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I. Raamatupidamise seaduses(RT I 2002, 102, 600; 2004, 90, 616) tehakse järgmised muudatused:

§ 1.Paragrahvi 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni
saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;».

§ 2.Paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjendama
raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud
õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine.»

§ 3.Paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente peab olema võimalik kirjalikult taasesitada.»

§ 4.Paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Raamatupidamisregistrid

(1) Raamatupidamisregistrid on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud
raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta, samuti andmekogumid, mis sisaldavad raamatupidamiskirjendite
aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni.

(2) Raamatupidamisregistrid peavad võimaldama teha väljavõtteid kirjendatud majandustehingutest kontode
kaupa kronoloogilises järjekorras.

(3) Raamatupidamisregistreid võib vormistada:
1) käsitsi kirjutatud või trükitud dokumentidena;
2) kirjalikku taasesitamist võimaldaval infokandjal, kui on tagatud sellel säilitatava info autentsus.»

§ 5.Paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab
kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist
ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude
kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase
kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara
kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli
meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.»

§ 6.Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt, on raamatupidamiskohustuslane kohustatud ka
säilitama elektrooniliselt. Elektrooniliste andmete loetavus peab olema tagatud kogu säilitusaja jooksul.»

§ 7.Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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« (1) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta
aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Majandusaasta aruandele lisatakse
audiitori järeldusotsus ja äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek. Audiitori järeldusotsust
ei pea majandusaasta aruandele lisama, kui audiitorkontroll ei ole kohustuslik.»

§ 8.Paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuks osaks on käesoleva seaduse §-s 23 nimetatud tegevjuhtkonna
deklaratsioon, mis esitatakse koos raamatupidamise aastaaruandega.»

§ 9.Paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Äriühingust raamatupidamiskohustuslane, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande,
lähtub omakapitali kohta äriseadustikus kehtestatud nõuetele vastavuse arvestamisel korrigeeritud
konsolideerimata omakapitalist. Korrigeeritud konsolideerimata omakapital on võrdne äriühingu
konsolideerimata omakapitaliga, millest on lahutatud tema bilansis kajastatud valitseva ja olulise mõju all
olevate osaluste bilansiline väärtus ning millele on liidetud nende osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse
meetodil. Korrigeeritud konsolideerimata omakapitali arvestuskäik avalikustatakse konsolideerimata
omakapitali muutuste aruandes.»

§ 10.Paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamise aastaaruandega koos esitatavale kirjalikule tegevjuhtkonna deklaratsioonile kirjutab
koos kuupäeva märkimisega alla kogu raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond, kes deklareerib oma
vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses ühega käesoleva
seaduse §-s 17 nimetatud raamatupidamistavast;
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid;
3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.»

§ 11.Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Tegevusaruanne

(1) Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav
tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest
majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

(2) Tegevusaruandes kirjeldatakse muu hulgas:
1) peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenuste gruppe;
2) olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid;
3) olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel
aastatel;
4) seda, millised olid tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustuslase poolt
aruandeaastal arvestatud tasud ja muud olulised soodustused (tekkepõhiselt arvestatuna), samuti nende
liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused ning töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv
majandusaastal;
5) raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu
raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate
tulemusi.

(3) Raamatupidamiskohustuslane, kelle majandusaasta aruandeid auditeeritakse või seadustest lähtuvalt tuleb
auditeerida, kirjeldab tegevusaruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule:
1) raamatupidamiskohustuslase tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) arengut ja selle mõju tema
majandustulemusele;
2) raamatupidamiskohustuslase äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust;
3) raamatupidamiskohustuslase tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid;
4) majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside
muutumisega seonduvaid riske;
5) peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise
metoodikat.

(4) Juhul kui äriühingust raamatupidamiskohustuslase omakapital bilansipäeva seisuga ei vasta äriseadustikus
kehtestatud nõuetele, tuleb tegevusaruandes kirjeldada kavandatavaid tegevusi omakapitali taastamiseks.»

§ 12.Paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond ning kõrgema juhtorgani liikmed, kui see organ on olemas,
kirjutavad raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata
pärast seda, kui asjaomane organ on aruande heaks kiitnud.
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(2) Füüsilisest isikust ettevõtja kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata
pärast selle koostamist.

(3) Majandusaasta aruande allkirjastamisega kinnitavad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud
majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.»

§ 13.Paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Raamatupidamiskohustuslase aruanded tema asutamisel, likvideerimisel ja lõpetamisel

(1) Raamatupidamiskohustuslase asutamisel või raamatupidamise kohustuse tekkimisel koostab
raamatupidamiskohustuslane algbilansi, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne
majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuse tekkimist.

