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Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses 

mikroühingutega ***I 

Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute 

raamatupidamise aastaaruandeid, seoses mikro-majandusüksustega  

(KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)) 

 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2009)0083); 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 44 lõiget 1, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0074/2009); 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni 

lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 

otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665); 

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 50 lõiget 1; 

– võttes arvesse 15. juuli 2009. aasta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

arvamust1; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 

arvamust (A7-0011/2010), 

1. võtab esimesel lugemisel vastu alljärgneva seisukoha; 

2. nõuab 2010. aastal neljanda ja seitsmenda äriühinguõigust käsitleva direktiivi 

üldist läbivaatamist; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

                                                 
1  ELT C 317, 23.12.2009, lk 67. 
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P7_TC1-COD(2009)0035 

 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2010. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/.../EL, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ (mis käsitleb teatavat liiki äriühingute 

raamatupidamise aastaaruandeid) seoses mikroühingutega 

 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2, 

ning arvestades järgmist: 

(1) 8.–9. märtsi 2007. aasta Euroopa Ülemkogu rõhutas oma järeldustes, et 

halduskoormuse vähendamine on oluline Euroopa majanduse elavdamiseks ja et 

ühiselt on vaja teha suuri jõupingutusi halduskoormuse vähendamiseks ELis. 

(2) Raamatupidamine on määratletud ühe peamise valdkonnana, milles tuleb vähendada 

ühenduse äriühingute halduskoormust. 

(3) Komisjon esitas oma teatises äriühingute lihtsustatud majanduskeskkonna kohta 

äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas võimalikud 

muudatused seoses nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljanda direktiiviga 78/660/EMÜ, 

mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki 

äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid3; sealhulgas tegi komisjon ettepaneku 

anda liikmesriikidele võimalust vabastada mikroühingud kohustusest koostada 

kõnealuse direktiivi kohased aastaaruanded. 

(4) Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ4 on määratletud mikroettevõtjad, väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad. Samas on nõupidamistel liikmesriikidega osutatud, et 

kõnealuses soovituses mikroettevõtjate jaoks esitatud künnised võivad 

raamatupidamiseesmärkide jaoks olla liiga kõrged. Seepärast tuleks luua 

mikroettevõtjate alamkategooria, nn mikroühing, et hõlmata äriühingud, kelle 

bilansimaht ja netokäive jäävad alla mikroettevõtjate jaoks esitatud künniste. 

(5) Mikroühingud tegelevad enamikul juhtudel ettevõtlusega kohalikul või piirkondlikul 

tasandil ja nad ei tegutse või tegutsevad vähesel määral piiriüleselt ning neil on 

piiratud vahendid rangete regulatiivsete nõuete täitmiseks. Lisaks on mikroühingutel 

oluline osa uute töökohtade loomisel, uurimis- ja arendustegevuse edendamisel ning 

uute majandustegevuste loomisel. 

                                                 
1 ELT C 317, 23.12.2009, lk 67. 
2 Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2010. aasta. 
3 EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11. 
4 EÜT L 124, 20.5.2003, lk 36. 
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(6) Samas kehtivad mikroühingute suhtes tihtipeale samad raamatupidamiseeskirjad nagu 

suuremate äriühingute suhtes. Need eeskirjad koormavad mikroühinguid nende 

suurusega võrreldes ebaproportsionaalselt ja seepärast ei ole kõige väiksemate 

ettevõtjate jaoks eeskirjad suuremate ettevõtjatega võrreldes proportsionaalsed. 

Seepärast peaks olema võimalik vabastada mikroühingud kohustusest koostada 

raamatupidamise aastaaruanne, isegi kui sellised aruanded aitavad koguda statistilisi 

andmeid. Mikroühingute suhtes kohaldatakse miinimumnormina siiski kohustust 

pidada arvet äriühingu äritehingute ja finantsolukorra kohta, millele liikmesriigid 

võivad lisada muid kohustusi. 

