Elukindlustusandjad
Fondivalitsejad
Investeerimisühingud
Krediidiasutused

28.01.2009 nr 4.14-1.8/316

Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed
nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RTRTS) mitmed sätted sisaldavad
mõistet „(kolmas) riik, kus kehtivad käesoleva seadusega võrdväärsed nõuded”.
Nii sätestab näiteks RTRTS § 14 lg 4, et „kohustatud isikul on õigus § 13 lõike 1 punktides 1–3
nimetatud hoolsusmeetmete kohaldamisel tugineda teabele, mille ta on kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis saanud Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuselt või välisriigi
krediidiasutuse filiaalilt või krediidiasutuselt, kes on registreeritud või kelle tegevuskoht on Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis või kolmandas riigis, kus kehtivad käesolevas seaduses sätestatuga
võrdväärsed nõuded.” Samuti näeb RTRTS-i § 15 lg 4 ette, et „krediidiasutus ja
finantseerimisasutus võivad tehingus osaleva isiku soovil erandina avada konto enne
hoolsusmeetmete täielikku kohaldamist tingimusel, et kontot debiteeritakse pärast § 13 lõike 1
punktides 1–4 nimetatud hoolsusmeetmete kohaldamist ja tehinguga seotud esimene makse tehakse
sama isiku konto kaudu, mis on avatud krediidiasutuses, kellel on tegevuskoht Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad käesolevas seaduses sätestatutega
võrdväärsed nõuded.
Mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad käesoleva seadusega võrdväärsed nõuded” (edaspidi „kolmas
võrdväärne riik”) esineb lisaks RTRTS-i järgmistes sätetes: § 18 lg 1 p 4 ja 5 ning lg 4 p 2; § 19 lg 3
p 1-3; § 27 lg 4 ja § 34 lg 3 p 1 ja 3. Nendest sätetest tulenevalt on kohustatud isikul vaja
määratleda, milliseid riike on võimalik käsitleda kolmandate võrdväärsete riikidena.
RTRTS ei sätesta viiteid ega volitusnorme, mille alusel oleks riigil (valitsus- või
järelevalveasutustel) õigus või kohustus kehtestada kolmandate võrdväärsete riikide loetelu, millele
kohustatud isikud võiksid tugineda.
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Eeltoodust tulenevalt peavad kohustatud isikud ise määratlema, kas kolmanda riigi puhul on
tegemist võrdväärse riigiga. Otsuse tegemiseks sätestab RTRTS kriteeriumi, mille kohaselt riigis
peavad kehtima RTRTS-ga võrdväärsed nõuded.
Finantsinspektsioon juhib kohustatud isikute tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjoni rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise komitee 1 töös osalevad riigid kinnitasid 18. aprillil 2008. a
nimekirja 2 riikidest, keda käsitletakse võrdväärsete kolmandate riikidena kolmanda rahapesu
tõkestamise direktiivi 3 mõttes. Nimekirja kinnitamine ei ole siduv meede, kuid väljendab siiski
liikmesriikide ühisseisukohta. Liikmesriikide kokkuleppe tekst koos riikide nimekirja ning tõlkega
on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee/?id=1726).
Finantsinspektsioon leiab, et viidatud liikmesriikide kokkulepet võib käsitleda kui abimaterjali
kohustatud isikutele otsustamaks, kas tegemist on võrdväärse kolmanda riigiga RTRTS-i mõttes.
Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusühenduse liikmesriike võib, Euroopa Liidu rahapesuvastaste
direktiivide rakendamisest tuleneva vastastikuse tunnustamise printsiibi põhjal, automaatselt pidada
„võrdväärsuse” kriteeriumitele vastavaks. Tehingute aktsepteerimine kolmandatest riikidest vajab
aga kohustatud isikute poolt tehinguga seotud isikute põhjalikumat hindamist.
Liikmesriikide kokkuleppega kinnitatud riikide nimekirja võib vaadelda kui täiendavat vahendit
abistamaks kohustatud isikuid selle hinnangu andmisel. Samas, riikide mittemainimine vastavas
nimekirjas, ei viita automaatselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide
ning hoolsusmeetmete madalatele standarditele neis riikides ega nõua riigi kvalifitseerimist mittevõrdväärseteks. Samuti ei tähenda riigi nimekirja lisamine, et automaatselt on riik käsitletav
võrdväärsena.
Finantsinspektsioon rõhutab, et kohustatud isikul on kohustus viia läbi riikide omapoolne
hindamine, kasutades võimalikult ajakohast informatsiooni vastava riigi kohta. Lisaks oma
teadmistele ja kogemusele tuginemisele peab kohustatud isik arvesse võtma ka FATF-i, IMF-i ja
Maailmapanga hinnanguid riigile, riigi liikmelisust muudes organisatsioonides, mis eeldavad teatud
kriteeriumidele vastavust, olukorra kontekstist tulenevaid faktoreid, kaubavahetuse sagedust vastava
riigiga ja muid asjakohaseid tegureid.
Täiendavat informatsiooni erinevates riikides rakendatud rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise meetmete kohta võib leida Financial Action Task Force 4 (FATF) ja Euroopa Nõukogu
rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee 5 (MONEYVAL) veebilehtedel, kus
muuhulgas on avaldatud erinevate riikide hindamisraportite tulemused.
Paralleelselt riikide tunnustamisele riigina, keda käsitletakse võrdväärsete kolmandate riikidena
kolmanda rahapesu tõkestamise direktiivi mõttes, on nii FATF kui MONEYVAL andnud hinnangud
1

