui jagunev tulundusühistu oleks lõpetatud liikmelisuse lõppemise päeval. Hüvituse määramisel 

ei arvestata reservkapitali. Juhul, kui jaguneva tulundusühistu põhikirjaga on ette nähtud, et 

tulundusühistu liige peab tulundusühistust väljaastumisel tasuma tulundusühistule mõistliku hüvituse, kui 

tema väljaastumine põhjustab vastavalt asjaoludele tulundusühistule olulist kahju või seab kahtluse alla 

tulundusühistu tegevuse jätkumise, tuleb sellist hüvitist võtta arvesse liikmele välja makstava hüvitise 

leidmisel.  
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 (2) Hüvitus tuleb välja maksta 1 aasta jooksul pärast seda, kui tagatud on võlausaldajate poolt vastavalt 

käesoleva seadustiku § 447 lg-le 21 esitatud nõuded. Üldkoosolek võib hüvituse maksmise tähtaega 
võrreldes seaduse mõistlikult pikendada, kui väljamakse tegemine põhjustaks vastavalt asjaoludele 

ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. 

 (3) Juhul, kui omandavas ühingus liikmeks mitte saanud liige vastutas jaguneva tulundusühistu põhikirja 
kohaselt isiklikult tulundusühistu kohustuste eest või on ette nähtud lisavastutus ja jaguneva 

tulundusühistu varast ei piisa selle kohustuste täitmisest, siis on omandaval ühingul õigus nõuda lahkuvalt 

lisavastutust või isiklikku vastutust kandvalt liikmelt hüvitist tulundusühistu kohustuste katteks sellise 

osaniku täiendava vastutuse ulatuses.  

 (4) Selles paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka surnud liikme pärijatele, kui pärija ei saa tulundusühistu 

liikmeks.“; 

269)  paragrahvi 478 lõike 1 esimest lauset täiendatakse peale sõna „äriühinguks“ sõnadega 
„mittetulundusühinguks või sihtasutuseks“; 

270)  paragrahvi 478 lõike 1 teine lause kustutatakse; 
271)  paragrahvi 478 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Ümberkujundatava ühingu osanikud või aktsionärid saavad uue ühingu osanikeks, aktsionärideks või 

liikmeteks või loetakse sihtasutuse asutajaks.”; 

272)  paragrahvi 480 lõige 3 punkt 6 täiendatakse pärast sõna „ümber“ sõnadega „osakapitaliga 
tulundusühistuks“; 

273)  paragrahvi 480 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses: 
„8) aeg, millal jagunemine tuleb kanda jaguneva ühingu asukoha äriregistrisse;”; 

274)  paragrahvi 480 lõige 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „iga“ sõnaga „liige“; 
275)  paragrahvi 480 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast sõna „ümberkujundamisel“ sõnadega 

„tulundusühistuks, sihtasutuseks“;  
276)  paragrahvi 480 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 
„(7) Ümberkujundamisotsuses märgitud aeg, millal ühinemine tuleb kanda äriregistrisse, ei tohi olla 

varem kui 5 tööpäeva alates äriregistrile ümberkujundamise äriregistrisse kandmise avalduse esitamisele 

järgnevast päevast.”; 

277)  paragrahvi 482 teist lauset täiendatakse pärast sõna „ühingu“ sõnaga „liikmeid“; 
278)  paragrahvi 483 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kui“ sõnaga „tulundusühistu“; 
279)  paragrahvi 485 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „osanikud“ sõnadega „koos uue ühingu juhatuse 

liikmega“; 
280)  paragrahvi 485 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „allkirjanäidised“ sõnadega „ja juhatuse 

liikme kinnitus, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige“; 
281)  paragrahvi 485 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „andmed“ sõnadega „koos tema 

kirjaliku nõusolekuga nõukogu liikmeks saamise kohta“; 
282)  paragrahvi 485 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Lõikes 1 nimetatud 1-kuulist ooteperioodi ei pea rakendama, kui osanikud või aktsionärid on 

jagunemisotsusega sellisest ooteperioodist loobunud. Sellise otsuse poolt peavad olema hääletanud kõik 

osanikud või aktsionärid.“; 

283) paragrahvi 485 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„ (3) Juhatuse liikmed või ühingut esindama õigustatud osanikud peavad avalduses kinnitama, et 

ümberkujundamisotsust ei ole vaidlustatud või on vastav avaldus rahuldamata jäetud.”; 

284)  paragrahvi 485 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 
„(6) Juhul, kui registripidaja on esitanud äriregistri seaduse § 65 lg 1 alusel ümberkujundatavale ühingule 

teate majandusaasta aruande esitamiseks, ei kanna äriregister ümberkujundamist ühingu registrikaardile 

enne, kui ümberkujundatav ühing on nõutud majandusaasta aruande esitanud või äriregistrile esitanud 

mõjuva põhjuse, mis takistab tal aruannet esitada..  

