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LÜHIKOKKUVÕTE 
 
 
Säästmisega seotud finantsteenuste tarbimine puudutab suurt hulka isikuid, seejuures puudutab 
finantsteenuste tarbimine otseselt inimeste heaolu, nende varalisi õigusi ja huvisid. Inimeste 
arusaamine teenustest on eelduseks efektiivselt toimivale väärtpaberiturule. 
 
Viimaste aastate jooksul on Eesti finantsturg kiiresti arenenud. Süvenenud on erinevate 
finantsvahendajate vaheline konkurents. Selline areng väljendub muuhulgas turul pakutavate 
teenuste läbipõimumises ning struktuuri mitmekülgsuses. Piirjooned kindlustus-, panga- ja 
väärtpaberiteenuste vahel on olulisel määral hägustunud ja selline suundumus on jätkuv. 
 
Tänasel päeval võib finantsteenuse määratlemisel lihtsustatud lähenemine ilma teenuse sisu ja 
sellele kohaldatavaid nõudeid analüüsimata olla ekslik ning halvemal juhul ka kallutada 
investoreid otsuste tegemisel. Teenusest kohane arusaamine eeldab üha enam selle sisu 
komponentide ja nende omavaheliste seoste avamist ja mõistmist.  
 
Teenuste läbipõimumine on Finantsinspektsiooni hinnangul enim aset leidnud investeeringute 
valitsemise teenuste valdkonnas. Investeeringute valitsemise komponent sisaldub nii 
pakutavates kindlustus-, panga- ja kui ka väärtpaberiteenustes. Investeeringuid valitsetakse 
investori huvides professionaalse teenuse pakkuja poolt näiteks investeerimisfondi teenuse, 
individuaalportfelli valitsemise teenuse, investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse ning 
samuti investeerimishoiuse kaudu. Lihtsustatult on nende teenuste ostmise eesmärk ühene, läbi 
investeerimise säästa ja seejuures saada investeeringult maksimaalset tulu. Piirjooned 
pakutavate teenuste vahel on kohati hägused. 
 
Teenuse sisu ja selle hinna määratlemisel on üheks oluliseks aluseks teenusele kohaldatavate 
regulatiivsete nõuete lahend. Sisult sarnastele investeeringute valitsemise teenustele 
kohalduvad regulatiivsed lahendid on täna erinevad, seejuures sarnane teenus võib olla erineva 
seaduse reguleerimisala ning teenuste sarnastele komponentidele esitatavad nõudmised on 
erinevad. Kasutatavate lahendite erisuste põhjendused ja kaalutlused on kohati ebaselged ja 
raskesti hinnatavad. Seejuures võivad erisused puudutada teenuse olulisimaid komponente 
nagu näiteks kohalduv maksukeskkond ja riikliku tagatisskeemi rakendumine. 
 
Teenuste läbipõimumine ei ole suundumus, mida peaks eraldi takistama. See on turu 
normaalne areng. Lahendite paljusus on inimeste endi huvides. Samas hägustumist ei tohiks 
tekitada regulatiivne arbitraaž iseseisvalt - selline arbitraaž, mis põhineb lahenditel, kus 
sarnastele teenustele või teenuse komponentidele kehtivad täiesti erinevad nõuded. See võib 
kaasa tuua teenuste põhjendamatu “moondumise”, teenuste keerukuse võib põhjustada 
arbitraaž ise. Halvemal juhul on selline olukord kellegi suhtes konkurentsipiirang. Turu 
efektiivsuse seisukohast on oluline märkida, et sellistes tingimustes on isikul väga raske 
hinnata ja võrrelda teenuste hinda.  
 
Inimeste arusaamine teenustest on eelduseks efektiivselt toimivale väärtpaberiturule. Mida 
paremini isik mõistab teenust, seda vähem on turul tõrkeid, seda õiglasemaks peaks kujunema 
teenuse hind. 
 
Finantsteenust tarbival isikul on tänastes tingimustes oluline mõista, et finantsteenuse 
lahendeid on palju. Sellistes tingimustes on teenuse osutajal kõrgendatud kohustus selgitada 
kliendile teenuse sisu ja hinna kujunemise asjaolusid. Ka kliendil endal lasub hoolsuskohustus 
teha endale selgeks oma huvid ja seejärel hinnata, kas teenuse tingimused ja selle hind on 
temale vastuvõetavad. 
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Teenuste läbipõimumine on tänaseks loonud olukorra, kus riik peaks täiendavalt 
hindama, kas senikehtivad regulatiivsed lahendid on endiselt kohased, kaalutletud ja 
mõistetavad. 
 
Investeeringute valitsemise teenuse korral kohalduvad sisult sarnasele maksuobjektile erinevad 
maksustamispõhimõtted (kapitalitulu kui maksuobjekt on seejuures sisu poolest sarnane). 
Arvestades, et investeeringute valitsemise teenuste olemus ja eesmärk on olulises osas sarnane, 
siis erineva maksurežiimi kohaldamise motiiv on kohati ebaselge. Tuleb hinnata, kas 
maksukeskkond ise võib olla üheks suurimaks põhjuseks erinevate finantsteenuste piirjoonte 
hägustumisel - mitmete teenuste, mille tavapärane eesmärk ei ole seotud investeerimisriski 
võtmisega, iseloom võib olla moondunud paljuski maksuõigusliku arbitraaži eesmärgil. 
 
Arvestades finantssektoris toimunud arenguid, millega on i) kaasnenud finantsurgude ja 
teenuste süvenev integratsioon, ii) vähenenud on järelevalvesubjektide liigist tulenev 
spetsialiseeritus vastavalt traditsiooniliste finantsteenuste osutamisele ja finantstoodete 
pakkumisele ning iii) võttes arvesse innovatsiooni uute finantsinstrumentide väljatöötamisel, 
tuleb anda hinnang asjaolule, kas finantssektori suhtes regulatiivsete nõuete kehtestamisel on 
otstarbekam lähtuda funktsionaalsuse põhimõttest (nn. teenusepõhine lähenemine - nõuded on 
kehtestatud teenuse suhtes) või institutsionaalsuse põhimõttest (nõuete kehtestamisel lähtutakse 
teenuseosutaja liigist). 
 
Eesti regulatiivset süsteemi analüüsis käsitletud investeeringute valitsemise teenuste osas võib 
iseloomustada kui kombinatsiooni funktsionaalsest ja institutsionaalsest regulatiivsest 
süsteemist. Teatud teenustele on lähenetud funktsionaalselt, teiste puhul institutsionaalselt.   
 
Erinev lähenemine toob kaasa käesolevas analüüsis käsitletud teenuste osas väga erinevad 
lahendid, sh puudutavad need nii riikliku tagatisskeemi rakendumist; varade lahususe tagamist, 
sh isikute õigusi investeeringu alusvara suhtes teenuse osutaja maksevõimetuse korral; teenuse 
osutaja kohustusi alusvara väljavalimisel, sealhulgas alusvara suhtes teostatava 
analüüsikohustuse ulatust, kliendi huvi kindlaks tegemist ning oma kutseoskust kasutades selle 
võrdlemist alusvara riskitaseme vastu.  
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1. SISSEJUHATUS 
 
 
Finantsinspektsioon on kohustatud FIS § 49 lg 1 kohaselt esitama iga aasta 1. oktoobriks 
Vabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale ülevaate finantssektori tegevust ning finantsjärelevalvet 
käsitlevate õigusaktide mõju ja rakendamise kohta. 
 
Finantsinspektsiooni 2004. aasta õigusaktide mõju analüüsi teemaks oli “Avalike aruannete 
mõju finantssektorile”. Analüüsis hinnati finantsjärelevalve subjektidele kohaldatavaid 
õigusakte, mis kehtestavad nõuded informatsiooni avalikustamisele. Arvestades avalikustamise 
kui usaldusväärsuse ja läbipaistvuse saavutamise meetme olulisust testiti olemasolevate 
aruandluse avalikustamise nõuete sobivust ja toimivust seoses aruandluse võimaliku 
optimeerimise vajadusega. 
 
Viimaste aastate jooksul on finantsturud kiiresti arenenud. Süvenenud on erinevate 
finantsvahendajate vaheline konkurents. Selline areng väljendub muuhulgas turul pakutavate 
teenuste läbipõimumises. Säästmiseks mõeldud teenused on struktuurilt mitmekülgsed. 
Piirjooned kindlustus-, panga- ja väärtpaberiteenuste vahel on olulisel määral hägustunud ja 
selline suundumus on jätkuv.  
 
European Financial Services Round Table, mille kaudu turuosalised panustavad efektiivselt 
toimiva Euroopa ühisturu saavutamiseks finantsteenuste valdkonnas, on leidnud, et turul 
pakutavad finantsteenused ja –tooted on reeglina liiga komplitseeritud ning raskesti 
arusaadavad ja hinnatavad, mis muudab omakorda objektiivselt raskesti teostatavaks 
teenuste/toodete hinnavõrdluse1. Asümmeetria finantsteenuste ja –toodete kohta kättesaadavas 
informatsioonis muudab kaalutletud otsustuse langetamise ühe või teise teenuse või toote 
kasuks väga raskeks. Sellest tulenevalt on jaeinvestoril kõrgendatud ootused teenuse osutaja 
suhtes, kes oskab kõige paremini hinnata oma teenusega kaasnevaid asjaolusid, ning viimase 
erialateadmistel põhinevale hinnangule teenuse vastavuse osas kliendi poolt avaldatavate 
eesmärkidega ning finantsolukorraga (kas investori riskitaluvus vastab toote riskiastmele). Ehk 
teisisõnu peaks investor olema informeeritud kõigist olemuslikult tähtsatest asjaoludest turul 
pakutava finantsteenuse kohta, samuti peaks pakutav teave olema lihtsasti võrreldav teiste 
teenuste kohta pakutava informatsiooniga. Rõhk peaks olema suunatud info kvaliteedile, mitte 
kvantiteedile, et mitte asjatult klienti koormata. 
 
Tänastes tingimustes võib lihtsustatud lähenemine ilma finantsteenuse sisu analüüsimata olla 
ekslik ning halvemal juhul kallutada põhjendamatult investoreid otsuste tegemisel. Teenusest 
ja selle hinnast kohane arusaamine eeldab üha enam selle sisu komponentide ja nende 
omavaheliste seoste avamist ja mõistmist. 
 
