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Uudiskiri

Hea uudiskirja lugeja,

Käesoleva uudiskirja
teemad on:

Saadame Sulle meie järjekordse Deloitte Legali praktilise informatsiooniga
uudiskirja. Seekord tutvustame majandustegevuse registriga seotud olulisi
muudatusi, tuletame meelde omakapitali nõude täitmise olulisust ja
osundame uuele äriühingu likvideerimise võimalusele.

 Majandustegevuse registri
uuendused

Edukat alanud ärihooaega soovides

 Ettevõtte omakapital
äriregistris luubi all
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 Lihtsam alternatiiv
likvideerimisele – osaniku
või aktsionäri ühinemine
äriühinguga

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTER UUENES
01. juulil 2014.a jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MTÜS) tõi kaasa muudatusi ettevõtete
majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise ning väljastamise korras ja hakkab muuhulgas reguleerima
majandustegevuse lubamist, piiramist ja keelamist riigi poolt.
Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise
lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.
Mõned olulisemad muudatused:








Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see
seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.
Kogu menetlus, sh tegevuslubade selgitustaotluste nõudmine toimub läbi ettevõtjaportaali www.eesti.ee.
1. juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kaob
vajadus oma tegevus MTRis registreerida, mõnes valdkonnas asendub see teavitamiskohustusega. Paljud
valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis
tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja. Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate
olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja 1. juulil
registris lisatoiminguid teha. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt
automaatselt.
Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, sest
selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks. Neil on selleks aega 120 päeva.
MTR-i tuleb majandustegevuse alustamisest teavitada, kuid erinevalt kehtivast regulatsioonist ei tähenda
kande puudumine automaatset tegutsemiskeeldu. Majandustegevuse nõuete täitmise üle võib uue
seaduse kohaselt järelevalvet teostada üksnes tagasiulatuvalt.
Sätestatakse tegevusloa üleandmise võimalus ettevõtte pärimise, võõrandamise ning äriühingu
ühinemise või jagunemise korral.

ETTEVÕTTE OMAKAPITAL ÄRIREGISTRIS LUUBI ALL
Äriregister on asunud taas kõrgendatud tähelepanu pöörama sellele, et äriühingute omakapital oleks seadusega
kooskõlas. Seejuures võib negatiivne omakapital olla aluseks ühingu sundlõpetamisele ja registrist kustutamisele.
Äriseadustiku kohaselt peab ühingu netovara olema vähemalt pool osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte vähem kui seaduses
ettenähtud minimaalne osa- või aktsiakapital (osaühingu puhul siis vähemalt 2 500 eurot ning aktsiaseltsi puhul 25 000
eurot).
Kui omakapital on väiksem või langeb alla seadusega sätestatud miinimumsuuruse, peavad osanikud/aktsionärid
otsustama:





osaühingu osakapitali või aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise või suurendamise;
muude abinõude tarvituselevõtmise (nt omanikulaenust loobumine, vabatahtlike reservide loomine);
osaühingu või aktsiaseltsi lõpetamise ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise; või
pankrotiavalduse esitamise.

Omakapitali negatiivsus ei tähenda aga alati äriühingu vähest jätkusuutlikkust või ebapiisavat maksevõimet, tihti võib
omakapitali negatiivsus väljenduda ka olukorras, kus ettevõte on eelistanud tegevuse rahastamisel omakapitali asemel
võõrkapitali (eelkõige laenutooteid). Selllest hoolimata ei tohi seaduses sätestatud omakapitalinõudesse suhtuda
kergekäeliselt ning vara langemisel alla seaduses sätestatud miinimumi tuleks koheselt astuda samme omakapitali
taastamiseks.

LIHTSAM ALTERNATIIV LIKVIDEERIMISELE – OSANIKU VÕI AKTSIONÄRI
ÜHINEMINE ÄRIÜHINGUGA
1. jaanuaril 2015.a. jõustuvad äriseadustiku muudatused, mis muuhulgas võimaldavad OÜdel ja ASidel ühineda
ainuosanikust või -aktsionärist füüsilise isikuga. Sellise ühinemise tulemusena OÜ või AS lõppeb ning äriühingu õigused
ja kohustused lähevad täies ulatuses üle füüsilisele isikule.
Kuna äriühingu likvideerimine on suhteliselt aeganõudev protsess, siis on jõustuvate muudatuse eesmärgiks pakkuda
äritegevust vabatahtlikult lõpetada soovivatele isikutele praeguse kohustusliku likvideerimismenetluse asemel
alternatiivina kiirem ja lihtsam lahendus.
Oluline on aga tähele panna, et praktikas oleks ühinemismenetlus õigustatud ja lihtsam alternatiiv likvideerimismenetlusele
üksnes olukorras, kus äriühingul ei ole olemasolevaid ega ka potentsiaalseid kohustusi, sest omanikust füüsiline isik
kannab äriühingu kohustuste ees isiklikku piiramatut vastutust.
Seega võib selline ühinemine ennast praktikas õigustada üksnes ühingutes, kus pole majandustegevust alustatud või
kus omanikul on 100%-line ülevaade ja kindlus ühingus toimuva ja toimunu suhtes.

Käsitletud teemade kohta täiendava informatsiooni saamiseks võta meiega julgelt ühendust:

Kadri Rebane
Jurist
Tel: 640 6519
E-post: krebane@deloitteCE.com

Elena Lass
Jurist
Tel: 640 6518
E-post: elass@deloitteCE.com

www.deloitte.ee|
Roosikrantsi 2
10119 Tallinn
Eesti
Deloitte tähistab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu`t, mis on UK piiratud vastutusega äriühing ja selle liikmesfirmade võrgustikku, kus iga liikmesfirma on juriidiliselt
eraldiseisev ja sõltumatu ettevõte. Deloitte Touche Tohmatsu ja tema liikmesfirmade juriidilise struktuuri detailset kirjeldust vaata www.deloitte.ee.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2014 Deloitte Legal
Kui Te ei soovi rohkem meie poolt saadetud infomaterjali saada, palun saatke teade vajutades siia: “Unsubscribe”