(2) Raamatupidamiskohustuslase esimeses asutamisjärgses raamatupidamise aastaaruandes esitatakse
bilansis võrreldavate arvnäitajatena algbilansi saldod. Kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes võrreldavaid
arvnäitajaid ei esitata. Rahavoogude aruandes esitatakse raha ja raha ekvivalentide algsaldona algbilansis
kajastatud raha ja raha ekvivalentide summa.

(3) Raamatupidamiskohustuslase likvideerimismenetluse lõpetamisel või raamatupidamise kohustuse
lõppemisel koostab raamatupidamiskohustuslane lõppbilansi.»

§ 14.Paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.Paragrahvi 30 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koosneb konsolideeritud bilansist, kasumiaruandest,
rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest (konsolideeritud aruanded) ning vastavatest lisadest,
mis sisaldavad muu hulgas konsolideeriva üksuse konsolideerimata bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude
aruannet ning omakapitali muutuste aruannet (konsolideerimata aruanded).»

§ 16.Paragrahvi 31 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks

§ 17.Paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kui Toimkonna liikmete volituste lõppemise tähtajaks ei ole uut Toimkonna koosseisu nimetatud,
pikenevad Toimkonna liikmete volitused kuni Toimkonna uue koosseisu nimetamiseni.»

§ 18.Paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Aruandeperioodidele, mis algasid enne 2005. aasta 1. jaanuari, ja nende kohta koostatud aruannetele
kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõike 3, § 29 lõigete 1 ja 4, § 30 lõigete 2 ja 3 sätteid enne 2005. aasta 1.
jaanuari kehtinud redaktsioonis ning § 4 punkti 1, § 6 lõike 2, § 7 lõike 4, § 9, § 11 lõike 1, § 12 lõike 5, § 14
lõike 1, § 15 lõike 2, § 20 lõike 3, § 23 lõike 1, §-de 24–26, § 28 lõike 3, § 31 lõike 2 punkti 8, lisa 1, lisa 2 ja
lisa 3 sätteid enne 2005. aasta 1. detsembrit kehtinud redaktsioonis.»

§ 19.Lisa 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisa 1

BILANSISKEEM

Bilansikirjete alaliigendusi võib bilansi asemel esitada lisades. Lähtudes olulisuse printsiibist, võib ebaolulisi
bilansikirjeid avaldada summeeritult. Bilansikirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid
kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele.

Aktiva (varad)

Käibevara
Raha
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
 Nõuded ostjate vastu
 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
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 Muud lühiajalised nõuded
 Ettemaksed teenuste eest
 Kokku
Varud
 Tooraine ja materjal
 Lõpetamata toodang
 Valmistoodang
 Müügiks ostetud kaubad
 Ettemaksed varude eest
 Kokku
Käibevara kokku
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
 Tütarettevõtjate aktsiad või osad
 Sidusettevõtjate aktsiad või osad
 Muud aktsiad ja väärtpaberid
 Pikaajalised nõuded
 Kokku
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
 Maa
 Ehitised
 Masinad ja seadmed
 Muu materiaalne põhivara
 Lõpetamata ehitised ja ettemaksed
 Kokku
Immateriaalne põhivara
 Firmaväärtus
 Arenguväljaminekud
 Muu immateriaalne põhivara
 Ettemaksed immateriaalse põhivara eest
 Kokku
Põhivara kokku
Aktiva (varad) kokku
Passiva (kohustused ja omakapital)
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
 Lühiajalised laenud ja võlakirjad
 Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel

perioodil
 Konverteeritavad võlakohustused
 Kokku
Võlad ja ettemaksed
 Võlad tarnijatele
 Võlad töövõtjatele
 Maksuvõlad
 Muud võlad
 Saadud ettemaksed
 Kokku
Lühiajalised eraldised
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused
 Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused
 Konverteeritavad võlakohustused
 Kokku
Muud pikaajalised võlad
Pikaajalised eraldised
Pikaajalised kohustused kokku
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Kohustused kokku
Omakapital
Vähemusosalus1

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital2

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses3

Ülekurss
Oma osad või aktsiad (miinus)
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Omakapital kokku
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku».

1Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
2Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
3Raamatupidamiskohustuslane, kellel puudub aktsia- või osakapital, asendab selle analoogilise omakapitali kategooriat
iseloomustava kirjega.

§ 20.Lisa 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisa 2

KASUMIARUANDE SKEEMID

Kasumiaruande kirjete alaliigendusi võib kasumiaruande asemel esitada lisades. Kasumiaruande kirjete
nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks
kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele.

