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Arvamuse esitamine pankrotiseaduse §-st 128 tuleneva majandusaasta aruande 
esitamise kohustuse kohta 
 
Lugupeetud Gunnar Vaikmaa 
 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tänab Justiitsministeeriumit võimaluse eest avaldada 
arvamust pankrotiseaduse §-st 128 tuleneva majandusaasta aruande esitamise 
kohustuse kohta. 
 
Eelnimetatud paragrahvi kohaselt kohustub haldur seoses pankrotivõlgniku 
raamatupidamise korraldamisega mh tegelema nii pankroti väljakuulutamisele eelnenud 
majandusaasta aruande esitamisega kui ka täitma seda ülesannet järgneva 
pankrotimenetluse kestel. 
 
Kaubanduskoda nõustub sellega, et pankrotiolukorras ja eriti siis, kui pankrot liigub 
raugemise suunas, on võlgniku majandusaasta aruande koostamise vajadus küsitav. 
Majandusaasta aruande koostamine on väga mahukas ning paljudel juhtudel keeruline, 
kuna vajalikud dokumendid on tihtipeale puudulikud või üldse puuduvad. Sellest 
tulenevalt peame mõistlikuks loobuda halduri tänasest kohustusest esitada 
registripidajale võlgniku majandusaasta aruanne.  
 
Küll aga peame oluliseks, et võlausaldajatele säiliks võimalus saada adekvaatset 
ülevaadet võlgniku varade kohta. Tuleks leida muu alternatiivne aruande või muu 
asjakohane vorm, mis on majandusaasta aruandega võrreldes lihtsam, vähem 
mahukas ning mis peegeldab selgelt võlgniku majanduslikku olukorda. Näiteks 
pakkusite ühe alternatiivina pankrotiseaduse §-s 165 nimetatud halduri ettekannet. Selle 
sätte kohaselt peab nimetatud ettekanne sisaldama põhjuseid, miks pankrotimenetlust 
ei ole lõpule viidud, andmeid müüdud ja müümata pankrotivara kohta ning andmeid 
pankrotivara valitsemise kohta. Samas on ilmne, et praktikas võivad eri haldurid 
koostada ettekandeid erinevalt – erinevas mahus ja erineva detailsuse ja kvaliteediga. 
See aga viib omakorda selleni, et mõned aruanded ei pruugi anda piisavalt infot 
majandusotsuste tegemiseks. Seetõttu peame oluliseks, et alternatiivne aruanne 
koostatakse ühtsete reeglite järgi, et võlausaldajad saaksid pankrotivõlgniku 
majanduslikust olukorrast alati võimalikult selge ja adekvaatse ülevaate. 
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Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja seisukohti arvesse võtta. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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