Üheks oluliseks teenuse sisu hindamise aluseks on teenuse suhtes kohaldatavate normide 
kogum. Finantsvahendust reguleeriva õiguskeskkonna üheks eesmärgiks peab olema 
eelduste loomine efektiivseks turuks, seejuures muuta turul efektiivseks hinnakujundamine, 
operatsioonid ja turu struktuur. Efektiivse turu saavutamiseks peab õiguskeskkond looma 
eeldused turul tegevuse maksimeerimiseks ja vältima põhjendamatuid konkurentsieeliseid, mis 
võivad tuleneda nii teenuse osutajate kui ka investorite ebavõrdsest kohtlemisest. Efektiivse 
turu saavutamise oluliseks jõuks on investorite informeerituse tagamine osutatavate 
finantsteenuste sisust, sealhulgas nendele kohaldatavatest nõuetest.  

                                                 
1 European Financial Services Round Table. Consumer Protection and Consumer Choice – Consumer protection 
and Single Market, A fresh approach to breaking the deadlock. Kättesaadav: 
http://www.efr.be/members/upload/publications/64627cprepo.pdf 
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Finantsvahendust reglementeeriv õiguskeskkond on põhimudelis välja kujunenud varasemal, 
finantsteenuste suurema eraldatuse ajal. Viimane tingib vajaduse analüüsida kehtivat 
õiguskeskkonda lähtudes finantsteenuste turul toimunud muutustest, seejuures hinnata, kas 
finantsteenuste regulatiivsete nõuete kehtestamisel on otstarbekam lähtuda funktsionaalsuse 
põhimõttest (nn. teenusepõhine lähenemine) või institutsionaalsuse põhimõttest (teenuse 
osutaja põhine lähenemine).  
 
Struktuurselt mitmekülgsete ja läbipõimunud finantsteenuste arengu tingimustes on ülaltoodud 
eesmärkide saavutamine turu regulaatoritele suureks väljakutseks. Tagada tuleb see, et 
kasutatavad regulatiivsed lahendid on kaalutletud ja isikutele hästi mõistetavad. Sellega oleks 
loodud investoritele mõistlikud tingimused finantsteenuste kohaseks hindamiseks. 
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2. ANALÜÜSI EESMÄRK 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anda ülevaade ja võrrelda regulatiivseid nõudeid investeeringute valitsemise 
teenustele ja teenuse pakkujatele, samuti hinnata investori huvide kaitstust kehtivas 
õigusruumis 
 

 
Finantsinspektsioon lähtus õigusaktide mõju analüüsi (edaspidi ka analüüs) teema valikul 
asjaolust, et sissejuhatuses kirjeldatud arengud finantssektoris ja finantsteenuste 
läbipõimumine on kõige märgatavam ja avalikkuse huvi enim puudutav säästmiseks mõeldud 
investeeringute valitsemise (investment management) teenuste valdkonnas.  
 
Säästmisega seotud finantsteenuste tarbimine puudutab suurt hulka isikuid ja nende varalisi 
huve ja õigusi ning seeläbi majanduslikku heaolu. Kuna kõiki analüüsis käsitletud teenuseid 
võib teatud tingimuste täitmisel pakkuda avalikult, siis tuleb ka eeldada, et avalikkuse ootus 
sisult sarnaste teenuste suhtes kohaldatavate nõuete ja rakendatavate investorkaitsemeetmete 
osas võib olla sarnane.  
 
Hr. Carlo Comporti, CESR-i (The Committee of European Securities Regulators) peasekretäri 
asetäitja, on esinenud avaldusega (High level conference June 22-23 2004, European Financial 
integration: progress and prospects2), mille kohaselt peaks äritegevusele, millega kaasnevad 
samaväärsed riskid, laienema samaväärsed regulatiivsed nõudmised, sõltumata vastava 
tegevuse aluseks olevast tegevusloast või avalikult pakutava ning lõpptarbijale suunatud toote 
liigitusest.  
 
Lähtudes eeltoodust on analüüsi rõhuasetus valdkondadel, mis võivad mõjutada otseselt 
investorite õigusi, aidates seeläbi investoritel paremini tunda pakutavate teenuste sisu, mis on 
omakorda üheks eelduseks efektiivse turu saavutamisel.   
 
Investeeringute valitsemise teenust osutavad avalikkusele peamiselt krediidiasutused, 
investeerimisühingud, fondivalitsejad ja kindlustusandjad. Investeeringute valitsemise teenus 
võib olla struktuurilt mitmekülgne, see tähendab, et investeeringute valitsemise teenus võib 
moodustada teenuse sisust terviku, moodustada sellest olulise või vähemolulise osa. 
Investeeringute valitsemise teenust võidakse pakkuda näiteks seotuna kindlustusteenuse või 
pangahoiusega. 
 
Tõstatub küsimus, kas kehtiv õiguskeskkond arvestab kohaselt kirjeldatud struktuursusega ja 
kas turul on tagatud investorite samaväärne kaitstus sarnaste teenust osas ning turuosaliste 
võrdne kohtlemine, loomata põhjendamatuid regulatiivseid konkurentsieeliseid. Käesoleva 
analüüsi eesmärgiks on tuua välja valdkonnad, kus vastavad hinnangud tuleb kujundada ja 
selle käigus luua ka investorile täiendavad võimalused hinnata igakülgsemalt turul osutatavate 
teenuste sisu ja seeläbi teenuse hinda. Sellise hinnangu andmiseks on oluline võrrelda tänasel 
päeval turul osutatavaid teenuse tüüpe (lahendeid) ja nende suhtes kohaldatavaid norme.  
 
Analüüs keskendub üksnes kehtiva regulatiivse keskkonna hindamisele ning selle põhjal 
ei ole õige teha lõplikke järeldusi konkreetsete turul pakutavate teenuste kohta. 
Regulatiivne keskkond on vaid üheks elemendiks teenuse hindamisel. Analüüsi 

                                                 
2 Kokkuvõte kättesaadav:  
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/actionplan/stocktaking/conference-summary_en.pdf
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eesmärgiks ei ole hinnata konkreetsete teenuste suhtes kehtivaid täiendavaid 
eraõiguslikke lahendeid ja antavaid tagatisi, mis võivad tuleneda investorite ja teenuse 
osutaja vahelistest lepingulistest suhetest. 
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3. ANALÜÜSI METOODIKA 

 
 
Finantsinspektsiooni juhatuse otsuse alusel viis õigusaktide mõju ja rakendamise ülevaate 
koostamise läbi Finantsinspektsiooni Finantsteenuste Järelevalve Divisjon järgmises 
koosseisus: divisjoni juhataja Andre Nõmm (töögrupi juht), jurist Mihkel Kolk, varahalduse 
spetsialistid Nele Pertel ja Tatjana Linjova.  
 
Analüüsi meetod on võrdlev. Analüüsi käigus võrreldakse investeeringute valitsemise teenuste 
suhtes kohaldatavaid regulatiivseid nõudeid ja nende mõju teenuse sisu määratlemisele. 
Teenuste valikul ja investeeringute valitsemise teenuse määratlemisel on lähtutud järgmistest 
tunnustest3: 
 

• Teenus sisaldab kliendi jaoks ja huvides investeeringute valitsemist4; 
• Teenusega kaasnevad riskid ja/või oodatav tulu on sõltuvad konkreetsetest varadest. 

Investeerimisriski kannab üldjuhul klient; 
• Teenust pakutakse laialdaselt avalikkusele (jaeinvestorile); 
• Teenus on mõeldud muuhulgas säästmiseks; 
• Teenuse osutaja tegutseb kutsetegevuse raames, millega kaasnevad tema tegevuse 

suhtes vastavad ootused ja nõudmised (kutseoskus,  hoolsuskohustus jmt.). 
 
Analüüsi teostamiseks määratleti eelnevalt muuhulgas i) turul osutatavad investeeringute 
valitsemise teenuse komponenti sisaldavad ja eelpool kirjeldatud tunnustele vastavad teenused 
ning ii) valdkonnad, milliste suhtes kohaldatavaid regulatiivseid nõudeid võrreldakse. 
 
Finantsinspektsiooni hinnangul sisaldub investeeringute valitsemise teenuse komponent teatud 
osas vähemalt järgmistes turul pakutavates ja investeerimisteenuse lahendina väljakujunenud 
teenustes5: 
 

• Individuaalportfelli valitsemise teenus on väärtpaberitest moodustatud portfelli 
valitsemine iga kliendi jaoks eraldi vastavalt kliendi poolt antud juhistele. 
Individuaalportfelli valitsemise teenust võivad avalikkusele pakkuda 
investeerimisühingud, krediidiasutused, fondivalitsejad ja kindlustusandjad. 

 
• Investeerimisfondi valitsemise teenus on ühisteks investeeringuteks moodustatud 

vara kogumi valitsemine. Investeerimisfondi valitsemise teenust võivad pakkuda 
fondivalitsejad.  

 
• Investeerimisriskiga hoiuse kaasamine on avalikkuselt rahaliste vahendite 

kaasamine, milliste rahalised vahendite suhtes tekib isikul nõudeõigus ning milliste 
rahaliste vahendite kasutamise eest makstav intress on sõltuvuses konkreetse(te) 
investeeringu(te) käitumisest. Hoiust võivad avalikkuselt kaasata krediidiasutused.  

 

                                                 
3 Investeeringute valitsemise teenuse tunnusjooned on esitatud üldistatult, arvestades teenuse olemuslikku eesmärki. 
Erinevate teenuste puhul võib esitatud elementide esinemine, nende ulatus ja osakaal teine-teise suhtes olla erinev, 
sõltuvalt konkreetse teenuse täpsest eesmärgist, teenusega kaasnevatest eraõiguslikest (kõrval)lahendustest, 
sihtgrupist jm. olulistest asjaoludest. Kui regulatiivse keskkonna analüüsimisel esineb konkreetse teenuse puhul 
vajadus hinnata või arvestada vastava teenuse liigiga kaasnevaid eritingimusi ja/või –nõudmisi, siis asjassepuutuvad 
erisused leiavad käsitlemist vastavas analüüsi osas.  
4 Kliendi poolt antud volituste raames kliendi rahaliste vahendite hoidmine ja investeerimine kliendile tulu saamise 
eesmärgil väärtpaberitesse, muudesse varadesse või eelnevatega seotud õigustesse. 
5 Analüüsis on teenuste analüüsimisel kasutatud kohati lihtsustatud lähenemist, järgides samas põhimõtet, et selline 
lihtsustamine ei mõjutaks oluliselt võrdleva analüüsi sisu ja tulemust ega  muudaks tehtud järeldusi. 
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• Investeerimisriskiga elukindlustuse teenus on investeeringuteks moodustatud vara 
kogumi valitsemine, millele ühe teenuse komponendina on lisatud kindlustuskaitse 
ning millise kindlustuskaitse ulatus on üldjuhul suhestatud investeeringuteks 
moodustatud vara kogumi väärtusesse. Investeerimisriskiga elukindlustust võivad 
pakkuda tegevusloa kohaselt elukindlustusega tegelemise õigust omavad 
kindlustusandjad. 

