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Talu mõiste

• Talu on tavaliselt ühele perekonnale kuuluv elupaik ja väike maamajand, mis hõlmab maavalduse koos 
eluhoonete, abihoonete, nii majandatavate (aed, põllud, karjamaad ja heinamaad, mets) kui ka 
mittemajandatavate kooslustega (nt soo, ka osa metsa) koos nende elanikega 
(sealhulgas koduloomade ja metsloomadega). Talu võib olla naturaalmajanduslik või keskendunud 
mõne põllumajandus-, loomakasvatus- või aiandussaaduse tootmisele.( Vikipeedia)

• Talu on kõik ühe valdaja poolt põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavad maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnisasjad koos päraldistega. Päraldised on selle majandamiseks kasutatav 
põllumajandusinventar, masinad ja loomad, samuti maatüki saadused, mis on vajalikud majandamise 
jätkamiseks järgmise saagini. (§21.Asjaõigusseaduses)

• Talupidaja on ettevõtja, kelle tegevusalaks on põllumajandussaaduste tootmine ja kes selleks otstarbeks 
kasutab enda valduses olevat talu.(§ 2. Äriseadustikus)
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Ettevõtlusvormid

• Füüsilisest isikust ettevõtja

• Osaühing 

• Aktsiaselts

• Tulundusühistu

• Täisühing

• Usaldusühing



Füüsilisest isikust ettevõtja

FIE-füüsiline isik, kes tegutseb ettevõtjana, ei ole juriidiline isik

Vara kuulub kõik isikule võis siis on ühisvara abikaasaga

Ettevõtlus puudutab ainult maksundust.

• Minimaalne nõutav algkapital – puudub

• Asutajaid ainult üks

• Varaline vastutus – FIE vastutab kohustuste eest kogu oma varaga

• Võib omada töötajaid.

• Võib olla käibemaksukohuslane



Osaühing

• Minimaalne nõutav algkapital – 2500 eurot (või puudub, kui kavandatud osakapital 
ei ole suurem kui 25 000 eurot)

• Minimaalne nõutav asutajate arv – üks

• Varaline vastutus – osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest; osakapitali 
sissemakse tegemata jätmise korral tuleb vastutada tasumata sissemakse ulatuses 
isikliku varaga

• Juhtimine – OÜ kohustuslik juhtimisorgan on juhatus; osaühingul peab olema 
nõukogu ainult siis, kui see on ette nähtud OÜ põhikirjas



Aktsiaselts

• Minimaalne nõutav algkapital – 25 000 eurot

• Minimaalne nõutav asutajate arv – üks

• Varaline vastutus – aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest

• Juhtimine – AS-i kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek; 

aktsiaseltsil peavad olema juhatus ja nõukogu



Tulundusühistu

• Minimaalne nõutav algkapital – 2500 eurot

• Minimaalne nõutav asutajate arv – kaks

• Varaline vastutus – osanik ei vastuta isiklikult tulundusühistu kohustuste eest, 

kui pole kokku lepitud teisiti

• Juhtimine – üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ; otsused tehakse 

hääletusel, kus igal ühistu liikmel on üks hääl; juhatus on ühistu juhtorgan



Täisühing ja usaldusühing

• Minimaalne nõutav algkapital – puudub; sissemaksete suurus määratakse 
ühingulepinguga

• Minimaalne nõutav asutajate arv – kaks

• Juhtimine – kohustuslikud juhtimisorganid puuduvad

• Varaline vastutus täisühingul– osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest võrdselt 
kogu oma varaga

• Varaline vastutus usaldusühingul– vähemalt üks täisosanik vastutab äriühingu 
kohustuste eest kogu oma varaga; vähemalt üks usaldusosanik vastutab äriühingu 
kohustuste eest tehtud sissemaksete ulatuses



Mittetulundusühing

• Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või 
põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

• Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks. Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

• MTÜ asutajateks ja liikmeteks võivad olla nii füüsilised  kui ka juriidilised isikud . 
Minimaalne liikmete arv on kaks.

• MTÜ võib tegeleda ettevõtlusega ja omada palgatöölisi.



Mikro- ja väikeettevõtja

• Mikroettevõtja – osaühing, mille näitajad vastavad kõikidele järgmistele 

tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustused ei ole suuremad 

kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on 

aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

• Väikeettevõtja – äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval 

vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 

000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.



Keskmine ja suurettvõtja

• Keskmise suurusega ettevõtja – äriühing, mille näitajatest võib 

aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 

20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv 

aruandeaasta jooksul 250 inimest.

• Suurettevõtja – äriühing, mille näitajatest aruandeaasta bilansipäeval 

vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, 

müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 

250 inimest.



Ettevõtte asutamine

• Kas FIE või OÜ?

• Elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis

• Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri 
ettevõtjaportaali sisenemiseks ja registreerimise läbiviimiseks vajate ID-kaarti või mobiil-IDd ning 
digitaalallkirjastamise tarkvara.

