
 

Hommikuseminar  

Ettevõtte võõrandamine, maksejõuetus ja 

maksud 

 

 

Hea klient ja koostööpartner, 

Enamasti toimub ettevõtte üleminek äritegevuse ümberkorraldamise raames ning on teada ka 
võlausaldajatele. Sagenenud on aga olukorrad, kus ettevõtte üleminekut püütakse 

võlausaldajate eest varjata. Kui reorganiseerimine enam ei aita ja ees on maksejõuetus, siis 
peavad tähelepanelikud olema nii võõrandaja, omandaja kui ka võlausaldaja. 

Ehk lühidalt, kui ettevõtte ees on muutused, siis kes mille eest vastutab? Mis saab ettevõtte 
varast, töötajatest ja klientidest? Aga maksudest?  

Kutsume Teid osalema seminaril, mille ajakava ja peamised teemad on: 

09:00-09:30 Registreerimine ja hommikukohv 

09:30-10:15 Äritegevuse (ettevõtte kui majandusüksuse) võõrandamine – riskid ja 
võimalused lähtuvalt hiljutisest kohtupraktikast, Maivi Ots, juhtivpartner  

▪ Äritegevuse võõrandamine, kas sobiv viis võlausaldajatest vabanemiseks? 

▪ Kas ja mis ulatuses tuleb äritegevuse üleandmisel küsida teise poole 
nõusolekut? 

▪ Kas ärikinnisvara müümine on käsitletav ettevõtte kui majandusüksuse 

müümisena või mitte? 

▪ Huvitavaid lahendeid Eesti kohtutest. 

10:15-11:00 Ettevõtte ja muu vara (sh kinnistute) müük pankrotimenetluses, 
täitemenetluses ja saneerimismenetluses – millised on omandaja 
riskid, kuidas ja millal on tagatud kohuste jäämine võõrandajale,  
Randu Riiberg, partner, omab pankrotihalduri kvalifikatsiooni  

▪ Mida tähendab erisus ettevõtte võõrandamisel pankroti- ja täitemenetluses? 

▪ Kas ja kelle õigused jäävad kehtima kinnistute võõrandamisel täite- ja 

pankrotimenetluses? 

▪ Kui nõue on tagatud pandiga, siis kuidas nõuet pankrotimenetluses maksma 
panna? 

▪ Vara käsutamine saneerimismenetluse ajal ja käsutamise tagajärjed 

menetluse lõppemisel. 

11:00-11:15 Kohvipaus 

  



 

11:15-12:00 Ettevõtte võõrandamise maksustamine – millal kaasneb ettevõtte 
võõrandamisega maksukohustus ja kes peab seda täitma?    
Toomas Pikamäe, partner 

▪ Millal on tegemist ettevõtte üleandmisega maksuseaduse mõttes? 

▪ Millised on kõige sagedasemad ettevõttega seotud maksukohustused? 

▪ Millised maksuriskid võivad võõrandamisel kaasneda ettevõtte üleandjale? 

▪ Järeldused ettevõtte üleandmisega seotud kohtupraktikast, sh Riigikohtu 
praktikast. 

Seminar toimub 7. detsembril  2012 Meriton Grand Conference & Spa hotelli 
konverentsikeskuses (Paldiski mnt. 4). 

Seminar on tasuta. Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt  
5. detsembriks kas telefonil 6141 990 või e-kirjaga aadressil info@eversheds.ee 

Küsimused, millele lektoritelt kindlasti vastust saada soovite, saate samuti juba ette saata 

aadressile info@eversheds.ee 

 

Kohtumiseni seminaril! 

 

Eversheds Ots & Co 

 


