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Optsioonilepingute 
pakkumine  
töötajatele

Toetame teie äri  
ja mõistame selle 
eripärasid –  
anname nõu nii  
üksikutes küsimustes 
kui ka pakume 
kompleksnõustamist, 
millesse kaasame 
erinevad teenusliinid, 
et töötada välja teile 
sobivaim lahendus.

Mis on optsioonileping?
Optsioonileping annab töötajale lepingus sätestatud 
tingimuste täitumisel õiguse:

a) omandada osaluse ettevõttes või kontserni muus 
üksuses (osalusoptsioon);

b) rahale või teistele ettevõtte varadele, mis 
põhinevad ettevõtte või muu kontserni üksuse 
omakapitaliinstrumentide (nt aktsiad) hinnal või 
väärtusel. 

Milleks pakkuda osalust ettevõttes ja millist kasu 
toob optsioonileping? 

Optsioonilepingu pakkumine on suurepärane 
võimalus kasvatada töötajas lojaalsustunnet ja 
siduda teda isiklikumalt ettevõttega. Samuti on 
see hea lisavõimalus töötajate motivatsioonipaketi 
täiendamiseks eelkõige alustavates ja arengufaasis 
olevates ettevõtetes.

Kas mõtlete optsioonide andmisest töötajatele 
või olete juba lepingu sõlminud, aga ei tea, millist 
mõju see omab ettevõttele maksuarvestuslikust 
või muust seisukohast? 

Võta ühendust KPMG ekspertidega, kes saavad aidata 
erinevates optsioonilepingutega seotud küsimustes.



ÕIGUSNÕUSTAMINE:

• optsiooniprogrammi koostamine;

• optsioonilepingute koostamine;

• osanike/aktsionäride lepingu koostamine/
muutmine;

• põhikirja muutmine;

• ostueesõigusest loobumist puudutava 
dokumentatsiooni ettevalmistamine;

• osade registreerimine väärtpaberite registris; 

• osade jagamine, võõrandamine, osakapitali 
suurendamine;

• aktsiate võõrandamine, aktsiakapitali 
suurendamine;

• juhatuse liikme lepingute koostamine;

• eelnimetatud toiminguteks vajalike juhtorganite 
otsuste vastuvõtmine;

• väärtpaberiülekannete korraldamine;

• avalduste esitamine äriregistrile.

MAKSUNÕUSTAMINE:

• ettevõtja jaoks sobivaima, töötajat motiveeriva 
ja maksuefektiivse optsiooniprogrammi välja 
töötamine;

• piiriüleste optsiooniprogrammide koostamise 
nõustamine.

RAAMATUPIDAMISNÕUSTAMINE:

• optsioonilepingute analüüs raamatupidamisliku 
käsitluse ja finantsaruannetele tuleneva mõju 
selgitamiseks;

• optsioonilepingutele kehtivate finantsaruannete 
avalikustamise nõuete selgitamine;

• koostöös maksu- ja õigusekspertidega sobivaima 
optsioonilepingu väljatöötamine, arvestades ka 

mõju finantsaruannetele.
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TEHINGUNÕUSTAMINE JA OPTSIOONILEPINGU 
ÕIGLASE VÄÄRTUSE HINDAMINE

• nõustamine optsioonilepingu õiglase väärtuse 
hindamise läbiviimiseks;

• raporti koostamine optsioonilepingu õiglase 
väärtuse hindamise kohta;

• MS Excelis hindamismudeli koostamine. 
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