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Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadus

Vastu võetud 11.09.1991

I. Üldsätted

§ 1. Seaduse ülesanded

Käesolev seadus määrab kindlaks välisinvesteeringute tegemise korra ja õigusliku režiimi, sätestab soodustuste
andmise ning kehtestab õiguslikud tagatisedvälisinvesteerijateleEesti Vabariigis.

§ 2. Välisinvesteering

Välisinvesteering käesoleva seaduse tähenduses on igat liiki vara
javaralisedõigused,sealhulgasintellektuaalneomand,mille välisinvesteerija on paigutanud
EestiVabariigisasuvasseettevõttesse.

§ 3. Välisinvesteerija

(1) Välisinvesteerijaks võib olla:

1) välisriigi juriidiline isik;

2) välisriigi kodanik;

3)EestiVabariigikodanik,kellealalineelukoht onväljaspool Eesti Vabariiki;

4) kodakondsuseta isik;

5) rahvusvaheline organisatsioon.

(2) Välisriigi kodanik ja kodakondsuseta isik võib käesoleva seaduse tähenduses
ollavälisinvesteerijaks,kuitemaalalineelukoht on väljaspool Eesti Vabariiki.

(3) Välisriigijuriidiliseksisikuksonigajuriidilineisik, kes on registreeritud väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 4. Väliskapitaliga ettevõte

(1) Väliskapitaliga ettevõtteks käesoleva seaduse tähenduses on iga Eesti Vabariigi
seadustelevastavettevõte,millevaraosaliselt või täielikultkuulubühelevõimitmelevälisinvesteerijale. Selliseks
ettevõtteks on kavälisinvesteerija tütarettevõte või käesoleva seaduse paragrahv 6 1.lõikes nimetatud filiaal.

(2) Väliskapitaliga ettevõteonregistreerimisemomendistjuriidiline isik Eesti Vabariigi seaduse järgi.

§ 5. Välisinvesteerija ning väliskapitaliga ettevõtteõiguslik seisund

(1) Välisinvesteerijal on investeeringu tegemisel (ettevõtte
asutamisel,sissemaksetetegemiseljne.)võrdsedõigusedjakohustused Eesti Vabariigi
juriidilisteisikutejakodanikega,kui Eesti Vabariigi seaduses või rahvusvahelises lepingus eioleette nähtud teisiti.

(2) Välisinvesteerija õigus omandada ja kasutadamaadningteisi loodusvarasid määratakse kindlaks Eesti
Vabariigiseadustega.

(3)Väliskapitaliga ettevõttel on kõik õigused jakohustused, mis Eesti Vabariigis on kehtestatud ettevõtetele, kui
seaduses või rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 6. Filiaal ja esindus
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(1) Välisriigi juriidiline isik
jarahvusvahelineorganisatsioonvõivadasutadaEestiVabariigisomafiliaalejuriidilisteisikutena,miskäesolevaseadusetähendusesonväliskapitaliga
ettevõte.

(2) Välisriigi juriidiline isik jarahvusvahelineorganisatsioonvõivadavada Eesti Vabariigis oma
huvideesindamiseks ningkaitsmiseksesindusi.Esindusteavamisejategutsemise korra määrab Eesti Vabariigi
Valitsus.

§ 7. Kinnisvara omandamine

(1) Väliskapitaliga ettevõte võibomandadapõhikirjalisekstegevuseks vajalikku
kinnisvarasamasuguseskorrasnaguEestiVabariigi ettevõte, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Väliskapitaliga ettevõtte kinnisvaraomandamisetehingpeab olema notariaalselt tõestatud.
Sellenõuderikkuminetoobkaasa tehingu kehtetuse.

§ 8. Rahvusvaheline leping

Kui
käesolevseadusonvastuolusEestiVabariigipooltsõlmitudjaEestiVabariigikõrgeimasvõimuorganisratifitseeritudrahvusvaheliselepinguga,
siis kohaldatakselepingu eeskirju.

