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Ettepanek seoses majandusaasta aruannete esitamata jätmisega 
 
 
Lugupeetud Maris Lauri 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi kaubanduskoda) pöördub Justiitsministeeriumi 
poole ettepanekuga tõsta e-äriregistri keskkonnas tänasest selgemalt ja paremini 
esile seda, kui aruandekohustuslane on jätnud esitamisele kuulunud 
majandusaasta aruande äriregistrile tähtaegselt esitamata. Vastav teave võiks olla 
esile tõstetud sarnaselt esitamata deklaratsioonide ja maksuvõla infoga. 
 
Praktikas jätavad paljud ettevõtjad oma majandusaasta aruanded registrile tähtaegselt 
esitamata ehk siis ei täida oma olulist seadusest tulenevat aruandluskohustust riigi ees. 
Käesolevaga teebki kaubanduskoda ettepaneku, mille elluviimine aitab nimetatud 
probleemi lahendamisele oluliselt kaasa. 
 
Kuigi e-äriregistrist on võimalik ka täna leida infot selle kohta, et majandusaasta aruanne 
on esitamata, leiame, et info peaks olema rohkem esile toodud. Avalikkusele peaks 
olema selgelt nähtav ja arusaadav, et konkreetse aja seisuga on ettevõttel aruanne 
tähtaegselt esitamata. Usume, et majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata jätmise 
parem ja selgem esile tõstmine aitab tagada ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete tegevuse 
läbipaistvamaks muutmist. Ettevõtjal tekib võimalus lihtsamalt ning kiiremini saada 
ülevaadet oma tehingupartneri taustast ning hinnata paremini, kas konkreetne partner 
on seadusekuulekas või mitte. 
 
Lisaks leiame, et muudatuse mõjul peaks paranema ka majandusaasta aruannete 
esitamine. Kuivõrd avalikkusele on nii selgemalt näha, et ettevõte ei ole täitnud oma 
seadusest tulenevat kohustust ja et tegemist võib olla probleemse ettevõttega, 
motiveerib see ka ettevõtet ennast registrile tähtaegselt andmeid esitama. Seeläbi aitab 
muudatus parandada ettevõtjate käitumist ja ennetada seadusest tulenevate nõuete 
täitmata jätmist. Isikud saavad ettevõtete majandustegevuse kohta usaldusväärset infot 
ning seeläbi suureneb ka kindlustunne nende suhtes. Samuti  paraneb asjakohase info 
kättesaadavus ka statistikat ja järelevalvet tegevate asutuste jaoks. 
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Loodame, et peate võimalikuks meie ettepanekut arvesse võtta. Vajadusel olema valmis 
seda omalt poolt täiendavalt selgitama. 
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