Skeem 1
Müügitulu
Muud äritulud
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel
Kaubad, toore, materjal ja teenused
Muud tegevuskulud
Tööjõukulud
 palgakulu
 sotsiaalmaksud
 pensionikulu
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud ärikulud
Ärikasum (-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
 finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja

osadelt
 finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja

osadelt
 finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt

finantsinvesteeringutelt
 intressikulud
 kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
 muud finantstulud ja -kulud
Kokku finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
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Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa
kasumist4

 Vähemusosaluse osa kasumist5

Skeem 2
Müügitulu
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu
Brutokasum (-kahjum)
Turustuskulud
Üldhalduskulud
Muud äritulud
Muud ärikulud
Ärikasum (-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
 finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja

osadelt
 finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja

osadelt
 finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt

finantsinvesteeringutelt
 intressikulud
 kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
 muud finantstulud ja -kulud
Kokku finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne maksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa

kasumist6

 Vähemusosaluse osa kasumist7».

4Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
5Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
6Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.
7Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.

§ 21.Lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisa 3

AASTAARUANDE LISAD

Lisades kirjeldatakse aruande koostamisel kasutatud arvestusprintsiipe ning avalikustatakse muu informatsioon,
mis on vajalik õige ja õiglase ülevaate andmiseks raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist,
majandustulemusest ja rahavoogudest.

Käesoleva seadusega kooskõlas koostatud raamatupidamise aastaaruande lisad peavad sisaldama vähemalt
alljärgnevat informatsiooni:

(1) Käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud raamatupidamistava, millest lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne
koostatud.

(2) Kasutatud arvestuspõhimõtete kirjeldus. Juhul kui arvestus- või esitusmeetodeid on muudetud, võrreldes
eelmise aruandeperioodiga, tuleb avaldada muutuse sisu, põhjus ning mõju aruandes esitatud arvnäitajatele.

(3) Teave oluliste bilansikirjete kohta, sealhulgas:
1) aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite analüüs rühmade kaupa perioodi alguses ja lõpus;
2) varude kirjeldus rühmade kaupa ning olulised varude allahindluse summad;
3) kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara muutused rühmade kaupa (soetusmaksumus,
akumuleeritud kulum ning jääkväärtus perioodi alguses ja lõpus; perioodi jooksul soetatud ja müüdud põhivara;
põhivara alla- ja üleshindlused; perioodi kulum ja muud muutused; kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara);
4) individuaalselt oluliste laenu-, kapitalirendi- ja muude nõuete ning kohustuste kirjeldus (maksetähtajad,
intressimäärad, alusvaluutad, muud olulised tingimused);
5) tütar- ja sidusettevõtjate loetelu, osalus nende omakapitalis ja aruandeperioodi jooksul soetatud ja
võõrandatud osalused;
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6) maksukohustuste ja -nõuete analüüs maksuliikide kaupa;
7) oluliste eraldiste kirjeldus ja tõenäoline realiseerumise tähtaeg.

(4) Teave oluliste aruandeperioodi majandustulemust mõjutavate tulude ja kulude kohta, sealhulgas:
– müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa;
– olulised allahindlused, eraldised ja muud jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud või harva esinevad tulud
ja kulud.

(5) Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus.

(6) Omakapital – emiteeritud ja märgitud aktsiate või osade arv ja nominaalväärtus perioodi alguses ja lõpus
(eri aktsialiikide kaupa); perioodi jooksul emiteeritud aktsiate ja osade arv, nominaalväärtus ja emiteerimisel
saadud tasu; perioodi jooksul tagasi ostetud, müüdud ja tühistatud aktsiate ja osade arv ning bilansiline
väärtus; üldkoosoleku kinnitatud dividendid ja muud muutused omakapitalis, juhul kui neid ei ole kirjeldatud
omakapitali muutuste aruandes.

(7) Kui äriühingust raamatupidamiskohustuslane on majandusaasta kestel omandanud või tagatiseks võtnud
oma osasid või aktsiaid, siis majandusaasta kestel omandatud või tagatiseks võetud ja võõrandatud ning
majandusaasta kestel omandatud või tagatiseks võetud ning võõrandamata aktsiate või osade arv, nimiväärtus
ja osakaal osa- või aktsiakapitalis, aktsiate või osade eest makstud tasu ning nende omandamise või tagatiseks
võtmise põhjus.

