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Finantsinspektsiooni 2018. a eelarve kinnitamisest ja 2018. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta 
ettepaneku tegemisest 
 
Tuginedes Finantsinspektsiooni seaduse §-dele 7 lg 2 p 2; § 35; 38 lg 1 ja § 39 lg 2 
 
Finantsinspektsiooni nõukogu 
 
 otsustas: 
 
1. Kinnitada Finantsinspektsiooni 2018. a eelarve summas 6 958 000 eurot. 
 
2. Teha rahandusministrile ettepanek 2018. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta järgmiselt: 
 

2.1. krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali korral 0,0175 protsenti krediidiasutuse või 
vastava Eesti filiaali varast; 

 
2.2. krediidiandja või välisriigi krediidiandja Eesti filiaali korral 0,1 protsenti krediidiandja või vastava Eesti 

filiaali tarbijatele väljastatud tarbimiskrediidi jäägist; 
 
2.3. krediidivahendaja või välisriigi krediidivahendaja Eesti filiaali korral 0,1 protsenti krediidivahendaja või 

vastava Eesti filiaali tarbijatele vahendatud tarbimiskrediidi summast; 
 
2.4. investeerimisühingu või välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaali korral 0,23 protsenti 

investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast; 
 
2.6. kogumispensionide seaduse §-s 3 sätestatud pensionifondi valitsevale fondivalitseja või pensionifondi 

valitseva välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,0095 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti 
filiaali poolt valitsetavate pensionifondide varast; 

 
2.7. fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,013 protsenti tema valitsetavate 

eurofondide või alternatiivfondide varast, kui Finantsinspektsiooni seaduse § 39 lõike 2 punktist 52 ei 
tulene teisiti, või välisriigi fondivalitseja valitsetavate Eestis moodustatud või asutatud eurofondide või 
alternatiivfondide varast, kui neid fonde valitsetakse piiriüleselt, kusjuures vara hulka ei arvestata 
väikesemahuliste alternatiivfondide fondivalitseja valitsetavaid alternatiivfonde;  

 
2.8. fondivalitseja korral 0,0013 protsenti tema valitsevate välisriigis moodustatud või asutatud 

eurofondide või alternatiivfondide varast, kui nimetatud fondide osakuid või aktsiaid ei pakuta Eestis 
avalikult, kusjuures vara hulka ei arvestata väikesemahuliste alternatiivfondide fondivalitseja 
valitsetavaid alternatiivfonde;  

 
2.9. määratud väljamaksetega tööandja pensioniskeemi korral 0,02 protsenti fondi vara ja fondi tehtud 

sissemaksete kogusummast; 
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2.10. kahjukindlustusega ja selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning mõlemal juhul vastava 
välisriigi äriühingu Eesti filiaali korral 0,097 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali 
brutokindlustusmaksetest; 

 
2.10. elukindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välisriigi äriühingu Eesti filiaali korral 0,023 

protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali varast ja brutokindlustusmaksetest kogusummast; 
 
2.11. elukindlustuse edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välisriigi kindlustusandja 

Eesti filiaali korral 0,05 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali edasikindlustuse 
brutokindlustusmaksetest; 

 
2.12. kindlustusmaakleri või vastava välisriigi äriühingu Eesti filiaali korral 0,92 protsenti kindlustusmaakleri 

või vastava Eesti filiaali kogutud vahendustasude kogusummast; 
 
2.13. väärtpaberite keskdepositooriumi, pensioniregistripidaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja ja 

reguleeritud väärtpaberituru korraldaja korral 0,5 protsenti ärituludest; 
 
2.14. e-raha asutuse või välisriigi e-raha asutuse Eesti filiaali korral 0,22 protsenti e-raha asutuse või vastava 

Eesti filiaali varast; 
 
2.15. makseasutuse või välisriigi makseasutuse Eesti filiaali korral 0,019 protsenti makseasutuse või Eesti 

filiaali täidetud ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lg 1 punktis 7 nimetatud 
maksteenuse osutamise käigus algatatud maksetehingute kogusummast; 

 
2.16. makseasutuse korral, kellele kohaldatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 11 lõikes 3 

nimetatud erandit, või välisriigi makseasutuse Eesti filiaali korral, kes osutab üksnes makseasutuste ja 
e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenust ja makseasutuse või välisriigi 
makseasutuse Eesti filiaali korral, kes osutab makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 
punktis 5 nimetatud makseteenust 0,5 protsenti ärituludest; 

 
2.17. atmosfääriõhu kaitse seaduse § 162 lõike 1 alusel enampakkumisel otsepakkumiste esitamiseks loa 

taotlenud isiku korral 0,1 protsenti isiku tehtud otsepakkumiste mahust.  
 
3. Arvata Finantsinspektsiooni 2018. a eelarve tuludeks järelevalvetasu prognoos summas 6 922 000 

eurot, uutelt järelevalvesubjektidelt laekuvate järelevalvetasude prognoos summas 33 000 eurot, 
menetlustasu prognoos summas 33 000 eurot ja rahaliste vahendite paigutamiselt teenitava intressi 
prognoos summas – 30 000 eurot.   

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Toomas Tõniste 
nõukogu esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