• Äriühingu saate registreerida elektrooniliselt ettevõtjaportaalis vaid siis, kui kõik asutamisega seotud isikud 
(juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jt) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid 
digitaalallkirjastada.

• Ettevõtjaportaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut, mittetulundusühingut ning 
alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi elektrooniliselt asutada ei ole võimalik.

• Osaühingu elektroonilisel registreerimisel tuleb sisestada asutajate ning loodava ühingu andmed, ärinimi, 
kujundada tüüppõhikiri, tasuda riigilõiv ja soovi korral teha osakapitali sissemakse. Ettevõtjaportaal 
võimaldab osaühingu asutamist ka ilma kohese osakapitali sissemakseta.

FIE vs. OÜ.docx


FIE tegevuse peatamine

• Teatada äriregistrile peatamise aeg

• Ei pea maksma avansilisi tulu- ega sotsiaalmaksu

• Sellel ajal tehtud kulutusi ei saa ettevõtlustulust maha arvata

• Peatamise ajal laekunud tulu võetakse maksustamisel arvesse

• Kui tegevus peatatakse rohkem kui 12 kuuks, loetakse ettevõtte vara isiklikku tarbimisse 
võetuks ja ettevõtlutulule lisandub vara turuhind

• Ravikindlustuskaitse peatub  kahe kuu möödumisel peatamise kandmisest äriregistrisse

• Peale peatamise lõpukande kuupäeva jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata 



FIE tegevuse lõpetamine

• Avaldus äriregistrile

• Taotlus ka käibemaksukohuslase registrist kustutamiseks

• Vara, mille soetusmaksumus on kantud ettevõtluse kulusse, loetakse isiklikku 

tarbimisse võetuks ja ettevõtlustulule lisatakse vara turuhind

• Ravikindlustuskaitse lõppeb kahe kuu möödumisel peale kustutuskande 

tegemist



Ettevõtluse lõppemine FIE surma korral

• FIE surma korral loetakse ettevõtlus lõppenuks, kui keegi FIE ettevõtlust ei jätka. 
Ettevõtja maksukohustused ja vara lähevad pärimisseaduse alusel üle pärijatele. Kui 
pärijad pärandusest loobuvad, siis pärandaja ettevõtlusega seotud varad ja 
kohustused nendele edasi ei kandu. Loobumisest teatamata jätmisel loetakse pärand 
igal juhul pärijate poolt vastuvõetuks.

• Kui päritavale varale tehakse inventuur, siis vabaneb pärija pärandaja võlgade 
tasumise kohustusest oma vara arvel. Sellisel juhul tuleb võlgade olemasolul neid 
tasuda vaid pärandvara väärtuse piires. Päranduse saajatel tuleb tasuda pärandaja 
poolt deklareeritud ja temale määratud maksusummad.



Ettevõtlustegevuse jätkamine FIE surma korral

• Kui päranduse saaja otsustab ettevõtlustegevust jätkata, tuleb pärijal registreerida end uue 
ettevõtjana äriregistris ning käibemaksukohustusluse korral Maksu- ja Tolliametis pärandaja 
esimese surmakuu jooksul. Äriregistris muudetakse ettevõtte omanikku, ärinime ja muid 
vajalikke andmeid. Pärandaja surma kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga koostatakse 
algbilanss.

• Uus ettevõtja jätkab tegevust sama ettevõtte, registrinumbri, vara (raha, nõuded, tehnika, 
loomad jne) ning kohustustega (laen, liising, tööjõud jne), mis on nüüd pärija vastutusel. 
Pärandaja surmakuu ja järgnevate kalendrikuude eest tuleb esitada maksudeklaratsioonid ( v.a 
käibedeklaratsioon) juba ettevõtluse jätkaja nimel. Samuti tuleb ettevõtlust jätkaval pärijal 
deklareerida pärandaja nimel ettevõtlustulu nende kalendrikuude eest, millal pärija oli elus, 
kuid deklareerimistähtaeg polnud veel saabunud.



FIE üleandmine

Ettevõtlus antakse üle teisele FIE-le, peab samuti omandaja olema registreeritud ettevõtjaks 
äriregistris. Selleks on kaks võimalust:

• omandaja registreerib ennast äriregistris FIE-ks oma nimega ning talle väljastatakse 
kordumatu registrikood või

• omandaja jätkab tegutsemist senise FIE ärinime all, kui ettevõte saadakse võõrandamise teel 
(siia alla kuulub ka tasuta üle andmine) ja võõrandaja on selleks andnud oma kirjaliku 
nõusoleku.

• FIE ettevõtte hulka kuulunud vara tuleb üle anda äriregistrisse kantud isikule  teisele FIE-le 
või äriühingule enne FIE tegevuse lõpetamist.

https://ettevotjaportaal.rik.ee/
https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal


FIE vara üleandmine

Üleantud vara hulka kuuluvad kõik FIE ettevõtlusega seotud:

• asjad,

• õigused,

• kohutused.