(8) Muu oluline teave, sealhulgas:
– panditud vara kirjeldus ja bilansiline väärtus;
– antud lubadused, garantiid ja potentsiaalsed kohustused ning nende realiseerumise tõenäosus;
– tehingud tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetega ning teiste seotud osapooltega (osapoolte kirjeldus,
tehingute maht ja saldod bilansikuupäeva seisuga);
– ülevaade aruandeaastal riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest otseselt või kaudselt
raamatupidamiskohustuslasele eraldatud vahenditest ja nende kasutamisest, samuti saadud
riigiabist (nõuet ei kohaldata tavapärastel turutingimustel toimuvatele majandustehingutele ning
riigiraamatupidamiskohustuslastele);
– olulised sündmused pärast bilansipäeva.»

II. Äriseadustikus(RT I 1995, 26–28, 355; 2004, 89, 613) tehakse järgmised muudatused:

§ 22.Paragrahvi 97 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandusaasta aruande kinnitavad osanikud. Osanike vahel jaotamisele kuuluva kasumiosa suuruse
otsustavad osanikud pärast majandusaasta lõppu kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Juhul kui täisühing
koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, otsustavad osanikud jaotamisele kuuluva kasumiosa
suuruse konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel.»

§ 23.Paragrahvi 155 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põhikirjas võib ette näha osaühingu õiguse lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust
(ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekurssi korrigeeritakse rakendatava
raamatupidamistavaga ettenähtud juhtudel. Ülekurssi võib kasutada:
1) osaühingu kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja
põhikirjas ettenähtud reservkapitali ning muude põhikirjas ettenähtud reservide arvel;
2) osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.»

§ 24.Paragrahvi 179 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande koos tegevjuhtkonna deklaratsiooniga ja tegevusaruande
(majandusaasta aruanne) ning kasumi jaotamise ettepaneku osanikele. Majandusaasta aruanne peab olema
allkirjastatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule. Kui osaühingul on audiitor, peab aruannetele
lisama audiitori järeldusotsuse. Kui osaühingul on nõukogu, peab aruannetele lisama nõukogu arvamuse.»

§ 25.Paragrahvi 225 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss). Ülekurssi korrigeeritakse
rakendatava raamatupidamistavaga ettenähtud juhtudel. Ülekurssi võib kasutada:
1) aktsiaseltsi kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja
põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvel;
2) aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. »

§ 26.Paragrahvi 332 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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« (4) Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatu kohaselt
allkirjastatud majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.»

§ 27.Paragrahvi 335 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Emaettevõtja, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, võtab kasumi jaotamise otsuse
vastu konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel. Konsolideeritud aruannetel põhinevat kasumit
ei ole lubatud jaotada niivõrd, kuivõrd see vähendaks emaettevõtja netovara tasemeni alla aktsiakapitali ja
reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.»

§ 28.Paragrahvi 388 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Seda nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi äriühingule.»

§ 29.Paragrahvi 400 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.»

§ 30.Paragrahvi 443 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Lõppbilanss koostatakse jagunemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.»

§ 31.Paragrahvi 480 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) aeg, millest arvates ümberkujundatava ühingu tehingud loetakse tehtuks ümberkujundatud ühingu arvel
(ümberkujundamise bilansi päev).»

§ 32.Paragrahvi 485 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Ümberkujundamisel aluseks võetav bilanss koostatakse ümberkujundamise bilansi päevale eelneva päeva
seisuga.»

§ 33.Paragrahvi 506 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Aruandeperioodidele, mis algasid enne 2005. aasta 1. jaanuari, ja nende kohta koostatud aruannetele
kohaldatakse käesoleva seadustiku § 97 lõike 1, § 155 lõike 2, § 179 lõike 2, § 225 lõike 2, § 332 lõike 4, § 335
lõike 11ja § 388 lõike 5 sätteid enne 2005. aasta 1. detsembrit kehtinud redaktsioonis.

(8) Enne 2005. aasta 1. detsembrit alanud ühinemiste, jagunemiste ja ümberkorraldamiste suhtes kohaldatakse
käesoleva seadustiku § 400 lõike 2, § 443 lõike 2, § 480 lõike 3 ja § 485 lõike 2 sätteid enne 2005. aasta 1.
detsembrit kehtinud redaktsioonis.»

III. Tulundusühistuseaduses(RT I 2002, 3, 6; 2004, 89, 613) tehakse järgmised muudatused:

§ 34.Paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui ühistu koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, otsustatakse kasumi jaotamine
konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel.»

§ 35.Seadust täiendatakse §-ga 962järgmises sõnastuses:

« § 962. Kasumi jaotamise sätete kohaldamine

Enne 2005. aasta 1. jaanuari alanud aruandeperioodide majandusaasta aruannetele kohaldatakse käesoleva
seaduse § 29 lõiget 2 enne 2005. aasta 1. detsembrit kehtinud redaktsioonis.»

IV. § 36.Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. detsembril.

Riigikogu aseesimees Taavi VESKIMÄGI
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