II. Väliskapitaliga ettevõtte asutamine ja sellesosalemine

§ 9. Väliskapitaliga ettevõtte asutamise jasellesosalemisetingimused

(1) Väliskapitaliga ettevõtte asutamine ja välisinvesteerija osalemine asutatud ettevõttes toimub
vastavaltEestiVabariigiskehtivale korraleilmapiiranguteta,väljaarvatudkäesolevaparagrahvi 2. ja 3. lõikes
sätestatu.

(2)EestiVabariigi Valitsus võib määrata kindlakstegevusalad,kus väliskapitaliga ettevõtte
asutamine võivälisinvesteerija osalemine asutatud ettevõttes on keelatud või toimub
käesolevaseaduseparagrahvis10sätestatud korras saadudvälisinvesteeringu litsentsi alusel.

(3)Välisinvesteerijapooltkommertspangaasutaminevõiselles
osaleminetoimubEestiPangapooltkäesolevaseaduseparagrahvis 10 sätestatud korras väljastatud litsentsi alusel.

(4) Eesti Pank võibkeeldudavälisinvesteerijalekommertspangaasutamiseksvõiselles osalemiseks
litsentsiandmisestjärgmistel põhjustel:

1) välisinvesteerija mitteusaldusväärsus;

2)välisinvesteerijataotlusmonopoolseseisundisaavutamiseks Eesti Vabariigi panganduses.

§ 10. Välisinvesteeringu litsents

(1)Käesolevaseaduseparagrahv92.lõikesnimetatudvälisinvesteeringulitsentsisaamisekstulebesitadataotlusEesti
Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigiorganile ningsamaparagrahvi 3. lõikes nimetatud
litsentsisaamiseksEestiPanganõukogule. Nii vastav riigiorgan kui ka EestiPanganõukoguonkohustatud taotluse
esitamise päevast 1 kuu jooksulvastuvõtmaotsuse.Vajalikeandmetepuudumiselpeablitsentsitaotlejaesitama
täiendavad andmed 1 kuu jooksul, arvates vastavateatisesaamisepäevast.Otsustehakseseljuhul
1 kuu jooksultäiendavate andmete esitamise päevast. Kui otsust eioletehtudtähtaegselt,
loetaksetaotletudlitsentsantuks,millekohtavastavriigiorganvõiEestiPanganõukogupeab väljastamataotleja nõude
esitamisest 3 päeva jooksul kirjaliku teatise.

(2)Käesolevaseaduseparagrahv92.lõikesnimetatudvälisinvesteeringu litsentsi taotlemise ja
andmisekorramäärabEesti Vabariigi Valitsus. Samaparagrahvi3.lõikesnimetatudlitsentsi puhul kehtestab vastava
korra Eesti Panga nõukogukoosEesti Vabariigi Valitsusega.

(3) Eesti VabariigiValitsusepooltmääratudriigiorganikeeldumise korral litsentsi andmisest võib
litsentsitaotleja1kuu jooksul arvates keeldumisestteadasaamisepäevastpöördudaEesti Vabariigi Valitsuse poole,
kes teeb 1 kuujooksulotsuse.Eesti Vabariigi ValitsusevõiEestiPanganõukogukeeldumisekorral litsentsi andmisest
võib litsentsi taotlejasamatähtajapiires pöörduda kohtu poole.

(4)Käesolevas paragrahvis sätestatud korras saadudvälisinvesteeringu litsents on
väliskapitaligaettevõtteasutamisel asutamisloa taotlemise eelduseksjaasendabühtlasitegevuslitsentsi antud
valdkonnas.

§ 11. Sissemaksed ettevõtte põhikapitali ning ettevõtte või selle osa omandamine

(1) Välisinvesteerijateebsissemakseidettevõttepõhikapitali välisinvesteeringutena käesoleva seaduse tähenduses.
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(2) Väliskapitaliga ettevõtte põhikapitalitehtavadmitterahalised sissemaksed
hinnatakseettevõtteosanikekokkuleppel, arvestades maailmaturul kujunenudhinduniiEestiVabariigis
ametlikult kehtivasvaluutaskuikavälisvaluutas.Osanike sissemaksed arvutatakse ümber Eesti
Vabariigis ametlikult kehtivasse valuutasse ettevõtteasutamislepinguallakirjutamisepäeval
võimõnelmuulosanikekokkuleppelmääratudtähtajalkehtiva Eesti Panga kursi või noteeringu järgi.