 
Statistiline ülevaade investeeringute valitsemise teenuste arengutest on esitatud analüüsi Lisas 
1.  
 
Finantsinspektsioon valis regulatiivsete nõuete võrdlemiseks välja järgmised investeeringute 
valitsemise teenusega seotud valdkonnad:  
 

• Regulatiivse keskkonna ülesehitus 
• Piirangud turule sisenemisel; 
• Teenuse osutaja kohustused; 
• Informatsiooni avalikustamise nõuded; 
• Teenuse hinna läbipaistvus; 
• Varade lahususe tagamine; 
• Investeeringute kaitse läbi tagatisskeemide; 
• Maksukeskkond. 
 
 

 11



 
 

4. REGULATIIVSE KESKKONNA ÜLESEHITUS 
 

4.1.  Järeldused 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Regulatiivsete eesmärkide saavutamiseks peavad õigusaktid olema selged ja 
ülevaatlikud, tagamaks regulatiivsetest nõuetest arusaamise, nende järgimise ja 
optimaalse rakendamise. 

 
• Sisult sarnastele investeeringute valitsemise teenustele kohaldatavate nõuete osas on 

kehtiv regulatiivne lahend kohati ebaselge ja raskesti hinnatav. Sarnane teenus võib 
olla erineva seaduse reguleerimisala, seejuures on teenuste sarnastele komponentidele 
esitatavad nõudmised erinevad. 

 
• Erinevate regulatiivsete nõuete kohaldamine sisult sarnastele teenustele võib 

raskendada isikutel teenuste sisu hindamist ning hinna võrdlust, sest erinevate 
lahendite rakendamise otsustamise aluseks olevad täpsed kaalutlused ei ole selged. 

 
4.2. Regulatiivse keskkonna ülesehitus 
 
Arvestades finantssektoris toimunud arenguid, millega on i) kaasnenud finantsurgude ja 
teenuste süvenev integratsioon, ii) vähenenud on järelevalvesubjektide liigist tulenev 
spetsialiseeritus vastavalt traditsiooniliste finantsteenuste osutamisele ja finantstoodete 
pakkumisele ning iii) võttes arvesse innovatsiooni uute finantsinstrumentide väljatöötamisel, 
tuleb anda hinnang asjaolule, kas finantssektori suhtes regulatiivsete nõuete kehtestamisel, 
nende tõlgendamisel ja kohaldamisel on otstarbekam lähtuda funktsionaalsuse põhimõttest (nn. 
teenusepõhine lähenemine) või institutsionaalsuse põhimõttest (teenuse osutaja põhine 
lähenemine).  
 
Funktsionaalsuse printsiibi kohaselt lähtuks regulatiivne keskkond finantsturu arengutest nö. 
teenusepõhiselt, soodustades innovatsiooni, loomata seejuures eeliseid ühtedele turuosalistele 
teiste ees ehk soodustaks võrdset kohtlemist kõikide finantsturu segmentide suhtes, mis 
edendaks nii ausat konkurentsi kui ka investorite kaitset. Arvestades, et liigitunnused erinevate 
finantsinstitutsioonide poolt pakutavate teenuste kataloogi vahel ei ole nii selged kui varem, 
siis on laiemat tunnustust leidnud funktsionaalne lähenemine finantssektori reguleerimisel. 
Samas esineb siiski asjaolusid, mis tingivad vajaduse institutsioonipõhiseks regulatsiooniks, 
seda konkreetsetest teenustest tulenevalt, mida võivad osutada vaid vastavat liiki turuosalised, 
arvestades seejuures selliste teenustega seonduvaid erilisi riske, mis tingivad erivajaduse 
riskide hajutamiseks ja juhtimiseks klientide varaliste huvide kaitse eesmärgil.6  
 
Üldistatult võib finantsregulatsioonide peamisteks eesmärkideks pidada stabiilse, efektiivse, 
usaldusväärse ja läbipaistva finantsturu loomist, kus on piisavalt kaitstud investorite ja 
klientide huvid finantssektori süsteemsete riskide ja selle kuritarvituste eest. Eelnimetatud 
eesmärgid on ka  FIS §-s 3 loetletud kui finantsjärelevalve eesmärgid. Nende eesmärkide 
saavutamiseks teostab Finantsinspektsioon järelevalvet finantsregulatsioonide järgimise ja 
täitmise üle.  
 
Eelnimetatud eesmärkide saavutamine eeldab regulatiivsete nõuete kehtestamist, mis on 
sobivad, vajalikud ja mõõdukad. Õiguslik keskkond peab olema selge ja ülevaatlik, mille 

                                                 
6 Goodhart, James. The emerging framework of financial regulation. London, Central Banking Publications, 1998, p 
524-525. 
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kaudu on tagatud regulatsioonidest arusaamine ja nende optimaalne rakendamine. Õiguslik 
regulatsioon peab olema optimaalne, et mitte ähmastada õiguskorra selgust. Õiguslik 
regulatsioon peab täpselt määratlema reguleerimise esemeks olevad ühiskondlikud suhted, 
samuti piiritlema õigustatud ja kohustatud subjektid ning nende õigused ja kohustused, et 
regulatiivsed nõudmised oleksid adressaatidele üheselt arusaadavad. 7
 
Eesti regulatiivset süsteemi võib iseloomustada kui kombinatsiooni funktsionaalsest ja 
institutsionaalsest regulatiivsest süsteemist. Teatud finantsteenustele on lähenetud pigem 
funktsionaalselt (nt. individuaalportfellide valitsemine investeerimisühingute, krediidiasutuste 
ja fondivalitsejate poolt), st teenusele kohaldatavad nõuded on sarnased, sõltumata teenuse 
osutaja institutsionaalsest liigutusest. Samas on regulatiivsed nõuded kehtestatud nö. 
institutsioonipõhiselt teenuste osas, mida võivad avalikkusele pakkuda ainult teatud liiki 
turuosalised, sõltuvalt teenuse iseloomust tulenevatest nõudmistest erilise kompetentsuse ja/või 
eriliste tehniliste, administratiivsete vms. lahendite järele. Institutsionaalselt on turuosalistele 
lähenetud ka nõudmistes kapitali adekvaatsuse ja institutsionaalse struktuuri osas, mis on 
tingitud konkreetse institutsiooni (lubatud) äritegevusega kaasnevatest riskidest. 
 
Analüüsi objektiks oleva investeeringute valitsemise teenuse regulatiivne keskkond ei ole täies 
ulatuses üheselt arusaadav ja tõlgendatav. Erinevate tõlgenduste tulemusena võib sisult samast  
teenust käsitleda erinevate seaduste reguleerimisalasse kuuluvaks, seejuures on teenusele 
kohaldatavad normatiivsed nõudmised erinevad. Erinevate regulatiivsete nõuete kohaldamine 
sisult sarnastele teenustele raskendab isikutel teenuste sisu ja seeläbi ka hinna võrdlemist, sest 
erinevate lahendite rakendamise aluseks olevad täpsed kaalutlused ei ole arusaadavad ja 
üheselt mõistetavad. See võib vähendada kogu finantsturu läbipaistvust ja efektiivsust, 
arvestades muuhulgas, et sisult sarnase teenuse osutamine võib erinevatest regulatiivsetest 
nõuetest tulenevalt olla mõnda liiki turuosalistele kallim kui teistele. 
  
VPTS § 45 kohaselt võib investeerimisteenuseid (sealhulgas individuaalportfelli valitsemine) 
püsiva tegevusena osutada investeerimisühing, krediidiasutus ja välisriigi krediidiasutuse 
filiaal, fondivalitseja investeerimisfondide seaduses sätestatud ulatuses, samuti VPTS §-s 42 
nimetatud isikud või asutused, sealhulgas vastavalt VPTS § 42 p-le 2 ka kindlustusselts või 
muu õigusaktidega sätestatud kindlustusandja. 
 
VPTS § 47 lg 2 p 1 kohaselt rakendatakse investeerimisühingute ja investeerimisteenuste 
osutamise suhtes VPTS kolmandas osas sätestatut ka krediidiasutustele ja välisriigi 
krediidiasutuste filiaalidele niivõrd, kuivõrd KAS-st ei tulene teisiti ning fondivalitsejatele 
viimaste poolt IFS-is sätestatud alustel ja ulatuses investeerimisteenuste osutamisel, seda 
vastavalt IFS §-dele 71 ja 72. Samas ei tulene õigusaktidest otseselt ja selgesõnaliselt VPTS 
regulatiivsete nõuete kohaldamise kohustust VPTS §-s 42 nimetatud isikute või asutuste (sh 
kindlustusandjad) suhtes viimaste poolt investeerimisteenuste osutamisel. Kuna KindlTS või 
muu õigusakt ei sätesta otseselt kindlusandjale investeerimisteenuste osutamise nõudeid 
VPTS-iga sarnases ulatuses (VPTS § 85 – 90 - nt. nõuded kliendi vara hoidmisele ja kaitsele, 
hoolsusnõuded teenuse osutamisel, teavitamisnõuded jne.), siis jäävad antud näite puhul 
ebaselgeks kõnealuse õigussuhte regulatiivsed piirid, samuti sellise regulatsiooni motivatsioon 
finantssektori üldeesmärkidest (efektiivne turg, investorite kaitse) tulenevalt. Kindlustusandjate 
osas on vastava regulatsiooni väljatöötamisel lähenetud institutsionaalselt, mitte 
funktsionaalselt. Jääb ebaselgeks, millistel kaalutlustel on vastav otsustus tehtud ning kas 
sellisel juhul on sarnased avaliku korra ja investorite kaitse tagamise vahendid saavutatud teiste 
normidega. Samas selline olukord hägustab õiguskorra selgust ega taga piisavat õiguskindlust.  
 
