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ÜHINGUÕIGUSE REVISJONI KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOL L 
 
Koht:   Õiguskantsleri kantselei, Tallinn 
Algus:   26.11.2018, kell 14.00  Lõpp: 26.11.2018, kell 17.00 
Juhatas:   Vaike Murumets, Justiitsministeerium (JM) 
Protokollis:   Urmas Volens, töörühma juht 
 
Võtsid osa:  Kärt Karus (JM), Urmas Volens (töörühma juht), Kersti Ringmets 
(Siseministeerium), Aivar Vimberg (Eesti Kohtunikuabide Ühing), Tanel Ermel (Maksu- ja 
Tolliamet), Karin Madisson (Eesti Advokatuuri äriühinguõiguse komisjon), Annemari Õunpuu 
(Eesti Pangaliit), Marko Udras (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Tarmo Treimann (Sihtasutus 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Tarmo Porgand (Rahandusministeerium), Maivi Ots 
(Advokaadibüroo Eversheds Ots&Co), Alari Rammo (Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 
Liit), Rait Sannik (Õiguskantsleri kantselei), Margus Moor (Eesti Väikeaktsionäride Liit), Tarvo 
Puri (Notarite Koda), Anneli Alekand (Notarite Koda), Urmas Mardi (Eesti Korteriühistute Liit), 
Jako Laanemägi (Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon), Berit Loog (JM), Taivo 
Põrk (Rahandusministeerium), Jaanus-Janari Kogerman (Eesti Kirikute Nõukogu), Mariann 
Stein (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), Mai Palmipuu (Eesti Juristide Liit), Terje Eipre 
(Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda), Merle Saar-Johanson (Notarite Koda), Airi Jansen-
Uueda (Maksu- ja Tolliamet) 
 
Puudusid: Mati Maksing (Tallinna Ringkonnakohus), Mare Kingo (Audiitorkogu), Andra 
Pärsimägi (Tartu Ringkonnakohus), Susanna Jurs (Sotsiaalministeerium), Lily Mals 
(Sotsiaalministeerium), Märt Maarand (Finantsinspektsioon), Hendrik Rang (MKM), Piret 
Jesse (Advokaadibüroo Sorainen), Indrek Alliksaar (Audiitorkogu), Sven Papp 
(Teenusmajanduse Koda) 
 
Päevakord:   
 
Ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooni arutamise jätkamine. 
 
Protokoll 
 
 
Jätkub arutelu kapitali teemaga. Töörühma juht teeb ülevaate töörühma ettepanekutest, 
eelkõige sellest, mis puudutab bilansitesti ja maksejõulisuse testi. Miinimumkapitali teema 
selgitatakse veelkord uuesti lahti. Kapitalinõude kaotamise ettepanek OÜ puhul tekitab 
põhjalikku arutelu. Advokatuuri esindaja leiab, et kindlasti oleks vaja seadusesse viia ka 
allutatud laenu kohta käiv regulatsioon. Allutatud laenu teema osas avaldab kahtlusi EMTA 
esindaja.  
 
Väljamaksete tegemise teema – sh dividendinõue. Töörühma juht teeb ülevaate 
ettepanekutest. Dividendinõue tekitab põhjalikku arutelu, kuigi komisjon mingit seisukohta ei 
kujunda.  
 
Aruandlusnõuded – töörühma ettepanek, et majandusaasta aruande esitamata jätmise korral 
ei oleks õiguslik tagajärg ühingu registrist kustutamine ei tekita suuremat arutelu. Teiseks 
arutatakse seda, kas väiksematel ühingutel, eelkõige MTÜ-del, leevendada majandusaasta 
aruannete reegleid. RM ja EMTA on pigem nõuete leevendamise vastu.  
 
Ühingute lõpetamise teema osas selgitab töörühma juht töörühma järeldusi. EMTA esindaja 
tõstatab küsimuse, kas likvideerimisel olevatel ühingutel on likvideerimiseks ka mingi 
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lõpptähtaeg ja kas oleks võimalik sellist tähtaega ette nähta. Lisaks annab EMTA esindaja 
põhjaliku ülevaate sellest, mis plaanid on EMTA-l nõuete laekumise efektiivsemaks muutmisel. 
 
Töörühma juht selgitab ka ettepanekuid, mis puudutavad filiaale, need suuremat arutelu ei 
tekita. Küsimusi tekitab ettepanek kaotada filiaali kohustus koostada filiaali kohta eraldi 
majandusaasta aruanne. 
 
Ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise osas tehtud ettepanekud, mida töörühma juht 
ka tutvustab, ei tekita suuremat sisulist arutelu. RM annab ülevaate avaliku võimu poolt 
asutatud sihtasutustega seonduvatest ühinemisega seonduvatest probleemidest.  
 
Advokatuuri esindaja tõstatab kaalumiseks teema audiitorite roteerumiskohustusest.  
 
17ndaks detsembriks 2018 oodatakse kõigilt huvigruppidelt ettepanekuid.  
 
 
 
 
Protokollija Urmas Volens 
 
 
Koosoleku juhataja Vaike Murumets 
 