(3) Välisinvesteerija peab rahalisedsissemaksedettevõttepõhikapitalitegema konverteeritavas valuutas,
kui EestiVabariigi normatiivaktistvõiEestiVabariigipooltsõlmitudrahvusvahelisest lepingust ei tulene
teisiti.VälisinvesteeringustEestiVabariigis saadud kasumit võibvälisinvesteerijareinvesteeridaEestiVabariigis
ametlikultkehtivas valuutas.

(4) Mitterahaline sissemakse peab olema toodudvälisriigistvõi
omandatudkonverteeritavavaluutaeestEestiVabariigis.Nimetatud vara
võib olla omandatudEestiVabariigisametlikultkehtiva valuuta eest, kui
seeonsaadudkasuminavälisinvesteeringustEestiVabariigis või vahetatudkonverteeritava valuuta vastu Eesti
Vabariigi pangas.

(5)Välisinvesteerijavõib omandada Eesti Vabariigisregistreeritud
ettevõttevõiselleosa,sealhulgasettevõtteaktsiaid,osatähtikonverteeritavavaluutaeest või EestiVabariigis ametlikult
kehtiva valuuta
eest,kuiseeonsaadudkasuminavälisinvesteeringustEestiVabariigisvõivahetatudkonverteeritavavaluutavastuEestiVabariigi
pangas. Kuivälisinvesteerija on järginud ettevõtte või selle osa omandamisel eeltoodudnõudeid,on vastav
ettevõte käesoleva seadusetähenduses väliskapitaliga ettevõte.

III. Väliskapitaliga ettevõtte ja välisinvesteerijategevuse alused

§ 12. Maksustamine ja maksusoodustused

Väliskapitaligaettevõtemaksustatakse Eesti Vabariiginormatiivaktidega kehtestatud korras, rakendades
maksusoodustusi.

§ 13. Tollisoodustused

(1) Tollimaksust vabastatakse vara,
millevälisinvesteerijatoobEestiVabariikisissemaksetetegemiseksväliskapitaligaettevõtte põhikapitali.

(2)Tollimaksustvabastatakseväliskapitaliga ettevõttepoolt oma põhikirjaliseks tegevuseks
jaendavajadusteksEestiVabariiki sisseveetav vara.

(3) Tollimaksust vabastataksevara,milleväliskapitaligaettevõttevälismaalastesttöötajad toovad Eesti
Vabariikiisiklikeks vajadusteks.

(4)Tollimaksustvabastatakseväliskapitaliga ettevõttepoolt väljaveetav
omatoodang,samutivara,millevälisinvesteerija viib välja osakunapärastettevõttelikvideerimist või muul alusel
ettevõtte põhikapitalistomaosanatuuras kättesaamisel.

§ 14. Arvelduste kord

(1) Väliskapitaliga ettevõte avab Eesti VabariigisasuvatespankadesEestiVabariigis ametlikult kehtiva valuuta
javälisvaluutaarveidning teostab finants-, krediidi- jaarveldusoperatsioone Eesti Vabariigis kehtivas korras.

(2) Välisinvesteerija võib hoida oma rahavälisvaluutasjaEesti Vabariigis
ametlikultkehtivasvaluutasEestiVabariigipankades ning kasutada seda Eesti Vabariigis kehtivas korras.

§ 15. Välisvaluuta väljavedu

Välisinvesteerijal on õigus takistamatult EestiVabariigistvälja viia
välisvaluutat,milletaonsaanudväliskapitaligaettevõttest kasumina pärast
tulumaksumaksmist,väliskapitaligaettevõtte varast temale kuuluva osa müügist ettevõttesosalemiselõpetamisel
võiettevõttelikvideerimisel.Samutieipiiratavälisvaluutaväljaviimist,kui välisinvesteerija
on selleomandanudEestiVabariigisametlikultkehtivavaluuta eestseaduslikul viisil,
saanudlepingujärgsetasunavõikäesolevaseaduse paragrahv 21 4. lõikes ettenähtud kompensatsioonina.