Lisaks eelkirjeldatud individuaalportfelli valitsemise teenuse regulatiivsele lahendile 
iseloomustab erinevat regulatiivset keskkonda sarnaste finantsteenuste puhul praktilise näitena 
ka investeerimisriskiga elukindlustusteenus (näiteks unit-linked teenused), millise teenuse 
                                                 
7Merusk, Kalle jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika. Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 12-18. 
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struktuur on pigem sarnane investeerimisteenusega või vähemalt olulises osas sisaldab 
investeerimisteenuse tunnuseid (tootluse kujunemine, avatus investeerimisriskile jmt.), sest 
kindlustuskaitse komponendi osakaal on sellise teenuse tervikust üldjuhul marginaalne. Seadus 
ei sätesta investeerimisriskiga elukindlustusteenuse pakkumisel kohustust järgida VPTS-is 
investeerimisteenusele kohaldatavaid asjakohaseid sätteid.    
 
Samuti on seadus mitmetitõlgendatav osas, mis puudutab avalikkuselt investeerimisriskiga 
hoiuse kaasamisele kohaldatavaid nõudeid. Kuna teenus struktuursusest tulenevalt sisaldab 
osaliselt investeerimisteenuse tunnuseid (investeeringu tootluse kujunemine, intressi kujundava 
alusvara valik), osaliselt hoiuse kaasamise tunnuseid (hoiuse põhiosa garanteerimise osas), siis 
jääb seadus ebaselgeks asjaolus, et kas ning millises ulatuses nimetatud teenusele kohaldub 
hoiust kaasavale krediidiasutusele VPTS-is investeerimisteenuste osutamise kohta sätestatu. 
Näiteks kas hoiuse intressi arvestamiseks võetava alusvara valimisel eksisteerib teenuse 
osutajal kohustus valida kliendi parimates huvides hoiuse alusvaraks selline instrument, mis 
vastab kliendi teadmistele (“know your client” printsiibi rakendamine) ning kas teenuse 
osutajal lasub kohustus vajaliku hoolsusega teostada analüüsid, et alusvara valik tagaks 
kliendile parima intressi (tootluse).   
 
Lähtudes eeltoodust tuleb asuda seisukohale, et kehtiv regulatiivne lahend on teenuste osas, 
mis on läbipõimunud ja struktureeritud, kohati ebaselge ja raskesti tõlgendatav. Teenuse 
reguleerimisele on lähenetud nii funktsionaalselt kui ka institutsionaalselt. Institutsionaalse 
lähenemise korral tuleb arvestada, et viimane võib omakorda kaasa tuua sisult sarnastele 
teenustele erineva maksurežiimi ning riiklike tagatisskeemide kohaldamise. Täpsem analüüs 
teenustele kohaldatavatest nõuetest sisaldub käesoleva analüüsi järgmistes peatükkides. 
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5. PIIRANGUD TURULE SISENEMISEL8

 
5.1. Järeldused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investeeringute valitsemise teenustest eksisteerib teenuse tingimuste 
registreerimisnõue üksnes fondivalitsejate tegevuse suhtes investeerimisfondide 
valitsemisel.  

    
• Eksisteerib teatud arbitreerimise võimalus piiriüleste teenuste korral, kus 

välisriikide investeerimisfondide osakute või aktsiate avalikul pakkumisel Eestis 
tuleb vastav pakkumine eelnevalt Finantsinspektsioonis registreerida. Samas 
puudub õigusaktidest tulenev registreerimiskohustus vastavate fondide osakute 
või aktsiate pakkumisel teiste finantsteenuste alusvarana. 

 

 
5.2. Registreerimiskohustuse eesmärk 
 
Peamiseks kasutatavaks piiranguks teenuse sisenemisel on pädeva järelevalveasutuse poolt 
teenuste tingimuste eelnev registreerimine või kooskõlastamine (edaspidi: registreerimine). 
Teenuse tingimuste registreerimiskohustus on investorite õiguste kaitse huvides loodud avalik-
õiguslik piirang tingimusel, et pädeval järelevalveasutusel on kohustus teenuse tingimuste 
registreerimisel hinnata teenuse sisu vastavust õigusaktidele, selle vastavust teenuse tarbija 
õigustatud huvidele või hinnata teenuse osutaja organisatsiooniliste, tehniliste ja õiguslike 
lahendite piisavust ja kohasust konkreetse teenuse pakkumiseks. 
 
5.3. Piirangud turule sisenemisel  
 
Piirangute hindamisel turule sisenemisel investeeringute valitsemise teenuse pakkumisel tuleb 
kohase võrdluse teostamiseks eristada individuaalse ja kollektiivse9 (standardiseeritud) 
iseloomuga teenuseid.  
 
Individuaalse iseloomuga teenuse korral võib vajadus eelnevaks riiklikuks sekkumiseks  olla 
väiksem, kui kollektiivse teenuse puhul. VPTS § 43 p 5 kohaselt on individuaalportfellide 
valitsemise väärtpaberitest moodustatud portfelli valitsemine iga kliendi jaoks eraldi vastavalt 
kliendi poolt antud juhistele. Seega individuaalportfelli valitsemise teenus on individuaalse 
iseloomuga, mis tähendab, et täpsed poolte kohustused ja õigused investeeringute 
valitsemiseks lepitakse lepinguvabaduse piires igal üksikjuhul eraldi kokku konkreetse kliendi 
ja teenuse osutaja vahel. Lähtudes teenuse individuaalsest iseloomust ning vajadusest 
võimaldada teenuse sisu osas piisav paindlikkus, ei ole teenuse tingimuste suhtes eelneva 
ühetaolise registreerimisnõude kehtestamine otstarbekas ja proportsionaalne lahend.  
 
Kollektiivse iseloomuga teenuse korral võib vajadus riiklikuks sekkumiseks olla suurem, sest 
tulenevalt teenuse standardiseeritusest ning ühetaolisusest võib ühekordne eelnev 
registreerimisnõue olla proportsionaalne lahend, kui registreerimisega hinnatakse teenuse 
tingimusi lähtudes investorite õigustatud huvidest. Kollektiivse investeeringuna käsitletakse 
siinkohal investeeringute valitsemise teenuseid, mis seisnevad väärtpaberite (näiteks võlakiri, 
hoiutunnistus, osak jmt.) või lepingute pakkumises avalikkusele, mis annavad õiguse kasutada 
teiste finantsinstrumentide kogumist (investeerimisportfell, alusvara) tulenevaid õigusi (sh 

                                                 
8 Käesolevas punktis käsitletakse üksnes teenuspõhiselt esitatavaid piiranguid, mitte teenuse pakkujale 
kohaldatavaid piiranguid (tegevusloa olemasolu nõue, kapitalinõuded jmt.) turule sisenemisel.  
9 Pooled investment vehicle. 
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eelkõige saadav kasu alusvara tootlusest) võrdelistel alustel teiste investoritega ning millistest 
õigustest kuulub investorile proportsionaalne osa vastavalt tema sissemakse suurusele. Sellised 
teenused on üldjuhul standardiseeritud, investeerimisteenuses osalevatel isikutel on võrdsed 
õigused, ühele isikule ei võimaldata teiste suhtes erinevate tingimustega lahendit. Üksikul 
isikul ei ole võimalust muuta teenuse tingimusi. 
 
Käesolevas analüüsis käsitletavatest teenustest eksisteerib kohustuslik registreerimisnõue 
üksnes fondivalitsejal investeerimisfondide valitsemisel, mis on selgelt kollektiivse iseloomuga 
teenus ning mille tingimused (lepinguline fond) või põhikiri (aktsiaseltsina asutatud fond) tuleb 
enne fondi osakute või aktsiate avalikku pakkumist registreerida Finantsinspektsioonis. Samuti 
tuleb Finantsinspektsioonis eelnevalt registreerida fondide tingimuste või põhikirjade 
muudatused.  
 
Finantsinspektsioon kohustub fonditeenuse ja selle muudatuste registreerimisel hindama 
teenust sisuliselt. Tulenevalt IFS § 115 lg-st 1 ja § 116 lg 1 p-st 11 peab fondi tingimuste 
muudatusi hindama lähtuvalt osakuomanike õigustatud huvidest. IFS-i § 116 lg 1 p-de 1-10 
alusel kohustub Finantsinspektsioon andma tingimuste ja selle muudatuste registreerimisel 
täiendavaid hinnanguid (tingimuste selgus, vastavus õigusaktidele, piisav riskide hajutatus, 
piisav informatsiooni avalikustamise kord jmt.). Lähtudes eeltoodust on fondivalitseja 
kohustatud teenuse tingimuste ja nende muudatuste registreerimisel läbima 
Finantsinspektsioonis loamenetluse, kus teenuse tingimusi tuleb õigusaktide kohaselt 
mitmekülgselt hinnata. 
 
Investeeringute valitsemise teenused ei kattu üldjuhul oma tunnustelt täielikult. Näiteks toimib 
investeerimisriskiga elukindlustus investeerimisfondiga suures osas sarnaselt, kuid 
investeerimisfondist erinevalt on lahendatud investeeringu alusvara omandiküsimus ning 
samuti võimaldatakse investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse puhul individuaalsemaid 
lahendeid (näiteks võimalused alusvara valikul). Seega ei ole õigustatud teha üheseid järeldusi, 
kas üks või teine investeeringute valitsemise teenus peaks omama eelnevat 
registreerimiskohustust, ehk piirangut turule sisenemisel.10  
 
Samas tuleb arvestada asjaoluga, et teenuste läbipõimumise tingimustes tekivad sõltumata 
eeltoodust teatud arbitreerimise võimalused. Näiteks eksisteerib arbitraaž piiriüleste teenuste 
korral, kus välisriikide investeerimisfondide osakute või aktsiate avalikul pakkumisel Eestis, 
tuleb vastav pakkumine seaduse kohaselt eelnevalt Finantsinspektsioonis registreerida11, samas 
ei nõuta registreerimist vastavate fondide osakute või aktsiate või nendega seotud õiguste 
pakkumisel investeeringu alusvarana läbi teiste avalikult pakutavate finantsteenuste (sealhulgas 
investeerimisriskiga elukindlustusleping, investeerimisriskiga hoius, individuaalportfelli 
valitsemine).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Investeeringute valitsemise teenuse korral investeerimisfondi vormi valimist, mis on enim reglementeeritud 
varade valitsemise teenus, käsitletakse sageli ka vajadusega anda teenusele teatud kvaliteet (standardiseeritus), st ka 
siin ei ole rõhuasetus alati piirangul turule sisenemisel.     
11 UCITS fondide puhul on rakendatud lihtsustatud kord (teavitamismenetlus). 
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6.  TEENUSE OSUTAJA KOHUSTUSED 
 
6.1. Järeldused  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Teenuse osutaja kohustused individuaalportfellide ja fondide valitsemise teenuse 

osutamisel on õigusaktides täpsemalt sisustatud ning erinevate subjektide osas 
üldjuhul samased, võrreldes kindlustusandja kohustustega investeerimisriskiga 
elukindlustuse pakkumisel või krediidiasutuse kohustustega investeerimishoiuse 
kaasamisel. 