(7) Halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm kutsus 

oma 10. juuli 2008. aasta arvamuses üles kiiresti jõustama liikmesriikide 

valikuvõimalust vabastada mikroühingud kohustusest koostada raamatupidamise 

aastaaruanne kooskõlas direktiiviga 78/660/EMÜ. 

(8) Oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsioonis väikeste ja keskmise suurusega 

äriühingute, eelkõige mikroettevõtjatega seotud raamatupidamisnõuete kohta1 kutsus 

Euroopa Parlament komisjoni üles esitama õigusakti ettepanek, millega võimaldatakse 

liikmesriikidel jätta mikroühingud välja direktiivi 78/660/EMÜ reguleerimisalast. 

(9) Kuna käesolevas direktiivis sätestatud piirväärtustel on eri liikmesriikides olenevalt 

kohaldamisalasse jäävate ettevõtete arvust oluliselt erinev mõju ja kuna 

mikroühingute tegevus ei mõjuta piiriülest kaubandust ega siseturu toimimist, 

peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi rakendamisel riigi tasandil neid 

mõjuerinevusi arvesse võtma. 

(10) Kuigi mikroühingute puhul tuleb samuti tagada läbipaistvus, et kindlustada nende 

avatus ja juurdepääs finantsturgudele, peaksid liikmesriigid direktiivi 78/660/EMÜ 

rakendamisel võtma arvesse liikmesriigile omaseid turutingimusi ja -vajadusi. 

(11) Kuivõrd käesoleva direktiivi eesmärki vähendada mikroühingute halduskoormust ei 

saa liikmesriigid üksi piisavalt hästi saavutada ning selle mõjust tulenevalt on seda 

eesmärki võimalik paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta vastu meetmed 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(12) Seetõttu tuleks direktiivi 78/660/EMÜ vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

Artikkel 1 

Direktiivi 78/660/EMÜ muutmine 

Direktiivi 78/660/EMÜ lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 1a 

1. Liikmesriigid säilitavad äriühingu kohustuse pidada arvet äritehingute ja 

finantsolukorra kohta, kuid võivad lubada teha käesolevas direktiivis sätestatud 

kohustuste täitmisest erandi selliste äriühingute puhul, mis oma bilansipäeval ei ületa 

kolme järgneva kriteeriumi seast kahe piirmäära: 

                                                 
1 ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 58. 
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a)  bilansimaht: 500 000 eurot; 

b)  netokäive: 1 000 000 eurot; 

c)  keskmine töötajate arv aruandesaasta jooksul: 10. 

2. Kui oma bilansipäeval ületab äriühing lõikes 1 sätestatud kolmest kriteeriumist kahe 

piirmäära kahel järjestikusel aruandeaastal, ei saa selline äriühing enam kasutada 

kõnealuses lõikes osutatud vabastust. 

Kui oma bilansipäeval ei ületa äriühing enam lõikes 1 sätestatud kolmest kriteeriumist 

kahe piirmäära, võib selline äriühing kasutada kõnealuses lõikes osutatud vabastust 

eeldusel, et äriühing ei ole ületanud neid piirmäärasid kahel järjestikusel 

aruandeaastal. 

3. Nendes liikmesriikides, kus ei ole eurot kasutusele võetud, arvutatakse lõikes 1 

esitatud summad omavääringusse ümber vahetuskursside alusel, mis avaldatakse 

Euroopa Liidu Teatajas päeval, mil jõustub direktiiv, milles on sätestatud kõnealused 

summad. 

4. Lõike 1 punktis a osutatud bilansimaht hõlmab kas artikli 9 „Aktiva” rubriikides A–E 

osutatud varasid või artikli 10 rubriigis A–E osutatud vara kogusummat.” 

Artikkel 2 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid, siis kui nad otsustavad kasutada direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 1a 

sätestatud valikuvõimalust, võttes eelkõige arvesse liikmesriigi nende ettevõtete arvu, 

millele kõnealuses artiklis sätestatud piirväärtused laienevad. Nad edastavad 

kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise 

vastavustabeli viivitamata komisjonile. 

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või 

nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. 

Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 

Artikkel 3 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Artikkel 4 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

..., 
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Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

 


