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EELNÕU 

 

Raamatupidamise seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise 

seadus 
 

§ 1. Raamatupidamise seaduse muutmine 

 

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„9) konsolideerimisgrupi peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majan-

dusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika.“;   

 

2) seadust täiendatakse §-ga 453 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 453. Tulumaksualase teabe esitamine 

(1) Tulumaksualast teavet käsitleva aruande koostavad ja avalikustavad raamatupidamiskohus-

tuslased, kelle finantsaruannetes kajastatud kogutulu on kahe viimase järjestikuse aruandeaasta 

bilansipäeval olnud suurem kui 750 000 000  eurot.  Teave koostatakse ja avalikustatakse ni-

metatud kahe järjestikuse aruandeaasta viimase aasta kohta. 

 

(2)  Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust ei kohaldata: 

1) Eestis tegutsevale filiaalile ja tütarettevõtjale, kelle müügitulu kahel järjestikusel aastal vas-

tab käesoleva seaduse § 3 punktis 15 sätestatud nõudele; 

2) ettevõtjale, kes ise ja kelle kõik allüksused, sealhulgas tütarettevõtjad ja filiaalid, on asutatud 

või kelle püsiv tegevuskoht asub või kelle alaline majandustegevus toimub üksnes ühe liikmes-

riigi territooriumil ja kes tegutseb ainult selle liikmesriigi maksujurisdiktsioonis; 

3) krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes esitavad aruande kooskõlas Euroopa Par-

lamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise 

tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järeleval-

vet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ EMPs kohaldatav tekst (ELT L 176, 27.06.2013, lk 338–436), ar-

tikliga 89. 

 

(3) Kui kontserni, kelle konsolideeritud kogutulu kahe viimase järjestikuse aruandeaasta bilan-

sipäeval oli konsolideeritud finantsaruannetes kajastatuna suurem kui 750 000 000 eurot, 

emaettevõtja asub väljaspool Euroopa Liitu, avaldab ja teeb emaettevõtja tulumaksualast teavet 

käsitleva aruande nimetatud kahe järjestikuse aruandeaasta viimase aasta kohta kättesaadavaks 

konsolideerimisgrupi Eestis tegutsev üksus või filiaal.  

 

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruanne ei ole kättesaadav, esitab tütarettevõtja 

või filiaal emaettevõtjale taotluse esitada talle kogu teave, mida tal on vaja oma kohustuse täit-

miseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1. Kui emaettevõtja ei esita kogu nõutud teavet,  

koostab ja avaldab tütarettevõtja või filiaal tulumaksualast teavet käsitleva aruande, mis sisal-

dab kogu asjassepuutuvat teavet, mis on tema käsutuses või mille ta on saanud või hankinud, 

ning avalduse, milles märgitakse, et tema emaettevõtja ei ole vajalikku teavet kättesaadavaks 

teinud. 

 

(5) Eestis tegutsev filiaal võib avaldada ja teha kättesaadavaks ka Euroopa Parlamendi ja nõu-

kogu direktiivi 2013/34/EL artikli 48b lõike 6 punktis a nimetatud eraldiseisva ettevõtja tulu-

maksualast teavet käsitleva aruande kahe viimase järjestikuse aruandeaasta viimase aasta kohta. 
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(6) Eestis tegutsev konsolideerimisgrupi üksus või filiaal ei pea esitama tulumaksualase teabe 

aruannet, kui  emaettevõtja on avaldanud tulumaksualase teabe vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL artiklile 48c või on täidetud sama direktiivi artikli 48b lõikes 

6 sätestatud tingimused. Kui kontsern on teinud manipulatsioone tulumaksualase teabe avalda-

mise vältimiseks, on ta kohustatud esitama tulumaksualase teabe aruande. 

Manipulatsooniks loetakse olukorda, kui konsolideerimisgrupp on jaotatud sihilikult mitmeks 

väikeseks tütarettevõtteks või filiaaliks, kellele kohustus esitada tulumaksualast teavet ei laiene. 

 

(7) Tulumaksualast teavet käsitlev aruanne koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk-

tiivi 2013/34/EL artiklis 48c sätestatud  viisil. 

 

(8) Tulumaksualast teavet käsitlev aruanne avaldatakse tasuta raamatupidamiskohustuslase ko-

dulehel 12 kuu jooksul  pärast selle aruandeaasta bilansipäeva vähemalt ühes Euroopa Liidu 

ametlikus keeles. Aruanne peab olema kodulehele kättesaadav vähemalt viis aastat. Raamatu-

pidamiskohustuslane viitab majandusaasta aruandes oma kodulehel avaldatud tulumaksualast 

teavet käsitlevale aruandele.“; 

 

3) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses: 

„(17) Käesoleva seaduse § 453 kohaldatakse aruandeperioodile, mis algab 2024. aasta 1. juunil 

või hiljem.“; 

 

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses: 

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/2101, millega muudetakse direktiivi 

2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide 

poolt (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 429, 01.12.2021, lk 1–14).“; 

 

5) seaduse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud). 

 

§ 2. Audiitortegevuse seaduse muutmine 

 

Audiitortegevuse seaduse § 95 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

„4) märkima vandeaudiitori aruandes, kas sellele aruandeaastale eelneval aastal, mille kohta 

auditeeritavad finantsaruanded koostati, pidi raamatupidamiskohustuslane avaldama tulumak-

sualase teabe aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 453 ja kas aruanne avaldati koos-

kõlas raamatupidamise seaduse §-s 453 sätestatuga.“. 

 

§ 3. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. juunil. 

 

Jüri Ratas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn, 2022 

 

 

Algatab Vabariigi Valitsus                                

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 

Lisa 1 Bilansiskeem 