 
• Regulatiivsed nõudmised kindlustusandja kohustuste osas on individuaalportfelli 

valitsemisel, võrreldes krediidiasutuste, investeerimisühingute ja fondivalitsejate 
suhtes kehtestatud nõuetega, ebamäärased. VPTS asjakohased sätted ei ole 
individuaalportfelli valitsemisel kindlustusandjatele expressis verbis 
kohaldatavad.  

 
• Õigusaktidest tulenev fondivalitseja hoolsuskohustus investeerimisfondide 

valitsemisel on üldjoontes võrdväärne investeerimisühingu hoolsuskohustusega 
individuaalportfellide valitsemisel. Hoolsuskohustuse peamised erinevused 
kõnealuste teenuste puhul sõltuvad nende olemuslikest erinevustest – kui 
individuaalportfelli puhul on tegemist individuaalse finantstootega, mis on 
suunatud konkreetse isiku finantseesmärkide saavutamisele, siis 
investeerimisfond on kollektiivne finantsinstrument, mis koondab sarnaste 
finantseesmärkidega isikute varalisi huve. Seega on individuaalportfellide 
valitsemisel teenuse osutaja hoolsuskohustus suunatud konkreetse isiku 
parimatele huvidele, investeerimisfondide valitsemise puhul aga eelkõige 
varakogumi parimatele huvidele. 

 
• Investeerimisriskiga elukindlustuse pakkumisel seonduvad kindlustusandja 

kohustused kliendi riskide maandamise ja investeeringute valitsemise teenuse 
pakkumisega. Puuduvad konkreetsed erinormid, mis sisustaksid ja täpsustaksid 
kindlustusandja kohustusi võrdväärses ulatuses fondivalitsemise teenusega või 
individuaalportfelli valitsemise teenuse osutamisega investeerimisühingute, 
krediidiasutuste ja fondivalitsejate poolt (eelkõige “know your client” printsiibi 
rakendamine, varade käsutuspiirangud jne.). Eeltoodu kohaldub ka 
krediidiasutustele investeerimisriskiga hoiuse kaasamisel avalikkuselt. 

 
• Investeeringute valitsemise teenuste puhul määratakse teenuse osutaja 

absoluutsed kohustused nö. investeerimismandaadi raames poolte kokkuleppel, 
arvestades lepinguvabaduse põhimõtet. Investeerimisfondide valitsemisel seab 
toote standardiseeritusest tulenevad piirid lepinguvabadusele IFS, mis sätestab 
kohustuslikud investeerimispiirangud ja riskide hajutamise nõuded avatud 
avalike investeerimisfondide osas. Investeerimisriskiga elukindlustuse 
pakkumisel on määratletud nõuded lubatava alusvara osas Finantsinspektsiooni 
soovitusliku juhendiga “Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, 
alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine”. 
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•  Individuaalportfelli valitsemise teenuse ja investeerimisfondide valitsemise 

teenuse puhul seab seadusandlus konkreetsed nõuded kliendi arvel tehingute 
sooritamiseks, mille vastaspooleks on teenuse osutaja või millises tehingus 
võivad esineda teenuse osutaja majanduslikud huvid ning mis eelduslikult 
seavad kahtluse alla kliendi parimates huvides tegutsemise. Seadusandlus ei 
kehtesta investeerimisriskiga elukindlustuslepingu või investeerimisriskiga 
hoiulepingu puhul täiendavaid või täpsustavaid käitumisjuhiseid, võrreldes 
VÕS-i regulatsiooniga, teenuse osutajale kliendi huvides tehtavate tehingute 
teostamisel, mille vastaspooleks on teenuse osutaja või milles ilmnevad 
teenuse osutaja isiklikud majanduslikud huvid. 

 
• Kõigi käsitletavate investeeringute valitsemise teenuse vormide puhul 

laieneb teenuse osutajale õigusaktidest tulenevalt konfidentsiaalsuskohustus 
kliendi isikuandmete ja teenuse osutamisega seonduvate asjaolude ja teabe 
osas, mis klient on talle teenuse osutamise käigus avaldanud või mis on talle 
teenuse osutamise käigus muul viisil teatavaks saanud. Vastavaid andmeid 
võib avalikustada vaid õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Kohustused teenuse pakkumisel 
 
Investeeringute valitsemise teenuse puhul on tegemist võlaõigusliku suhtega investori (kliendi) 
ja teenuse osutaja vahel. Arvestades erinevaid vorme investeeringute valitsemise teenuse 
osutamiseks võivad ka poolte konkreetsed õigused ja kohustused olla erinevad. Kliendi 
ootused teenuse osutaja kutseoskuse ja hoolsuse osas sõltuvad õigussuhte sisust. Näiteks, kas 
klient annab teenuse osutajale piiramatu õiguse varade valitsemiseks (teenuse osutaja ise 
otsustab kuhu ta kliendi varad tulu saamise eesmärgil investeerib) või piiratud õiguse (teenuse 
osutaja saab tehinguid teha üksnes kliendi korraldusel)12. Viimase puhul võib kliendi ootus 
teenuse osutaja kutseoskuse ja hoolsuse suhtes olla väiksem.   
 
Siiski on investeeringute valitsemise teenuse osutamise aluseks olevate lepingute üldine 
olemus ja eesmärk olulises ulatuses sama, mis tähendab, et investorite tahe ja ootused 
kõnealustesse lepingulistesse suhetesse astumisel on samuti olulises osas samaväärsed – see 
eeldab, et ka üldkohaldatavad regulatiivsed nõudmised teenuse osutaja kohustustele peavad 
eelduslikult olema võrdväärsed13, sõltumata kliendi rahaliste vahendite valitsemise vormilisest 
alusest.   
 
Investeeringute valitsemise teenuse osutaja kohustuste määratlemisel kasutatakse teoorias 
mõisteid absoluutne- ja hoolsuskohustus (qualified duty, duty of care, due care and skill, 
proper care and skill, reasonable steps, best efforts14).  
 

                                                 
12 Piiratud ja piiramata õigusega teenuste vahele jäävad veel teenused, kus teenuse osutaja teeb konkreetse 
investeeringu küll üksnes kliendi korraldusel, kuid teenuse osutaja on ise eelnevalt välja pakkunud (valinud) teatud 
mudelportfellid või väärtpaberid. Selliste teenuste puhul tuleb eeldada, et klient ootab teenuse osutajalt pigem kõrget 
kutseoskust ja hoolsust, sest selliste mudelportfellide pakkumine (eelnev valikute tegemine) omab oodatava tulu 
suhtes olulist tähtsust.  
13 Samas õiguskeskkond ei tohi takistada teatud tingimustel lepinguvabaduse piires üldreeglitest erinevaid 
kokkuleppeid, kui need väljendavad poolte tegelikku tahet, mis eeldab, et klient mõistab täielikult sellise lahendi 
olemust ja sellega kaasnevaid riske.  
14 Absoluutse- ja hoolsuskohustuse temaatikat on põhjalikumalt käsitlenud Dick Frase.  Law and Regulation of 
Investment Management. London, Sweet &Maxwell, 2004, p 32 – 59.  

 18



Absoluutne kohustus on õigusaktist või lepingust tulenev konkreetne kohustus, mille osas 
teenuse osutajal kaalutlusõigus puudub ehk absoluutsed kohustused piiritlevad investori poolt 
antava mandaadi ning kuuluvad üldjuhul imperatiivsetena ka teenuse osutaja poolt täitmisele. 
Nii võib õigusaktidest või lepingutest tulenevalt olla teenuse osutaja kohustatud järgima üldisi 
investeerimispiirangud, määratledes näiteks investeerimisregioon, piirangud investeeritavate 
finantsinstrumentide liikide ja nende osakaalude suhtes.  
 
Hoolsuskohustusest tulenevad nõudmised sisustavad ootused subjekti käitumisele teenuse 
osutamisel temale antud mandaadi raames (absoluutsete kohutuste piirides). Üldised 
nõudmised sellistele kohustustele tulenevad õigusaktidest, tavadest ja muudest õiguse 
allikatest. Selliste kohustuste ulatuse sisustamine on tihti hinnanguline nagu ka meetmed ja 
meetodid selliste kohustuste täitmiseks. Nii tähendab hoolsuskohustus seda, et oma majandus- 
või kutsetegevuses tegutsev investeeringute valitsemise teenuse osutaja on kohustatud toimima 
üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel, vajaliku hoolsusega ja kliendi jaoks parima kasuga. 
Ülaltoodud absoluutse kohustuse näite varal tähendab hoolsuskohustus kliendi vara 
investeerimist eesmärgiga saavutada kliendile kõrgeim tulu ning teenuse osutaja ise, tegutsedes 
üldtunnustatud kutseoskuste tasemel, teostab vajalikud analüüsid ja teeb absoluutse piirangu 
raames konkreetse investeerimisotsuse või nõustab selles osas klienti. 
 
Vastavalt VÕS § 23 lg-le 1 võivad lepingupoolte kohustused olla kindlaks määratud lepingus 
või sätestatud seaduses. Samuti võivad lepingupoolte kohustused tuleneda lepingu olemusest ja 
eesmärgist, lepingupoolte vahel väljakujunenud praktikast, lepingupoolte kutse- või 
tegevusalal kehtivatest tavadest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.  
 
Käesolevas osas käsitletakse eelkõige õigusaktidest  tulenevaid kohustusi, mida teenuse osutaja 
peab järgima investeeringute valitsemise teenuse osutamisel.  
 
6.3. Hoolsuskohustus 
 
Vastavalt VÕS §-le 619 kohustub käsunduslepinguga üks isik (käsundisaaja) vastavalt 
lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga 
maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud. 
 
Investeeringute valitsemise teenuse korral valitseb teenuse pakkuja kliendi vara, korraldades 
selle investeerimist ja hoidmist vastavalt kliendi poolt antud volituse piiridele. Ehk reeglina 
sisaldavad vastavat liiki lepingud endas käsundisuhte olemuslikke tunnusjooni, mille ulatus ja 
osakaal võivad varieeruda sõltuvalt teenuse vormist. 
 