European Commission Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing
Common Understanding between Member States on third country equivalence under the Anti-Money Laundering
Directive (Directive 2005/60/EC)
3
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ, 26. oktoober 2005, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi
rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta
4
Financial Action Task Force: http://www.fatf-gafi.org
5
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
2

3

riikide suhtes, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alased õigusaktid ei vasta
rahvusvaheliselt tunnustatud normidele. Finantsinspektsiooni veebilehel
(http://www.fi.ee/?id=1726) on avaldatud viited mainitud seisukohtadele.
Finantsinspektsioon soovitab kohustatud isikutel, ülalviidatud FATF-i ja MONEYVAL-i
seisukohtades nimetatud riikidest pärit isikutega tehingute tegemisel rakendada, tugevdatud
hoolsusmeetmeid, kuivõrd olukorra olemusega kaasneb suur rahapesu või terrorismi rahastamise
risk. Vastavalt RTRTS § 14 lõikele 3 kohaldab kohustatud isik seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud
hoolsusmeetmeid, kuid võib hoolsusmeetmete kohaldamiseks valida sobiva ulatuse, lähtudes
ärisuhte või tehingu iseloomust või tehingus või ametitoimingus osaleva isiku või kliendi
riskiastmest. Tehingus osaleva isiku või kliendi riskiastme määratlemisel ja sisustamisel soovitame
juhinduda Finantsinspektsiooni juhendi „Täiendavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamiseks krediidi- ja finantseerimisasutustes” punktis 5.3. toodud sätetest. Hoolsusmeetmete
tugevdatud korras kohaldamise alused on sätestatud RTRTS §-s 19, mille lõike 1 kohaselt kohaldab
kohustatud isik hoolsusmeetmeid tugevdatud korras, kui olukorra olemusega kaasneb suur rahapesu
või terrorismi rahastamise risk.
Kohustatud isiku poolt riigi eelnev võrdväärsena tunnustamine ei välista tema suhtes tugevdatud
hoolsusmeetmete rakendamist, kui suhetes nimetatud riikidega ilmneb suur rahapesu või terrorismi
rahastamise risk.
Finantsinspektsioon juhib kohustatud isikute tähelepanu vajadusele dokumenteerida otsus kolmanda
riigi võrdväärseks tunnistamise või tema suhtes tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamise kohta.
Käesolev ringkiri turuosalistele avaldatakse Finantsinspektsiooni veebilehel alajaotuse „Märgukirjad
turuosalistele” http://www.fi.ee/?id=3139 all.
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