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Arvamuse esitamine äriseadustiku ja raamatupidamise 
seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Maris Lauri 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tänab Justiitsministeeriumit võimaluse eest avaldada 
arvamust äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse 
(digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu kohta. Eelnõuga võetakse üle Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) nr 2019/1151, mille 
tulemusena muu hulgas kaob filiaali registreerimise ja likvideerimise nõue ning 
muutuvad ka filiaali majandusaasta aruande esitamise reeglid. 
 
Tutvustasime eelnõud oma liikmetele ning saadud tagasiside põhjal toome järgnevalt 
välja oma ettepanekud ja märkused. 
 
1. Majandusaasta aruande esitamise nõude kaotamine 
Eelnõu § 1 p 10 jõustumisel, kui välismaa äriühingul ei ole oma riigis kohustust 
avalikustada oma majandusaasta aruannet, ei pea edaspidi ka Eestis registreeritud 
filiaal seda aruannet äriregistri jaoks koostama ega esitama. Juhul, kui välismaa äriühing 
ei pea oma riigis aruannet avalikustama ja tegu ei ole Euroopa Majanduspiirkonna 
äriühinguga, peab Eestis registreeritud filiaal koostama ja äriregistrile esitama eraldi 
aruande filiaali enda kohta. 
 
Üldjuhul toetasid ettevõtjad välismaa äriühingu majandusaasta aruande esitamise 
nõude kaotamist juhul, kui ühingul ei ole oma riigis majandusaasta aruande 
avalikustamise kohustust. Küll aga oli filiaalide enda aruannete esitamise kohustuse 
osas ettevõtjate tagasiside erinev. Osad vastajad leidsid, et filiaali aruannet ei peaks 
esitama, kuid osad toetasid muudatust asudes seisukohale, et see tagab mingigi filiaali 
tausta kontrollimise võimaluse olemasolu. Majanduskeskkonna läbipaistvuse 
tagamisest tulenevalt toetame pigem viimast positsiooni. 
 
2. Ettepanek täpsustada muudatusi 
Ettevõtjate tagasisidest nähtub, et filiaali kehtiv regulatsioon ja ka eelnõukohased 
muudatused võivad praktikas tekitada teatud arusaamatusi ja segadust. Näiteks on 
tekkinud küsimusi, kas registreerimata filiaal on ka filiaal ja talle laienevad filiaalile 
kehtestatud nõuded (nt aruandluse kohustus, juhataja nimetamise kohustus jne); kas 
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filiaali majandusaasta aruannet tuleb auditeerida; miks on eelnõus vahet tehtud aruande 
esitamise nõudel (eelnõu § 1 punktis 10) ja koostamise nõudel (eelnõu §-s 2), kuigi 
seletuskirjas on neid käsitletud justkui koos; kas eelnõu tagab, et registripidaja ei saa 
nõuda välismaa äriühingu majandusaasta aruande tõlkimist eesti keelde; millistele 
aruandeaastatele seadus esmakordselt rakendub. Kaubanduskoda teeb ettepaneku 
selguse mõttes tuua need momendid seletuskirjas selgemini välja või vajadusel 
täpsustada eelnõu sõnastust. 
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