VÕS § 620 sätestab üldised kohustused käsundisaaja hoolsuskohustusele. Käsundisaaja peab 
tegutsema käsundi täitmisel käsundiandjale lojaalselt käsundi laadist tuleneva vajaliku 
hoolsusega. Käsundisaaja peab käsundi täitma vastavalt oma teadmistele ja võimetele 
käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Oma 
majandus- või kutsetegevuses tegutsev käsundisaaja peab lisaks sellele toimima üldiselt 
tunnustatud kutseoskuste tasemel. Seega on hoolsuskohustus täpsemalt determineeritud ka 
käsundisaaja  majandus- ja kutsetegevusega, mille puhul eeldab klient vastavate 
professionaalsete teadmiste, kogemuste ja oskuste olemasolu. Ehk hoolsuskohustuse sisu 
sõltub osutatavast teenusest ja käsundisaaja isikust. 
 
Lojaalsuskohustus tähendab, et käsundisaaja on käsundiandjaga isiklikult seotud ning käsundi 
täitmisel tuleb esikohale seada käsundiandja huvid ja ootused (kliendi parimad huvid) ja 
nendest lähtuda käsundi täitmisel ning seda kogu õigussuhte kestvuse ajal. Üldist 
lojaalsuskohustust võivad konkretiseerida eriseadused, sätestades detailsemalt käsundisaaja 
kohustused käsundi liigist, selle olemusest ja eesmärgist tulenevalt. 
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6.4. Know your client printsiibi rakendamine 
 
Eriseadused sätestavad nii investeerimisühingule, fondivalitsejale, krediidiasutusele kui ka 
kindlustusandjale kohustuse osutada teenuseid piisava asjatundlikkuse, täpsuse ja hoolikusega, 
lähtudes eelkõige kliendi parimatest huvidest. Ka vastavate subjektide juhid ning töötajad 
peavad tegutsema nendelt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega ning vastavalt nende 
ametikohale esitatavatele nõuetele, lähtudes klientide huvidest. Seega sätestatakse üldine 
hoolsuskohustus tegutsemaks kliendi parimates huvides.  
 
Hoolsuskohustuse täitmiseks ning tagamaks teenuse osutamine kliendi parimates huvides, peab 
teenuse pakkuja olema teadlik kliendi investeerimiseesmärkidest, varalistest võimalustest, 
investeerimisalastest oskustest ja kogemustest ning muudest subjektiivsetest asjaoludest, mis 
võivad omada olulist tähendust konkreetse teenuse raames. See loob eeldused kliendi parimate 
huvide saavutamiseks.  
 
Hoolsuskohustuse ulatus konkreetses õigussuhtes sõltub muuhulgas ka kliendi teadlikkusest 
teenusega seotud eesmärkide ja kaasnevate riskide kohta ning muude asjaolude osas, mis 
puudutab laiemalt väärtpaberituru toimimise piisavat mõistmist. Finantsturu ja sellel 
kauplemise osas vähem teadmisi, oskusi ja kogemusi omav klient ootab ja eeldab teenuse 
osutajalt teenuse sisu selgitamise osas suuremat hoolsuskohustust, kui suuremate 
investeerimisalaste oskuste ja kogemustega klient. 
 
Kõnealuse põhimõtte (“know your client” printsiip) rakendamine eeldab, et käsundisaaja 
selgitab välja kõik asjaolud kliendi kohta, mis omavad või võivad omada olulist tähtsust 
konkreetse käsundi täitmisel.  
 
Vastavalt VPTS § 87 p-le 1 peab investeerimisühing15 teenuste osutamisel nõudma oma 
klientidelt teavet nende investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenustega seotud 
teadmiste või kogemuste ning äritehingutega seotud eesmärkide ja asjaolude kohta. VPTS § 87 
p 2 alusel peab investeerimisühing teenuste osutamisel edastama kliendile kogu asjakohase 
teabe kavatsetavate tehingute ning nendega seotud riskide kohta, arvestades kliendi huvisid ja 
asjatundlikkust ning kavatsetavate tehingute liiki ja mahtu. Sellise teabe saamisel on kliendil 
võimalik keelata tema vara arvel konkreetsete tehingute tegemine, kui kliendi hinnangul ei ole 
konkreetsed tehingud tema parimates huvides. VPTS § 89 lg 1 p 1 alusel on 
investeerimisühingul keelatud soovitada kliendile tehingute tegemist (samuti teha kliendi arvel 
tehinguid) väärtpaberitega, kui need soovitused (tehingud) ei ole teenuse osutaja parima 
professionaalse hinnangu kohaselt kooskõlas kliendi huvidega, millest investeerimisühing oli 
teadlik. 
 
Siinjuures on oluline juhtida tähelepanu järgnevale asjaolule. VPTS § 45 kohaselt võivad 
investeerimisteenuseid püsiva tegevusena osutada üksnes investeerimisühing, krediidiasutus ja 
välisriigi krediidiasutuse filiaal krediidiasutuste seaduses sätestatu kohaselt, fondivalitseja 
investeerimisfondide seaduses sätestatud ulatuses, samuti VPTS § 47 lg-s 1 ja §-s 42 nimetatud 
isikud või asutused, sealhulgas vastavalt VPTS § 42 p-le 2 ka kindlustusselts või muu 
õigusaktidega sätestatud kindlustusandja. Samas ei tulene õigusaktidest VPTS-i 

                                                 
15 Investeerimisühingutele rakendatavad VPTS-i normid investeerimisteenuste osutamisele kehtestatud nõuete osas 
on kohaldatavad ka krediidiasutustele ja välisriigi krediidiasutuste filiaalidele niivõrd, kuivõrd KAS-st ei tulene 
teisiti (VPTS § 47 lg 2 p 1), samuti fondivalitsejatele investeerimisteenuste osutamisel IFS-is sätestatud ulatuses. 
Fondivalitsejale peab tema poolt investeerimisteenuste osutamisel järgima hoolsuskohustuse osas lisaks IFS-ist 
tulenevatele nõuetele (IFS § 70) ka VPTS §-des 87, 88 ja 90 sätestatut (IFS §-d 71, 72). 
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investeerimisteenuste osutamist reguleerivate nõuete kohaldamise kohustust VPTS §-s 42 
nimetatud isikute või asutuste suhtes viimaste poolt investeerimisteenuste osutamisel. 
 
Kliendi ootused ja huvide õigusliku ja sotsiaalse kaitse vajadus ning spetsiifika ühe teenuseliigi 
osas ei sõltu niivõrd teenuse osutaja liigist kuivõrd teenuse enda olemusest. Kindlustusandja 
poolt individuaalportfelli valitsemise teenuse osutamisele laienevad vastavad VÕS-i normid, 
mis reguleerivad käsundisuhteid. Sellised regulatiivsed nõudmised kindlustusandja kohustuste 
osas individuaalportfelli valitsemisel ei ole samaväärselt konkretiseeritud ja selged kui 
krediidiasutuste, investeerimisühingute ja fondivalitsejate suhtes kehtestatud nõuded. VPTS 
asjakohased sätted (VPTS § 85-90) ei ole individuaalportfelli valitsemisel kindlustusandjatele 
expressis verbis kohaldatavad. 
 
Erinevalt nt. individuaalportfelli valitsemise teenusest ei ole nn. avalikult pakutavate 
kollektiivsete investeerimisskeemide puhul (eeskätt investeerimisfondid) teenuse osutajal 
mõistlikult võimalik hinnata kõigi investorite investeerimiseesmärke, majanduslikku 
suutlikkust, teadmisi finantsturust jne. Seetõttu on teenuse osutaja hoolsuskohustus suunatud 
eelkõige vastava varakogumi parimate huvide saavutamisele ning läbi selle ka vastavas 
varakogumis osalust omavate isikute (investorite) parimate huvide saavutamisele. 
 
Investeerimisfondi alusdokumentidega (tingimused, põhikiri) määratletakse konkreetse toote 
olemus, investeerimiseesmärgid ja – poliitika ning ka investeerimispiirangud. Nende põhjal 
peab iga investor ise otsustama, kas fondi investeerimiseesmärgid ja poliitika vastavad tema 
isiklike investeerimiseesmärkidega, on vastavuses tema isikliku finantssuutlikkuse ning 
riskiprofiiliga. Sisuliselt on tegemist ümberpööratud kohustustega “know your client” printsiibi 
rakendamisel. 
 
Ei ole mõistlik eeldada, et fondivalitseja peab ise iga kliendi puhul eraldi aktiivselt tegutsema, 
selgitamaks välja teenuse osutamisega seonduvad olulised asjaolud konkreetse investori kohta 
või iseseisvalt hindama fondi sobivust konkreetsele investorile või osundama investorile 
sobivamatele alternatiividele. Fondivalitseja nö. aktiivne kohustus piirdub fondi 
moodustamisega (fondi dokumentide koostamisega), mille puhul peab ta osutama vajalikku 
hoolsust ja professionaalsust. Avalikustatud informatsioon peab olema õige, täpne, üheselt 
mõistetav, informatsioon ei tohi olla eksitava sisuga ning sealt ei tohi puududa midagi, mis 
mõjutaks informatsioonis esitatud andmete sisu või tähendust. Nende dokumentide põhjal peab 
investoril olema võimalik hinnata fondi investeerimispoliitikat ja sellega kaasnevaid riske, et 
teha kaalutletud otsus fondi investeerimispoliitika sobivuse kohta seoses isiklike 
finantseesmärkidega. Fondivalitsejal on seejuures endal kohustus tulenevalt Rahandusministri 
13.09.2004.a. määruse nr. 137 “Nõuded avaliku lepingulise investeerimisfondi osakute avaliku 
pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning nendes sisalduvate andmete loetelu” § 4 
lg-st 2 määratleda fondi prospektis tüüpinvestor, kelle jaoks fondi osakute pakkumine on 
suunatud, näidates investori eeldatava kogemuse vara investeerimisel, investori eeldatava 
riskitaluvuse ja võimalusel investeeringu mõistliku pikkuse. 
 
IFS sätestab kohustuslikud nõuded fondi alusdokumentidele, mis tagavad investorile 
minimaalsed õigused, mida seadusandja on lugenud keskmise investori jaoks eelduslikult 
vajalikeks ja piisavateks ning mis peaksid tagama potentsiaalsetele investoritele mõistliku 
võimaluse hinnata fondi ja selle toimimise olulisi tingimusi, tegemaks kalkuleeritud otsustuse 
konkreetse toote sobivuse kohta isiklike investeerimiseesmärkidega. Samuti on avalike avatud 
fondide puhul kehtestatud seadusandlikud piirangud, mis peavad tagama investeeringute 
piisava hajutatuse. 
 