• Üleantud vara hulka kuuluvad ka erikonto ja eelmistest maksustamisperioodidest 

edasikantud kulud. Vara omandaja poolt saadud vara hilisemal võõrandmisel 

loetakse vara müügihind maksumaksja (omandaja) ettevõtlustuluks.



FIE vara üleandmine

Varade üleandmisel tuleb selle kohta vormistada leping ning koostada üle antud varade 

nimekiri. Tulumaksuseadus ei sätesta, millistel tingimustel, kuidas ja millises vormis 

leping ja nimekiri peavad olema koostatud. Siiski on soovitatav nõutud dokumendid 

koostada vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele, kindlasti taasesitamist 

võimaldavas vormis ja maksustamist puudutavate asjaolude tuvastamist võimaldavalt.

Varade üleandmine tuleb deklareerida vormi E lisal, mis tuleb esitada Maksu ja 

Tolliametile järgneva aasta 30.aprilliks.

Üle saab anda ka varasemate aastate tekkinud suuremad kulud ja erikonto

https://www.riigiteataja.ee/akt/VÕS
http://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/deklaratsioonide-vormid


Teadmiseks üleandjale

• Kui pärast vara üleandmist ettevõtte tegevus lõpetatakse, deklareeritakse üleandmata 
vara, mille soetamismaksumuse on FIE eelnevalt ettevõtluse kuludesse kandnud, -
isiklikku tarbimisse võtmine (ehk selle vara turuhind) vormil E 

• Kui ettevõtte vara üleandmisel on üleandja saanud tasu, siis seda loetakse vara 
müümiseks ja see deklareeritakse  E vormi tulureal.

• Kõik ettevõtlusega seotud tulud, mis saadakse pärast ettevõtluse üleandmist ja 
lõpetamist, deklareeritakse vormil E ettevõtlusest saadud tuluna, millelt tuleb lisaks 
tulumaksule sotsiaalmaks maksta



FIE üleminek OÜks

• FIE ei ole äriühing äriseadustiku mõttes, vaid tegemist on 

ettevõtlusvormiga. Sellest tulenevalt ei ole FIE-l võimalik ühineda ühegi 

äriühinguga ja vastavalt ei saa FIE ettevõttega seotud varakogum (õigused ja 

kohustused) minna osaühingule üle üldõigusjärgluse korras. Samuti ei ole 

võimalik FIE-t ümber kujundada ühekski äriühinguks.

• Tegutsemiseks läbi osaühingu tuleb asutada FIE majandustegevusega jätkav 

osaühing ning lõpetada FIE äriregistris. Seejuures ei saa osaühingu asutajaks 

olla FIE



FIE varade üleandmine OÜle

• FIE  vara tuleb FIE ettevõtlusega jätkavale OÜ-le üle anda 

1. ettevõtte üleandmisena osaühingu osakapitali

2. mitterahalise sissemaksena osaühingu osakapitali.

3. vara võõrandada raha eest 

4. vara anda  tasuta.

Tulumaksuvabastus kehtib kui FIE annab vara üle mitterahalise sissemaksena 
iseenda osaühingule ja jätkab osaühingus sarnase ettevõtlusega.



Oü lõpetamine

• Likvideerimismenetlusega

1. osanike otsusega 

2. sundlõpetamine kohtu otsusega.

• Ilma  likvideerimismenetluseta.

3. Ühinemine füüsilise isiku varaga, saab ainult ühe osanikuga osaühing

4. Registrist kustutamine ilma lõpetamata. 

Kui osaühing ei esita  korduvatele meeldetuletusele majandusaasta aruannet ja  võlausaldajad ei 
ole märku andnud, siis võib registripidaja OÜ  kustutada ka ilma likvideerimismenetluseta.



OÜ likvideerimise etapid

1. Likvideerijate määramine ja lõpetamise ning likvideerijate kandmine äriregistrisse.

2. Likvideerimisteate avaldamine Ametlikes Teadaannetes ning võlausaldajate teavitamine. 
Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul 
teate avaldamisest.

3. Likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine osanike poolt ja 
registripidajale esitamine.

4. Osaühingu varade müümine, võlgade sissenõudmine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine.

5. Lõppbilansi ja vara jaotusplaani koostamine.

6. Vara jaotamine osanike vahel.

7. Osaühingu äriregistrist kustutamise avalduse esitamine registripidajale.

https://ettevotjaportaal.rik.ee/index.py?chlang=est
https://www.ametlikudteadaanded.ee/


Prokurist

• Prokuura on volitus, mis annab ettevõtja esindajale (prokuristile) õiguse 

esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel. 

Prokurist võib ettevõtja kinnisasja võõrandada ja koormata üksnes juhul, kui 

ettevõtja on talle selle õiguse prokuuras andnud ja selle õiguse kohta on 

tehtud märge äriregistrisse. Prokuura võib anda ainult füüsilisele isikule (vt 

ÄS § 16 jj).

• Prokurist võib olla ka FIEl. Prokuura ei lõpe füüsilisest isikust ettevõtja 

surmaga. Prokurist ei või prokuurat üle anda.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015073?leiaKehtiv#para16

