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Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Seaduslik alus
● Muutused Äriseadustikus (ÄS) 01.07.2010

Kuni 
30.06.2010

EEK

Perioodil 
01.07.2010 

kuni
31.12.2010

EEK või EUR

Alates 
01.01.2011

EUR

Osa- või aktsiakapitali vääring:



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Olemasolevad äriühingud:
● Eesti kroonides väljendatud põhikapital tuleb 

konverteerida eurodesse

40 000 EEK 2 556 EURkurss 15,6466



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Toimub kahel tasandil:
● Raamatupidamislik konverteerimine 

– saldode konverteerimine 01.01.2011 – 
ei muuda Äriregistrisse kantud andmeid

● Äriregistris registreeritud (näidatud) kapitali 
konverteerimine – vääringu muutmine



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Konverteerimine Äriregistris
● Põhikiri
● Otsus
● Avaldus



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Põhikiri
● Põhikapitali suurus 

– kindla suurusena või 
– minimaalse ja maksimaalse suurusena 

● Osa minimaalne suurus
● Osa täiskordsus

maksimaalkapital
minimaalkapital

4



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Otsus OÜ
● OÜ § 174. Osanike otsus

– (1) Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, 
kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet.

– (2) Kui otsus tehakse käesoleva seadustiku § 173 2. 
lõikes sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle 
poolt on antud üle poole osanike häältest, kui seaduses 
või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse 
nõuet.

– Ei kohaldata § 199. Võlausaldajatele teatamist, kui 
vähenemine jääb täiseurodesse ümardamise piiridesse.



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Otsus AS
● § 299. Üldkoosoleku otsus

– (1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 
antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui 
seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet. Seaduses sätestatud või 
põhikirjas ettenähtud juhtudel on otsuse vastuvõtmiseks 
lisaks vajalik seaduses või põhikirjaga ette nähtud 
ulatuses eri liiki aktsiate omanike nõusolek. 

– Ei kohaldata § 358. Võlausaldajatele teatamist, kui 
vähenemine jääb täiseurodesse ümardamise piiridesse.



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Avaldus äriregistrisse
● Notar
● Ettevõtjaportaal

● Riigilõiv
● Ei ole vaja tasuda kui muudetakse ainult eurodesse 

konverteerimisega seotud andmeid
● Muudel juhtudel 280 krooni (kuni 31.12.2010)



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta 
osade või aktsiatega seotud õigusi ja osade või 
aktsiate nimiväärtuste suhet osa- või aktsiakapitalisse. 

● Osade ja aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise 
tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. 

● Osade ja aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise 
tulemi ümardamisele ja selle õigusliku tähenduse 
puudumisele tuleb osaühingu ja aktsiaseltsi 
vastavates otsustes viidata.



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Praktilised probleemid
● Vanad põhikirjad
● Ümardamisprobleemidest tulenevad muutused 

osaluste suhetes



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Vanad põhikirjad
● Vanad põhikirjad ei vasta aastate jooksul muudetud 

Äriseadustikule
● Näitena punkt vanast põhikirjast: 

– „Osanikule kuuluva osa või osa osast võib võõrandada 
lihtkirjaliku lepingu alusel teisele isikule.“

– Ei ole kehtiva ÄS-ga vastavuses
● Vajalik punkt-punktilt läbi vaadata ja kontrollida 

vastavust ÄS-le.



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Põhikirja muutmine:
Ainult eurosätete muutmine Uue põhikirja 

koostamine

Plussid riigilõivuvaba lihtsam, 
aega kulub vähem

Miinused kallim, kuna oluliselt aega  
kulub olemasoleva põhikirja 
Äriseadustikule vastavuse 

kontrollimisele

lisandub riigilõiv 
(280 kr)



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Ümardusprobleem tegelikkuses
Kokku Osanik 1 Osanik 2

Tänane osakapital/osa, 
krooni

40 000,00 19 500,00 20 500,00

Osalus, %, kui osakapital on 
kroonides

48,7500% 51,2500%

Tulevane osakapital, eurot 2 556,00 1 246,00 1 310,00

Osalus, %, kui osakapital on 
eurodes

48,7480% 51,2520%

Suurus kroonides, kui 
arvestusvaluuta on EEK

39 992,71 19 495,66 20 497,05

Summa, mis tuleb kanda 
reservi, krooni

7,29 4,34 2,95



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Probleemseks kohaks jääb otsus, milles on vaja 
esitada senine – eesti kroonides väljendatud 
osaluste jagunemine ja 
„seletada“, et ümardamisel puudub õiguslik 
tähendus. 
Ehk siis see, mida kõrvaltvaataja näeb pärast 
konverteerimist ei ole ikka päris see. 



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Teine variant on minna seda teed, et ka pärast 
konverteerimist oleks nähtav osaluste suhe 
vastav tegelikkusega – 
leida selline uus kapitali suurus, mille puhul 
täisarvulised eurodes osaluste suurused oleksid 
sama suhtega kogu põhikapitali suurusesse kui 
seda oli eesti kroonides väljendatud kapitali 
puhul.



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

● Osaluste suhted säilivad
Kokku Osanik 1 Osanik 2

Tänane osakapital/osa, 
krooni

40 000,00 19 500,00 20 500,00

Osalus, %, kui osakapital on 
kroonides

48,7500% 51,2500%

Tulevane osakapital, eurot 2 560,00 1 248,00 1 312,00

Osalus, %, kui osakapital on 
eurodes

48,7500% 51,2500%

Suurus kroonides, kui 
arvestusvaluuta on EEK

40 055,30 19 526,96 20 528,34

Summa, mille peab osanik 
juurde maksma, krooni

55,30 26,96 28,34



 
 

Ühingu osa- või aktsiakapital eurodesse

Õiges suhted ka 
eurodes

Minimaalne kapitali 
muutmine

Plussid järjepidevus, 
selgus

riigilõivuvaba

Miinused riigilõiv (280 krooni), 
üldjuhul vajalik 

kapitali juurdemakse

järjepidevuse kadu, 
vajab selgitamist, 

vajalik olemasoleva 
põhikirja kehtivale 

Äriseadustikule vastavuse 
lauskontroll



 
 

Tänan!

Enno Lepvalts

enno.lepvalts@ecovisvesiir.ee
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