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Millest täna räägime?

Juhatuse liikme põhikohustused

Juhatuse liikme vastutus

Tegevused kahjude 

minimeerimiseks/lepinguliste 

kohustuse täitmine

Võlgnevuste ennetamine ja 

sissenõudmine

Pankrot ja saneerimine



Juhatuse liikme põhikohustused

Ühingu juhtimine ja esindamine:

Äriliste otsuste tegemine

Organisatsiooni loomine

Raamatupidamise korraldamine, majandusaasta aruannete koostamine

Informatsiooni andmine nõukogule/osanikele

Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine

Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine



Hoolsus- ja lojaalsuskohustuse standard

Juhatuse liige peab tegutsema:

Korraliku ettevõtja hoolsusega

Majanduslikult kõige 

otstarbekamal viisil

Heas usu ja ühingu huvides

Olema piisavalt informeeritud

Mitte võtma põhjendamatuid riske



Juhatuse liikme vastutus

I Tsiviilõiguslik vastutus kahju 

tekitamise eest

II Kriminaalvastutus



I Tsiviilõiguslik vastutus
Kelle ees?

Ühingu ees

Osanike ees

Võlausaldajate ees

Nõude eeldused:

1) kohustuse rikkumine

2) kahju tekkimine

3) põhjuslik seos

Juhatuse liikme kohustus 

tõendada, et tegutses hoolsalt

Vastutus osanike ja võlausaldajate 

ees pigem erandlik

Aegumine: 5/3 aastat



II Kriminaalvastutus

Maksejõuetusega seotud kuriteod:

Teadlik maksejõuetuse 

põhjustamine

Võlausaldajate teadlik eelistamine

Pankrotivara varjamine

Muud levinud koosseisud

Omastamine

Kelmus

Võltsimine 



Tegevused kahjude minimeerimiseks

Soovitused ühingu omanikule, kuidas vältida kuritarvitusi või minimeerida nende 

mõju:

Tunne oma inimesi ja tee taustakontrolli

Tee perioodilisi kontrolle või tehingutele auditeid

Vii sisse reegel, et suuremad rahalised otsused on kollegiaalsed

Taga omanikele juurdepääs raamatupidamisandmetele ja pangakontodele

Kindlusta oma äri kuritarvituste vastu



Tegevused kahjude minimeerimiseks

Soovitused juhatuse liikmele:

Kooskõlasta pikemaajalise mõjuga olulisemad otsused;

Ole piisavalt informeeritud;

Fikseeri otsused võimalusel kirjalikult;

Tegele likviidsuse tagamise ja finantsdistsipliiniga (sh tegele 

võlgnevustega);

COVID-19 ei vabasta lepingu täitmise kohustusest

Enneta lepingurikkumist ja võlgnevuste tekkimist: küsi maksepuhkust või 

räägi läbi senised tingimused



Võlgnevuste ennetamine 

Finantsdistsipliini tõstmine ja 

jälgimine:

Ettemaksu rakendamine

Krediidilimiitide määramine 

Sagedasem arveldamine

Tunne oma klienti

Mõlemapoolne proaktiivsus ja 

mõistlikkus raskuste ennetamisel



Tagatised

Põhilised tagatised:

Pangagarantii

Hüpoteek, kommertspant, vallaspant

Nõuete pantimine

Praktikas kiirelt seatavad tagatised:

Käendus (juhatus, osanik)

Emaettevõtte garantii

Kui raskused on juba ilmnenud, siis on tagatise saamine keeruline



Võlgnevuste sissenõudmine

Kiire reageerimine

Paindlikkus + koostöö

Notariaalsed 

maksegraafikud/võlatunnistused

Nõudekiri + pankrotihoiatus

Hagiavaldus /maksekäsu 

kiirmenetluse avaldus/ 

pankrotiavaldus 



Pankrotimenetlus

Püsiv maksejõuetus:

Pankrotiavalduse esitamise 

kohustus

NB! Pankrotiseaduse muudatus 

seoses eriolukorraga

Väljamaksete tegemise keeld

Ettevõtte tehingute uurimine

Võlausaldaja aktiivsus!



Pankrotiavaldus minu ettevõtte vastu?

Vaidlusta pankrotiavalduse aluseks 

olev nõue õigeaegselt

Esita tõendid ettevõtte varalise seisu 

kohta

Viimase variandina anna tagatis 

pankrotiavalduse aluseks oleva 

nõude katteks või maksa nõue ära 



SANEERIMISMENETLUS

Ajutine maksejõuetus

Mehhanism kokkulepete 

saavutamiseks võlausaldajatega 

saneerimisnõustaja abil ja 

kohtuliku järelevalve all

Võimalik nõudeid ümber 

kujundada, sh maksunõudeid 

Täitemenetlused peatuvad

Viivise ja leppetrahvi arvestus 

peatub

Pole võimalik algatada 

pankrotimenetlust
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