§ 16. Eksport ja import

(1) Väliskapitaliga ettevõttelonõigusilmalitsentsitaeksportida oma toodangut (teenuseid), samuti importida
kaupuomapõhikirjaliseks tegevuseks. Omatoodangu(teenuste)eristamisekorrakehtestabEestiVabariigi Valitsus.
Muud toodangut(teenuseid) võib väliskapitaliga ettevõte eksportida ja importida üldkorras.
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(2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikesettenähtudsoodustusedkehtivad neile väliskapitaliga ettevõtetele,
millepõhikapitalison välisinvesteerija osa vähemalt 30%.

§ 17. Hind ja realiseerimine

(1) Väliskapitaligaettevõtemäärabomakauba(teenuse)hinna ja otsustab selle realiseerimise kas
EestiVabariigisvõimujal iseseisvalt või kokkuleppel tarbijaga.

(2) Väliskapitaliga ettevõte tasub kaupade(teenuste)eestEesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas
võivälisvaluutas,kui Eesti Vabariigi normatiivaktis ei ole ette nähtud teisiti.

§ 18. Amortisatsiooninormid

Väliskapitaligaettevõtetele võidakse Eesti VabariigiValitsusepooltkehtestatud korras anda õiguse
kasutadakõrgendatud amortisatsiooninorme.

§ 19. Töösuhted

(1)TöösuhteidväliskapitaligaettevõttesreguleeritakseEesti Vabariigi seaduste ja muude normatiivaktidega.

(2) Välisriigi kodanikust töötaja võib välisvaluutassaadudtöötasu Eesti Vabariigist välja viia pärast tulumaksu
maksmist,kui rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 20. Ravi- ja sotsiaalkindlustus

Väliskapitaligaettevõttetöötajate ravi- ningsotsiaalkindlustus reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega, kui
rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

IV. Välisinvesteeringute kaitse

§ 21. Välisinvesteeringute kaitse põhimõtted

(1) Välisinvesteeringute kaitse tagab Eesti Vabariik.

(2) On keelatud väliskapitaliga ettevõtte õigustepiiramineja temale täiendavate
kohustustepanemine,kuiseeeitulenekäesolevast seadusest.

(3) Eesti Vabariigiseiolelubatudvälisinvesteeringuidnatsionaliseerida, rekvireerida ega konfiskeerida,
väljaarvatudEesti Vabariigi normatiivaktis ettenähtud alustel ja korras.

(4) Välisinvesteerijale hüvitatakse natsionaliseerimisevõirekvireerimisegatekitatud varaline kahju täies
ulatusesvaluutas, millesolitehtudesialgneinvesteering,võimuusvälisinvesteerijale vastuvõetavas valuutas.
Kahjupeabhüvitamariigiorgan, kes tegi välisinvesteeringunatsionaliseerimisevõirekvireerimise otsuse.

(5) Kuikäesolevaparagrahvi4.lõikesnimetatudkahjuhüvitamisel tekib vaidlus, on
välisinvesteerijalõiguspöördudaselle lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtussevastavaltkohtualluvusele, kui
rahvusvahelises lepingus ei ole ettenähtudteisiti.

§ 22. Vaidluste lahendamine

Välisinvesteerijate ja väliskapitaliga ettevõtetevaidlusedEesti Vabariigi juriidiliste isikutega, väliskapitaliga
ettevõtte osanike vahelised vaidlused, samutiosanikevaidlusedväliskapitaliga ettevõttega lahendatakse
EestiVabariigikohtusvõi poolte kokkuleppel valitud vahekohtus.

V. Erisätted

§ 23. Välisinvesteeringute eritingimused

(1) Välisinvesteeringute tegemise erisusierimajandustsoonides jatollivabadestsoonides,samutimuudesEesti
Vabariigi eristaatusega piirkondades reguleeritaksetäiendavaltEestiVabariigi seaduste ning
muudenormatiivaktidega.

(2) Kontsessiooni andmine välisinvesteerijaletoimubEestiVabariigi seadusega kehtestatud korras.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel

Tallinn, 11.septembril 1991.
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