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Suurettevõtete nimekirja koostamisest 

Austatud Toomas Luman 

Nõustume teiega, et koostöös erasektoriga ette võetud liigse bürokraatia vähendamise initsiatiiv 

on oluline. Samuti peame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis oluliseks, et 

ministeeriumi ametnikud tegeleksid rahvusvahelistes ja riigisisestes õigusaktides ette nähtud 

raamistikus ettevõtluskeskkonna parandamisega. Raamatupidamise seadus määrab arvnäitajad 

majandusaasta aruande vormi valikuks ning nende alusel tekib äriregistrisse alates 2017. aastast 

igale ettevõttele ettevõtte kategooria märge. Kõige lihtsam oleks eeldada, et äriregistris määratud 

kategooriad on õiged ning anda nende alusel välja suurettevõtete nimekiri. 

 

Paraku ei ole äriregistri andmed täielikud mitmel põhjusel. Aruande vormi valimise 

motivatsiooniks võib olla mingite kindlate lahtrite olemasolu suurettevõtte vormil, lisaks ei esita 

kõik ettevõtjad majandusaasta aruandeid õigeaegselt või ei konsolideeri seotud ettevõtete andmeid 

vastavalt väikeste- ja keskmiste ettevõtete määramise teatmiku juhendile, millele ka oma kirjas 

viitasime. Kasutades ainult majandusaasta aruannete andmeid jäävad seega osad suurettevõtted 

nimekirjast välja. Erinevaid meetodeid kasutades võib saada nimekirja pikkuseks 70 kuni 373 

ettevõtjat. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valis pärast põhjalikku kaalumist nimekirja 

uuendamiseks kombineeritud variandi. Pelgalt avaldatud nimekirja kuulumise, mittekuulumise 

fakt ei ole määrav auditikohustuse tekkimisel, sestap leiti, et tuleks analüüsida pigem suuremat 

hulka ettevõtteid. Selleks saatis ministeerium välja kirja, kus informeeriti, et ettevõttel on 

tõenäosus sattuda energiaauditi kohustusega ettevõtete nimekirja. Lisaks informeeriti ettevõtteid 

arvnäitajatest ja auditikohustusest vabanemise piirmääradest ning paluti võimalusel e-kirja teel 

ministeeriumi arvnäitajatest informeerida. Seni on ministeeriumile laekunud 15 e-kirja, mille 

sisuks on olnud ettevõtte töötajate arv ja majandusnäitajad ning oleme need ettevõtted nimekirja 

kandidaatide hulgast eemaldanud. Liigset halduskoormust on seejuures maininud ainult üks 

ettevõtja kahekümne neljast kellega ministeerium kontaktis on olnud.   
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Leiame, et tegemist pole ebaproportsionaalse kohustusega, vaid pigem konstruktiivse dialoogiga 

ministeeriumi, äriregistri ja ettevõtjate vahel, mis aitab õigusaktide nõudeid lõppkokkuvõttes aega 

kokku hoides rakendada. Sel eesmärgil on kehtestatud ka erinevad ettevõtete kategooriad ja 

majandusaasta aruande vormid: et vähendada ettevõtjatel aruandlusele kuluvat aega. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ando Leppiman 

kantsler 
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