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Koosolekute korraldamine ja otsuste vastuvõtmine
Osanike / aktsionäride koosolekul elektrooniliselt osalemine:
• OÜ ja AS: elektrooniline hääletamine võimalik ette näha põhikirjaga – hääletamine 

enne koosolekut ja koosoleku kestel
• AS: posti teel hääletamine – hääletamine enne koosolekut
• Koosolekul peavad füüsiliselt osalema koosoleku juhataja ja protokollija –

elektrooniliselt hääletavad osanikud/aktsionärid loetakse koosolekul osalejateks
• Kui põhikirjaga ei ole elektroonilist hääletamist ette nähtud, siis võiks konsensuslikul 

teel põhikirja vastava punkti lisamise vastu võtta

Osanike /aktsionäride otsuste vastuvõtmine ilma koosolekuta:
• OÜ ja AS: konsensuslikul teel seadusest tulenevalt – kõik osanikud/aktsionärid 

kirjutavad kirjalikule otsusele alla
• OÜ: kirja teel hääletamine ilma koosolekut kokku kutsumata seadusest tulenevalt –

otsuse eelnõu saatmine, tähtaeg hääle andmiseks, protokoll hääletamistulemuste 
kohta
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Juhtorgani liikme tegevuse suhtes rakendatavad meetmed

Juhatuse liikme vastutus: 
• Juhatuse liikmed peavad seadusest tulenevalt ühingu tegevust juhtima hoolsalt. Otsuste tegemisel 

tuleb arvestada nende võimalikke tagajärgi ja seda, millised otsused ja millises vormis on täidetavad.
• Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud ühingule kahju, vastutavad tekitatud 

kahju hüvitamise eest solidaarselt.
• Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on üldjuhul viis aastat.
• Kahju hüvitamist osaühingule võib nõuda ka osaühingu võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid 

rahuldada osaühingu vara arvel. 

Kuidas saada kontrolli alla ettevõtte üldine likviidsus?
• Likviidsust aitab tagada detailse ning lühiajalise rahavoogude prognoosi sisseviimine ja selle 

igapäevane jälgimine. 

Kuidas rahavood ning kulud kontrolli alla saada?
• Investeeringute puhul tasub mõelda, kas need aitavad praegusel hetkel kaasa ettevõtte käibe ja kasumi 

kasvule.

Millist infot jagada hankijate, pankade ja teiste osapooltega?
• Alustada tuleks huvigruppide kaardistamisest: töötajad, kliendid, hankijad, pangad, maksuamet, jne.
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Restruktureerimine ja makseraskused eriolukorras: saneerimine

Mis on saneerimine?
• SanS § 2: Abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema 

likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks
• Sisuliselt – ettevõtte päästmine ajutistest makseraskustest
• Võimalus võlausaldajate nõuded ümber kujundada – nõudeid vähendada või ajatada
• Protsess: saneerimismenetluse algatamine, võlausaldajate teavitamine, saneerimiskava koostamine 

ja vastuvõtmine ning kinnitamine, saneerimismenetluse lõpp
• Saneerimiskava kehtivuse ajal ei või võlausaldajad esitada ettevõtte suhtes hagiavaldust ega 

pankrotiavaldust nõude alusel, mille kohta saneerimiskava kehtib
• Kui kohus tuvastab, et saneerimiskavas ettenähtut arvestades on siiski alust ettevõtja pankrot välja 

kuulutada, tühistab ta saneerimiskava ja lõpetab saneerimismenetluse

Millal makseraskustes olev ettevõte peaks saneerimise peale mõtlema?
• On olemas nõudlus olemasolevate toodete või teenuste järele ning see on prognoositavalt kasvav
• On võimalus kärpida tegevuskulusid ning äri senisest säästlikumalt jätkata
• On lisafinantseerimise võimalusi
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Restruktureerimine ja makseraskused eriolukorras: pankrotimenetlus

Millal makseraskustes olev ettevõte peaks pankrotimenetluse peale mõtlema?
• Saneerimine ei tundu olevat piisav lahendus makseraskuste leevendamiseks
• Makseraskused on püsiva iseloomuga – maksejõuetust eeldatakse, kui ettevõtte netovara on negatiivne 

Mida teha selles olukorras?
• Pankrotiavaldusele (sh selle aluseks olevale nõudele) vastuvaidlemiseks tuleb esitada vastuväited kohtu 

poolt antud tähtaja jooksul.
• Pankrotimenetluse vältimiseks juhul, kui ettevõtte vastu on esitatud pankrotiavalduse aluseks olev 

põhjendatud nõue, võib nõude ära maksta või anda võlausaldajale tagatis tema nõude tagamiseks.
• (Juhatus on kohustatud pankrotiavalduse esitama 20 päeva jooksul peale maksejõuetuse ilmnemist.)
• (Kui juhatus 20 päeva jooksul pankrotiavaldust ei esita, siis on võimalik, et seda teeb võlausaldaja. Kui 

selgub, et juhatus on hoolsuskohustust rikkunud, võidakse juhatuse vastu esitada kahju hüvitamise hagi.)

§ Pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõuga soovitakse peatada eriolukorra ja sellele järgneva 2 kuu 
pikkuse perioodi jooksul ettevõtete jaoks pankrotiavalduste esitamise kohustus ja kehtestada 
võlausaldajatele pankrotiavalduse esitamise keeld. 
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Restruktureerimine ja makseraskused eriolukorras: riigi ja MTA abi

• Ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise peatamine – intressivabastus kehtib 
tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini.

• Alates 1. maist vähendatakse intressi määra tähtajatult seniselt 0,06 protsendilt 
0,03 protsendile.

• Vähendatakse edaspidi maksuvõlgade ajatamise korral intressi määra kuni 100%. 
Hetkel on maksimaalne võimalik intressi vähendamine 50%.

• Eriolukorra ajal tekkinud võlga ei asuta tavapärases kiires tempos sisse nõudma (nt ei 
tehta koheselt pangakontode areste). Võlga saab tasuda ka osade kaupa ilma kehtiva 
graafikuta.

§ Kuidas riik ja MTA aitavad raskustesse sattunud ettevõtjaid?
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Küsimusi?

Karin Kaup
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