Kindlustusandja kohustub VÕS-st tulenevalt reeglina enne kindlustuslepingu sõlmimist 
teavitama klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis olulistest andmetest konkreetse 
kindlustuslepingu sõlmimisel, seda vähemalt VÕS §-s 428 sätestatud ulatuses. 
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu korral tuleb kliendile esitada muuhulgas andmed 
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kindlustuse aluseks oleva alusvara kohta (VÕS § 428 lg 2 p 4), mida täpsustatakse avaldatavate 
andmete osas Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendiga “Investeerimisriskiga 
elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine” .  Kõnealuse 
juhendi punkti 4.5. kohaselt on investeerimisriskiga elukindlustustoote pakkumisel 
kindlustusandja kohustuseks saada kindlustusvõtjalt teavet tema investeerimisvaldkonnaga 
seotud teadmiste ja kogemuste, investeerimise eesmärkide ja riskitaluvuse kohta. 
 
Eeltoodud regulatiivsetest nõuetest koostoimes hea usu ja mõistlikkuse printsiibiga, tagamaks 
tegutsemine kliendi parimates huvides, on tuletatav ka kindlustusandja kohustus võtta 
tarvitusele mõistlikud meetmed kõigi konkreetse lepingu sõlmimisel oluliste asjaolude 
väljaselgitamiseks, sealhulgas kliendi investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste osas. Nimelt 
on antud olukorras kindlustusandja kui professionaalseid eriteadmisi ja kogemusi omav 
teenuse osutaja hoolsuskohustus oma kutsetegevuse raames ulatuslikum kliendil lasuvast 
hoolsuskohustusest.  
 
Siiski võib igal konkreetsel juhul mõistlikult eeldatav hoolsuskohustuse ulatus sõltuda alusvara 
pakkumise viisist. Olukorras, kus teenuse osutaja pakub alternatiivsed valikuid alusvara osas, 
kas siis tema poolt moodustatud mudelportfellide või konkreetsete väärtpaberite kujul, on 
teenuse osutaja üldine hoolsuskohustus suunatud eelkõige vastava alusvara kohta vajaliku, 
piisava ja täpse informatsiooni avaldamisega, andmaks ülevaade alusvaraga taotletavatest 
investeerimiseesmärkidest ning seonduvatest riskidest, tagamaks investorile mõistlik võimalus 
informeeritud otsustuse tegemiseks. Sellisel juhul sarnaneb kindlustusandja üldine 
hoolsuskohustus fondivalitseja omaga fondi valitsemise teenuse osutamisel. 
 
Situatsioonis, kus teenuse osutaja langetab diskretsiooniotsuse alusvara osas, lähtudes kliendi 
poolt avaldatud asjaoludest, on teenuse osutaja kohustatud aktiivseks tegevuseks kliendi 
investeerimiskogemuste ja -eesmärkide ning riskitaluvuse väljaselgitamisel. Sellisel juhul 
peaks kindlustusandja hoolsuskohustus olema samaväärne individuaalportfelli valitsemise 
raames teenuse osutaja poolt osutatava hoolsuskohustusega.  
 
Investeerimisriskiga  hoiuste puhul pakub teenuse osutaja reeglina välja alusvara, mille 
väärtuse kasvust või kahanemisest sõltub makstava intressi määr. Selleks peab krediidiasutus 
osutama vajalikku hoolsuskohustust vastavate portfellide koostamisel ja pakkumisel. Ka 
investeerimisriskiga hoiuse puhul võib hoolsuskohustus sõltuda alusvara pakkumise viisist. 
 
Investeerimisriskiga hoiuse intressi alusvaraks olevaid teenuse osutaja poolt koostatud portfelle 
peaks pigem võrdlema investeerimisfondidega kus toode luuakse teatud 
investeerimiseesmärkide saavutamiseks ning on mõeldud vastava riskitundlikkusega 
investoritele, mille korral krediidiasutus ei pea igal üksikjuhul hindama toote vastavust 
investori eesmärkide ja riskitaluvusega. Sellisel juhul peaks siiski avaldama toote kohta 
rohkem informatsiooni selle investeerimiseesmärkide ja kaasnevate riskide kohta. Samuti 
peaks alusvara kohta avalikustatav informatsiooni maht olema võrdväärne muude 
investeerimistoodetega. Antud juhul õigusaktidest vastavaid nõudmisi ei tule. 
 
Samas ei välista õigusaktid investeerimisriskiga hoiuse kaasamisel kliendi poolt teenuse 
osutajale antavat mandaati, kasutamaks intressi kujundava alusvara valikul diskretsiooni, 
lähtudes oma parimatest professionaalsetest teadmistest ja oskustest. See eeldab, et teenuse 
osutaja võtab tarvitusele mõistlikud abinõud konkreetse kliendi investeerimiseesmärkide ja 
riskitaluvuse ning muude oluliste asjaolude väljaselgitamiseks. 
 
Õigusaktid ei kehtesta expressis verbis kindlustusandjale või krediidiasutusele kohustusi 
samaväärses ulatuses ning konkretiseerituse astmes sarnaselt individuaalportfelli ja fondi 
valitsemise teenusega. Kohustused on investeerimisriskiga elukindlustuse puhul 
konkretiseeritud vaid Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendiga “Investeerimisriskiga 
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elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine”  ning on teatud 
osas sisustatavad üksnes analoogiat kohaldades. 
 
6.5. Kohustused kliendi varade valitsemisel (käsutamisel) 
 
Investeeringute valitsemise teenuse korral on kliendil käsundi laadist tulenevalt õiguspärane 
ootus selles osas, et teenuse osutaja valitseb professionaalselt ja hoolsalt temale usaldatud vara 
vastavalt lepingus määratletud mandaadile, teeb investeerimisotsuseid või soovitab (nõustab) 
nende tegemist oma parimate professionaalsete teadmiste, oskuste ja kogemuste pinnalt, 
saavutamaks konkreetsete investeerimiseesmärkide saavutamine parima võimaliku 
kasumlikkusega. Kui teenuse osutaja teostab pakutava teenuse raames ka kliendi arvel või 
kliendi varalistes huvides omandatud väärtpaberitest tulenevaid õigusi, siis on kliendil 
põhjendatud ootus, et vastavaid õigusi teostatakse heas usus võimalikult suure 
investeerimistulu saavutamise eesmärgil samaväärselt teiste vastavaid (kutselisele investorile 
omaseid) eriteadmisi, oskusi ja kogemusi omavate isikutega. Käsundisaaja hoolsuskohustus 
sisaldab endas ka negatiivset kohustust, see tähendab, et teenuse osutaja peab käsundi täitmisel 
temalt oodatava hoolsuskohustuse ja professionaalsuse raames rakendama meetmeid, et vältida 
kliendi varale kahju tekkimine. 
 
IFS § 70 lg 4 sätestab fondivalitseja kohustused fondi vara investeerimisel. Nimelt peab 
fondivalitseja: 
1) hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta fondi arvel kavatseb omandada või on 
omandanud; 
2) jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta fondi arvel 
kavatseb omandada või on omandanud; 
3) hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega fondi arvel tehinguid 
tehakse. 
 
Analoogiline regulatsioon, mis sisustab hoolsuskohustuse teenuse raames konkreetsete 
investeerimisotsuste tegemisel, puudub teiste käesolevas analüüsis käsitletavate investeeringute 
valitsemise teenuste suhtes kehtestatud regulatiivsetes nõuetes. Eelkõige puudutab see 
teenuseid, kus teenuse osutaja ise otsustab investeeringu tegemise, pakub välja mudelportfellid 
või nõustab klienti investeerimisel. 
 
Investeerimisriskiga elukindlustuse korral kehtestab Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi 
“Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja 
teavitamine”  punkt 3 nõuded vastava toote alusvarale. Juhendis kehtestatud nõuetele vastava 
alusvara pakkumine võib toimuda ka läbi struktureeritud finantsinstrumentide (varakogumite), 
mis ise ei vasta esitatud nõuetele, järgides siiski põhimõtet, et kõik vastava varakogumi hulka 
kuuluvad väärtpaberid peavad vastama juhendi punktis 3 kehtestatud nõuetele. Ehk kõnealuses 
osas tuleb juhendit tõlgendada riskipõhiselt ning investeerimisriskiga elukindlustuslepingu 
alusvaraks olev portfell ei või olla avatud suuremale tururiskile kui seda on juhendi punktis 3 
kehtestatud tingimustele vastavad väärtpaberid. 
 
Investeeringute valitsemise teenuse puhul sätestab seadusandlus piiranguid teenuse osutaja 
poolt kliendi varade käsutamisele ka läbi huvide konflikti vältimise eesmärki kandvate 
regulatiivsete nõuete. Käsundisuhte üks keskne element, lojaalsuskohustus, eeldab ka seda, et 
käsundisaaja või ka teised isikud, kes on seotud konkreetse käsundi täitmisega, tegutsevad 
konkreetse õigussuhte raames ainult käsundiandja parimates huvides, ehk teenuse osutaja peab 
vältima võimalikke huvide konflikti olukordi. VÕS § 623 lg 1 alusel võib käsundisaaja olla 
käsundi puhul, mille esemeks on tehingu tegemine, tehingu teiseks pooleks või tehingu teise 
poole käsundisaajaks üksnes juhul, kui huvide konflikt on välistatud. Kõnealuse paragrahvi 
teise lõike kohaselt peab käsundisaaja teatama käsundiandjale oma otsesest või kaudsest huvist 
käsundi esemeks oleva tehingu suhtes. 
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VPTS § 85 p 3 alusel kohustub investeerimisühing mitte tegema tehinguid, millest tulenevad 
investeerimisühingu huvid on vastuolus tema kliendi huvidega ning vältimatu huvide konflikti 
puhul tegutsema kliendi huvides. VPTS § 85 p 4 sätestab kohustuse investeerimisteenuste 
osutamisel taotleda ja hoolitseda selle eest, et investeerimisühingu ja tema kliendi või erinevate 
investeerimisühingu klientide vahelised huvide konfliktid oleksid välditud või võimalikult 
väikesed. Samuti on investeerimisühingul VPTS § 88 lg 3 alusel keelatud kasutada kliendi vara 
enda huvides ilma vastavasisulise kirjaliku nõusolekuta.  
 
VPTS § 87 p 4 kohaselt peab investeerimisühing teavitama oma klienti olukorrast, kus kliendi 
tehingukorralduse alusel tehtud tehingu teiseks pooleks on ta ise, kui kirjalikult ja 
selgesõnaliselt ei ole kokku leppinud teisiti. IFS § 71 lg-st 2 tulenevalt võib fondivalitseja 
individuaalportfelli valitsemise teenuse raames investeerida kliendi vara enda valitsetavasse 
fondi üksnes ulatuses, milles klient on fondivalitsejale kirjalikult vastava õiguse andnud. 
See tähendab, et eelduslikult peab klient olema teadlik konkreetsetest tehingutest, milles 
ilmneb potentsiaalne huvide konflikt teenuse osutajale ning sellised tehingud vajavad reeglina 
kliendipoolset eraldi heakskiitu. 
 
