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Tere!  

 

Saadame Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolsed kommentaarid ja ettepanekud.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mittetulundusühingute seaduse eelnõu.  
1) Muudatusettepanek MTÜ mõiste definitsioonile. 

§ 1. Mõiste 
(1) Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks 

ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. 

(2) Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. 

(3) Seaduses võib sätestada erisusi teatud liiki mittetulundusühingute asutamise, tegevuse ja 

lõpetamise kohta. 

(4) Mittetulundusühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.  

Seadus defineerib, mis ei ole MTÜ eesmärk. Samas me defineerime näiteks, milline on 

Tulundusühistu eesmärk. Kindlasti on rohkem aspekte, mis kinnitaksid MTÜ eesmärki 

võrreldes sellega, mis MTÜ eesmärk ei ole. Seega on üldiselt arusaadav, et lõputut loetelu 

tekkimist vältides just läbi eituse MTÜ mõiste on defineeritud. Kuna aga majandustegevuse 

kaudu tulu saamine põhitegevusena on laialt mõistetav lause, siis praktikas oleme näinud, et 

inimesed, kes MTÜ otsustavad asutada ja ka inimesed, kes MTÜsid konsulteerivad, 

mõistavad enamus juhtudel, et MTÜ ei tohiks majandustegevust üldse teha. See on kahjuks 

otsene tagasiside, mida oleme saanud. Seda ka juhul, kui majandustegevus ei ole 

põhieesmärk. Seetõttu müüakse praktikas (ka sotsiaalsete ettevõtete puhul) tooteid alla oma 

hinna jne. Selguse mõttes võiks defineerida, mis asi on MTÜ eesmärk. 

Näiteks: "Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mis tohib majandustegevuse 

korral kasutada selle tulemit ja vara ainult oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks".  

 

 

2) Toetame sõnastuse muudatust. 
 

§ 40. Sundlõpetamine 

(1) Mittetulundusühing lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või 

muu 

huvitatud isiku nõudel: 

1) kui mittetulundusühingu tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele ; 

2) kui mittetulundusühingu põhieesmärgiks tegevuseks saab majandustegevuse kaudu 

tulu saamine;    

 

Toetame sõnastuse muudatust, sest uus sõnastus aitab mõista, et majandustegevus 

ei peaks viima MTÜde puhul sundlõpetamiseni. Ehk siis majandustegevus ja tulu 



teenimine on tervitatav sotsiaalse ettevõtte puhul, kes on valinud juriidiliseks vormiks 

MTÜ, ühiskondliku eesmärgi elluviimiseks  

Tulundusühistuseaduse eelnõu. 

3) Toetame sõnastuse muudatust § 1. Mõiste  

(1) Tulundusühistu (edaspidi ühistu) on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja 
soodustada oma liikmete majanduslikke huve või kultuurilisi või sotsiaalseid vajadusi 
läbi ühise majandustegevuse.  

Rakendusseaduse eelnõu. 
4) Toetame tulumaksusoodustuse laiendamist äriühingutele.  

 
 
§ 11. Tulumaksusoodustusega mittetulundus ühingute, sihtasutuste ja usuliste 
ühenduste nimekiri 
(1) Tulumaksusoodustusega mittetulundus ühingute, sihtasutuste ja usuliste 
ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt 
soovituse küsimist Maksu- ja Tolliamet otsusega. 
(2) Nimekirja kantakse äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus 
(edaspidi ühing),  
Sotsiaalsed ettevõtted, kes on loodud põhikirjalise eesmärgiga mõne ühiskondliku probleemi 

lahendamiskes ning kes on samal ajal valinud juriidiliseks vormiks äriühingu, peaksid olema 

samamoodi toetatud oma ühiskondlike eesmärkide elluviimisel nagu on seda mõne teise 

juriidilise vormi (nt MTÜd ja SAd) valinud organisatsioonid; ning seetõttu sarnaselt 

tulumaksusoodustusele kvalifitseeruma.  

 

Lisaküsimuste korral oleme valmis vastama  

 

Kõike head  

Marge  

 

--  
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