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EELNÕU 

 

 

Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid) 
 

§ 1. Äriseadustiku muutmine  

 

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused: 

 

1) Paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses: 

„Äriühingu võib kustutada äriregistrist, kui ta ei osale poolena üheski käimasolevas kohtu- või 

haldusmenetluses.“; 

 

2) Paragrahvi 691 täiendatakse pärast sõna „ettevõtluskeeldude“ sõnadega „ning 

pankrotiseaduse alusel määratud kehtivate juhatuse või seda asendava organi liikmena või 

likvideerijana tegutsemise keeldude“; 

 

3) paragrahvi 149 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

 

„(6) Osaühingu osa võõrandamise tehing on tühine, kui osaühing, mille osa võõrandatakse, ei 

ole täitnud käesoleva seaduse § 179 4. lõikes nimetatud aruande ja muude dokumentide 

esitamise kohustust.“;  

 

4) paragrahvi 180 lõiget 31 täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses: 

„Juhatuse liikmeks ei või olla ka kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses, samuti ei või 

juhatuse liikmeks olla mõne teise juriidilise isiku, kellel on esitamata käesoleva seaduse § 179 

4. lõikes nimetatud aruanded ja muud dokumendid või maksuaruanne, juhatuse või seda 

asendava organi liige.“;  

 

5) paragrahvi 211 lõikes 2 asendatakse sõna „kolme“ sõnaga „kahe“; 

 

6) paragrahvi 212 lõikes 3 ja paragrahvis 213 asendatakse sõna „nelja“ sõnaga „kahe“; 

 

7) paragrahvi 216 lõikes 2 asendatakse sõna „kuue“ sõnaga „kolme“ ja sõna „kahe“ sõnaga 

„ühe“ ning lõikes 3 sõna „kuue“ sõnaga „kolme“; 

 

8) paragrahvi 218 lõikes 1 asendatakse sõna „kuue“ sõnaga „kolme“ ja „kolme“ sõnaga „ühe“; 

 

9) paragrahvi 308 lõiget 31 täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses: 

„Juhatuse liikmeks ei või olla ka kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses, samuti ei või 

juhatuse liikmeks olla mõne teise juriidilise isiku, kellel on esitamata käesoleva seaduse § 179 

4. lõikes nimetatud aruanded ja muud dokumendid või maksuaruanne, juhatuse või seda 

asendava organi liige.“; 

 

10) paragrahvi 318 lõiget 41 täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses: 

„Nõukogu liikmeks ei või olla ka kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses.“; 

 

11) paragrahvi 374 lõikes 2 asendatakse sõna „kolme“ sõnaga „kahe“; 
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12) paragrahvi 375 lõikes 3 ja paragrahvis 376 asendatakse sõna „nelja“ sõnaga „kahe“; 

 

13) paragrahvi 379 lõikes 2 asendatakse sõna „kuue“ sõnaga „kolme“ ja sõna „kahe“ sõnaga 

„ühe“ ning lõikes 3 sõna „kuue“ sõnaga „kolme“; 

 

14) paragrahvi 381 lõikes 1 asendatakse sõna „kuue“ sõnaga „kolme“ ja „kolme“ sõnaga 

„ühe“. 

 

§ 2. Pankrotiseaduse muutmine 

 

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) seadust täiendatakse paragrahviga 141 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 141. Võlgniku maksejõuetuse eeldamine 

Võlgniku maksejõuetust eeldatakse, kui esineb vähemalt üks käesoleva seaduse § 10 lõike 2 

punktides 2–4 nimetatud asjaoludest.“; 

 

2)  paragrahvi 28 lõikes 8 kustutatakse kolmas ja neljas lause. 

 

3)  seadust täiendatakse paragrahviga 291 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 291. Keeld tegutseda juhatuse liikmena või likvideerijana 

 

(1) Kohus võib määrusega keelata isikul tegutseda juhatuse või seda asendava organi liikmena 

või likvideerijana kuni üheks aastaks järgmistel tingimustel: 

 

1) juriidilise isiku, mille juhatuse või seda asendava organi liige isik on, pankrotimenetlus 

jääb välja kuulutamata raugemise tõttu käesoleva seaduse § 29 alusel ja  

2) pankrotiavaldust selle pankroti väljakuulutamiseks, mille raames juhatuse või seda 

asendava organi liikme või likvideerijana tegutsemise keeldu soovitakse kehtestada, ei 

ole esitanud võlgnik ise ja 

3) sama isik on kuulunud määruse tegemisele eelneva kolme aasta jooksul vähemalt kolme 

juriidilise isiku juhatusse või seda asendavasse organisse, mille pankrotimenetlus on 

jäänud välja kuulutamata raugemise tõttu käesoleva seaduse § 29 alusel, kusjuures 

võlgnikud ei ole esitanud ise pankrotiavaldust ja 

4) on põhjendatud kahtlus, et juhatuse või seda asendava organi liige ei täida ka tulevikus 

seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustust. 

(2) Määruse, millega kohus on kohaldanud juriidilise juhatuse või seda asendava organi 

liikmena või likvideerijana tegutsemise keeldu, peale võib isik, kelle suhtes keeldu on 

kohaldatud, esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale võib edasi kaevata.“; 

4) paragrahvi 110 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

 

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 – 4 nimetatud tähtaegade kulgemine peatub 

juriidilise isiku saneerimismenetluse algatamisest saneerimisseaduse § 10 lõike 1 alusel kuni 

saneerimiskava kinnitamata jätmiseni või saneerimisemenetluse muul alusel lõppemiseni.“. 

 

§ 3. Riigilõivuseaduse muutmine 
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Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

Paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses: 

 

„31) pankrotiseaduse § 30 lõikes 3 nimetatud hagi esitamine;“; 

32) pankrotimenetluses vara tagasivõitmise hagi esitamine;“. 

 

§ 4. Tulundusühistuseaduse muutmine 

 

Tulundusühistuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

Paragrahvi 55 lõiget 3 täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Juhatuse liikmeks ei või olla ka kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses, samuti ei või 

juhatuse liikmeks olla mõne teise juriidilise isiku, kellel on esitamata käesoleva seaduse § 179 

4. lõikes nimetatud aruanded ja muud dokumendid või maksuaruanne, juhatuse või seda 

asendava organi liige.“ 

 

§ 4. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1.juunil.  

 

 

Riigikogu esimees Eiki Nestor 

Tallinn, Toompea 

„........”...........................” 2018. a. 

Algatanud Vabariigi Valitsus 

„........”...........................” 2018. a. 