 (7) Juhul, kui registripidaja on avaldanud äriregistri seaduse § 65 lg 3 alusel teate väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja kutsunud ühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest ümberkujundatava ühingu 

vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbi viimist kuue kuu jooksul, siis ei kanna äriregister 
ümberkujundamist ühingu registrikaardile enne, kui likvideerimismenetluse algatamiseks ette nähtud 

tähtaeg on möödunud. Võlausaldaja nõudel likvideerimismenetluse algatamisel jäetakse avaldus 

rahuldamata.“; 

285)  paragrahvi 488 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ümber“ sõnaga „tulundusühistuks“; 
286) seadustiku 33. peatükki täiendatakse jaoga 11 järgmises sõnastuses: 
„11. jagu 

 Tulundusühistu ümber kujundamine teist liiki äriühinguks, mittetulundusühinguks või 
sihtastutuseks 

§ 4911. Osamaks ja liikmelisus 

(1) Tulundusühistu osamakset loetakse käesoleva peatüki tähenduses osaks. 

(2) Tulundusühistu liiget loetakse käesoleva peatüki tähenduses osanikuks. 

§ 4912. Ümberkujundamisotsus 

 (1) Tulundusühistu ümberkujundamise otsus täisühinguks, mittetulundusühinguks või sihtasutuseks on 

vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik liikmed.  

(2) Usaldusühinguks ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 

liikmete koosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet ja 

otsuse poolt on hääletanud kõik liikmed, kes saavad usaldusühingu täisosanikuks. Jaguneva 
tulundusühistu liige, kes ümberkujundamisotsusega ei nõustunud, saab omandava usaldusühingu 

usaldusosanikuks.  

(3) Osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 

vähemalt 2/3 liikmete koosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet. 

§ 4913. Liikmete vastutus 

Kui tulundusühistu kujundatakse ümber osaühinguks või aktsiaseltsiks, vastutab täis- ja lisavastutusega 

liige ümberkujundatava ühingu kohustuste eest, mille täitmise tähtpäev on saabunud või saabub viie aasta 
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jooksul ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest. Lisavastutusega liikme puhul arvestatakse tema 

vastutuse osas lisavastutuse ulatust.”; 

287) seadustiku 33. peatüki 2. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „ümberkujundamine“ sõnaga 
„tulundusühistuks“; 

288)  paragrahvi 495 teksti täiendatakse pärast sõna „ümber“ sõnaga „tulundusühistuks“; 
289)  seadustiku 33. peatüki 3. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „ümberkujundamine“ sõnaga 

„tulundusühistuks“; 
290)  paragrahvi 498 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
„(31) Tulundusühistuks ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 

osanike või aktsionäride koosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 

häälteenamuse nõuet. Juhul, kui ette on nähtud tulundusühistu liikmete täielik isiklik vastutus, on 
ümberkujundamisotsus vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik osanikud või aktsionärid.”; 

291)  paragrahvi 498 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „paragrahvi 2.“ sõnaga „ ja 31“; 
292)  seadustiku 33. peatüki 4. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „aktsiaseltsiks“ sõnadega 

„mittetulundusühinguks või sihtasutuseks“; 
293)  paragrahvi 500 lõiget 1 täiendatakse peale sõna „aktsiaseltsiks“ sõnadega 

„mittetulundusühinguks või sihtasutuseks“; 
294) seadustiku 33. peatüki 5. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „osaühinguks“ sõnadega 

„mittetulundusühinguks või sihtasutuseks“; 
295)  paragrahvi 504 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „osaühinguks“ sõnadega 

„mittetulundusühinguks või sihtasutuseks“; 
296)  paragrahv 5113 tunnistatakse kehtetuks; 
297)  seadustikku täiendatakse paragrahviga 5201 järgmises sõnastuses: 
„§ 5201. Sissemakseid tegemata asutatud osaühing 

(1) Kui osaühing on asutatud selliselt, et asutajad ei ole asutamisel sissemakseid tasunud, vastutab osanik, 

kes ei ole sissemakset täielikult tasunud osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse 

ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. 

(2) Osaühingu pankroti väljakuulutamise korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude 

osaühingu nimel esitada üksnes pankrotihaldur. 

(3) Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada 

osakapitali, samuti ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei 

hõlma osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid. 

(4) Osakapitali sissemakse tegemisele kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 140 lõigetes 1 ja 2, §-des 

142–143, § 144 lõikes 2 ning § 520 lõigetes 2, 4 ja 5 sätestatut. 

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatuga vastuolus olev kokkulepe, samuti kokkulepe, millega osanik 

vabastatakse sissemakse tasumisest, ei kehti kolmanda isiku suhtes.”; 

298)  paragrahv 525 tunnistatakse kehtetuks; 
299)  paragrahv 541 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks. 


