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Vabaühenduste liit tänab, et tegelete äriregistri infosüsteemide kasutajasõbralikumaks 

muutmisega ja esitab mõned kogunenud mõtted. Osad neist puudutavad ka õiguslikke, mitte 

üksnes tehnilisi muudatusi ja mõne oleme varem välja toonud nn nullbürokraatia ettepanekute 

raames, aga tuletame siiski meelde: 

1. MTÜ ingliskeelne asutamine – nii e-residentsuse kui ka rände tuules kasvab üha uute 

eestimaalaste huvi lisaks ettevõtlusele ka ühiskonnaelus kaasa lüüa ning 

mittetulundusühingut lihtsalt inglise keeles asutada. Ka MTÜ-le on võimalik 

standardpõhikiri luua, OÜst isegi vähesemate tegemist vajavate valikutega. MTÜS on 

samuti nii detailne, et põhikirjas vajab sisuliselt sätestamist vaid alla kümne asja. 

Asutamisleping on sisuliselt kandeavaldusena juba tänagi Ettevõtjaportaalis 

ingliskeelsena olemas. 

2. Tulumaksusoodustuse staatuse ja ajaloo kuvamine äriregistris sarnaselt KMKR infoga. 

Hetkel hoitakse soodustuse teavet MTA kodulehel Exceli/pdf tabelina. Tulevikus võiks ka 

taotlemine olla elektrooniline ettevõtjaportaali või EMTA kaudu (taas sarnaselt plaanitud 

KMKR registreerimisele). 

3. E-arveldajasse võiks arendada otsesuhtluse pankadega (nt LHV Connect, Swedbank 

Gateway), mida osad majandustarkvarad juba võimaldavad. 

4. Toetame ettepanekute tabeli ideed lisada e-arveldajas laomoodul ja sessiooni 

pikendamise või parooliga sisenemise võimalusi. Praegused lahendused on küllap 

turvalised, aga pidevale kasutajale üpris tülikad – üksnes IDga, üsna aeglane, liiga mitu 

sammu e-arveldajasse jõudmiseks. Ka parooliga sisenemise saab muuta turvalisemaks 

kaheastmelise tuvastusega. 

5. E-arveldaja ja EMTA vaheline suhtlus on deklaratsioonide esitamisel mugav, ent 

ettemaksukonto kannete käsitsi kopeerimise vajadus kaugeltki mitte. 

6. Sarnaselt võiks e-arveldaja anda märku, millised MTA deklaratsioonid või ka MAA on 

ühingul esitamata. Hetkel kuvatakse töölaual tähtaegu, aga mitte tegelikku esitamist. 

7. Kaaluda sarnaselt mikroettevõtjaile ka väikese käibe ja varade mahuga MTÜdele üksnes 

põhinäitajatega MAA võimalust. Vajadust on rõhutatud ka noorte ettevõtluse edendamise 

nimel, kes on rahastuse nimel sunnitud enamasti lühiajalisteks projektideks või 



 

õpilasfirmadeks juriidilise isiku looma, ent jäävad hiljem aruandluse või likvideerimisega 

jänni. 

8. Uue MAA esitamisel võiks süsteem kuvada ka eelmise aasta EMTAKi koodi, mida praegu 

peab käsitsi otsima. 

9. Kordame taas, kui töömahukas on nii ühingutele kui ka registrile MTÜ üldkoosoleku 

allkirjalehe nõue. Mõistame registriandmete usaldusväärsuse vajadust, ent ei mõista, kas 

risk on tõesti nii suur, et kogu kaasneva ajakulu paberdokumentide menetlemisega üles 

kaalub. 

10. Kordame taas, et mõistlik oleks liita INF 9 maksuvorm majandusaasta aruandesse, nt 

kohustusliku lisana tulumaksusoodustusega ühingutele. Praegu jätkuvalt suures osas 

dubleeriv andmeesitamine. 

11. Paneme ette kaaluda tulevikus äriregistri andmete seostamist ja mugavat kuvamist teiste 

andmekogudega, muutmaks ühiskonda laiemalt läbipaistvamaks ja vähendamaks 

korruptsiooniriske, eelkõige näidates ühingute ja nende juhtorgani liikmete teisi seoseid, 

nt võidetud riigihangete ja vabaühenduste rahastuslepingutega (andmeid on üha enam 

olemas SAPis, testversioon http://mtyraha.heakodanik.ee), aga ka kohtuasjade ja -

lahenditega. Läbipaistvuse nimel võiks ka vähemasti avalikes huvides tegutsevate 

vabaühenduste põhilised andmed üldsusele tasuta nähtavad olla. Tegu on lõppeks  avalike 

andmetega. 
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