Tagamaks kliendi huvide minimaalne kaitse huvide konflikti situatsioonis on seadusandja 
kehtestanud üldised nõuded tehingute teostamisele. VPTS § 85 p 5 kohaselt on 
investeerimisühing kohustatud täitma kliendi tehingukorraldused nende saabumise järjekorras 
põhjendamatu viivituseta ja kliendile võimalikult soodsatel tingimustel, arvestades 
tehingukorralduses antud tehingu suurusest ja hinnast tulenevate võimalike erisustega. VPTS § 
89 lg 1 p-2 alusel on keelatud teha tehinguid oma arvel või kolmanda isiku arvel või kolmanda 
isiku nimel hinnaga, mis on võrdne või parem, kui klientidelt saadud tehingukorralduste hind 
samale väärtpaberile, enne, kui investeerimisühing on täitnud kõik sellised klientide 
korraldused tehingute tegemiseks sama väärtpaberiga, samuti on tehingute tegemine oma arvel 
keelatud, kui investeerimisühing on teadlik sellest, et tema klient soovib esitada korralduse 
sama iseloomuga tehingu tegemiseks või kui see võib muul viisil kliendile kahju põhjustada. 
 
Ehk üldistatult tuleneb eeltoodud sätetest keeld ühe kliendi eelistamisele või isikliku varalise 
kasu saamiseks turusituatsioonis, kus investeerimisühingule teadaolevalt kaasneb täitmisele 
kuuluvate tehingukorraldustega sihtvara turuhinna muutus. Sellises olukorras peab 
investeerimisühing käituma objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt ja täitma 
tehingukorraldused nende saabumise järjekorras. 
 
Üldine kohustus huvide konflikti vältimiseks on sätestatud ka investeerimisfondide seaduses. 
Nimelt on IFS § 70 lg 1 p 3 kohaselt fondivalitseja kohustatud vältima tehinguid, millest 
tulenevad fondivalitseja huvid on vastuolus tema valitsetava fondi ja klientide huvidega ning 
vältimatu huvide konflikti puhul tegutsema fondi ja kliendi huvidest lähtuvalt. Samuti peab 
fondivalitseja IFS § 70 lg 1 p-st 4 tulenevalt hoolitsema selle eest, et fondivalitseja ja tema 
kliendi või fondivalitseja ja fondi või fondivalitseja klientide ja fondivalitseja valitsetavate 
fondide vahelisi huvide konflikte välditakse või need oleksid võimalikult väikesed. Fondi vara 
valitsemisel on fondivalitsejal keelatud teenida fondi ja fondi investorite arvel põhjendamatut 
kasu või kasutada fondi valitsemisega seoses tema käsutuses olevat informatsiooni ja fondi 
vara kolmandate isikute huvides. 
 
IFS kehtestab suletud nimekirjaga loetelu tehingutest, mille puhul eeldatakse huvide konflikti 
olemasolu ning mis on seetõttu fondivalitsejale keelatud, välja arvatud juhul, kui vastavate 
tehingute puhul on täidetud kõik seadusega kehtestatud nõuded. IFS § 280 kohaselt ei või fondi 
arvel omandada ega omada osalust seda fondi valitsevas fondivalitsejas või selle 
tütarettevõtjas, samuti omandada või omada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid, 
välja arvatud fondivalitseja valitsetava teise fondi aktsiaid või osakuid. IFS § 265 lg 2 sätestab 
kohustuslikud tingimused, mis peavad olema täidetud, kui fondivalitseja soovib fondi arvel 
omandada teiste tema valitsetavate fondide aktsiaid või osakuid, sealhulgas selliste fondide 
aktsiaid või osakuid, mida fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja 
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ülesanded edasi antud. Fondi arvel võib omandada osalust selle fondi fondivalitsejaga samasse 
kontserni kuuluvas äriühingus või nimetatud isiku poolt väljalastud väärtpabereid, va. 
rahaturuinstrumendid, vaid reguleeritud turu vahendusel. Avatud või avalik fond ei või olla 
täisühingu ega usaldusühingu osanik, samuti mittetulundusühingu või ühistu liige, va 
korteriühistu, ega sihtasutuse asutaja. Fondi vara võõrandamiseks või fondi arvel vara 
omandamiseks ei või tehinguid teha IFS § 281 lg-s 1 nimetatud fondi valitsemisega seotud 
isikutega või nende isikutega ühtivat majanduslikku huvi omavate isikutega. 
 
Rahandusministri 13.09.2004.a. määruse nr. 137 “Nõuded avaliku lepingulise 
investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning 
nendes sisalduvate andmete loetelu”  § 11 lg 2 ja § 18 p 3 kohaselt antakse prospektides 
ülevaade fondi arvelt makstavate tasude või kaetavate kulude jagamise kokkulepete 
tingimustest ja asjaoludest (nt. soft commissions, bundled commissions) vastavate kokkulepete 
olemasolul, näidates seejuures ära isikud, kelle vahel fondi arvelt makstavad tasud ja kaetavad 
kulud jaotatakse, ning sellekohastest kokkulepetest tuleneda võivate huvide konfliktide 
vältimise tingimused. 
 
Investeerimisriskiga elukindlustuse pakkumisel ning investeerimisriskiga hoiuse kaasamisel ei 
kehtesta seadusandlus keelde alusvara pakkumisele, mille korral võivad esineda huvide 
konfliktid. Vastavate teenuste puhul peab teenuse osutaja arvestama üldise VÕS-st  tuleneva 
kohustusega vältida käsundisuhtes huvide konflikte kliendiga ning teavitada klienti oma huvist 
käsundi esemeks oleva tehingu suhtes. 
 
6.6. Konfidentsiaalsuskohustus 
 
Lojaalsuskohustusega seondub otseselt ka käsundisaaja konfidentsiaalsuskohustus. VÕS § 625 
kohaselt peab käsundisaaja käsundi täitmise ajal hoidma saladuses seoses käsundiga teatavaks 
saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on käsundiandjal õigustatud huvi. 
Konfidentsiaalsuskohustus lasub käsundisaajal ka peale käsundisuhte lõppemist, seda 
käsundiandja huvide kaitsmiseks piisavas ulatuses. Konfidentsiaalseid andmeid võib 
avalikustada käsundiandja loal või seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses. Seega peab 
investeeringute valitsemise teenuse osutamise korral teenuse osutaja tagama kliendi poolt 
esitatud ja/või kliendiga seotud informatsiooni konfidentsiaalsuse, et vältida vastava 
informatsiooni kasutamist teiste isikute poolt käsundiandja huve kahjustaval viisil (sealhulgas 
käsundiandja arvel kasu saamise eesmärgil). Teenuse osutaja poolt kogutud isikuandmete 
kasutamist ja töötlemist reguleerib isikuandmete kaitse seadus. IFS § 124 sätestab täiendavalt 
korra investeerimisfondi osakute registrisse kantud andmetega tutvumiseks.  
 
Vastavalt KindlTS § 54 lg-le 3 on kindlustusandja juhid, töötajad ning nende volitusel või 
korraldusel tegutsevad isikud kohustatud nii töötamise või tegutsemise ajal kui ka pärast seda 
tähtajatult hoidma saladuses kõiki andmeid, mis on neile teatavaks saanud ja mis puudutavad 
kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isiku majanduslikku ja tervislikku seisundit, 
isikuandmeid ning äri- või ametisaladusi, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. 
 
Kõige põhjalikumalt on eriseadustega reglementeeritud krediidiasutuste 
konfidentsiaalsuskohustus. KAS § 88 käsitleb pangasaladusena kõiki andmeid, mis on 
krediidiasutusele teada tema või teise krediidiasutuse kliendi varandusliku seisundi, 
isikuandmete, tehingute, toimingute, majandustegevuse, äri- või ametisaladuste ning omaniku- 
või ärisuhete kohta, sõltumata asjaolust, mis tehingu või toimingu raames vastavad andmed on 
krediidiasutusele teatavaks saanud. Pangasaladusena ja konfidentsiaalsetena ei käsitleta 
andmeid, mis on avalikud või õigustatud huvi korral muudest allikatest kättesaadavad, samuti 
koondandmeid, mille põhjal ei saa kindlaks teha üksikkliendi andmeid ega koondandmetega 
iseloomustatavasse kogumisse kuuluvaid isikuid, krediidiasutuste asutajate ja aktsionäride või 
liikmete nimekirja ning andmeid nende osa suuruse kohta krediidiasutuse aktsia- või 
osakapitalis, sõltumata kliendiks olemisest, informatsiooni kliendi kohustuste täitmise 
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korrektsuse kohta krediidiasutuse ees. Pangasaladuse hoidmise kohustus laieneb reeglina 
tähtajatuna nii krediidiasutuse juhtidele, töötajatele kui ka muudele isikutele, kellel on 
juurdepääs pangasaladustele. 
Eeltoodud konfidentsiaalseid andmeid võib avalikustada vaid kliendi kirjalikul nõusolekul või 
seaduses sätestatud juhtudel ja korras selleks seadusest tulenevalt õigust omavatele isikutele.  
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7.  INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMISE NÕUDED 
 
 
Finantsteenuste läbipaistvus on peamiseks eelduseks finantsturul osutatavate teenuste sisu ja 
seeläbi teenuse hindamiseks. Investeeringute valitsemise teenuste läbipaistvus on 
teenusepakkuja ja investori vahelise usaldusväärse suhte põhialuseks. Õigeaegne ja täielik 
informatsiooni avalikustamine on üheks aluseks kliendisuhete loomisel, nende hoidmisel ja 
arendamisel. Investeeringute valitsemise teenus eeldab üldjuhul pikaajalise õigussuhte loomist, 
mille järjepidevus ja stabiilsus sõltub olulisel määral kliendi heast informeeritusest tema 
investeeringute tootluse osas. Vastupidiselt võib asjakohase ja adekvaatse informatsiooni 
puudumine või teistest allikatest saadud informatsiooni väärtõlgendamine omada 
märkimisväärseid negatiivseid tagajärgi. Näiteks finantsturgude lühiajaliste negatiivsete 
arengute korral (oodatust madalam hetketootlus) võivad kliendid katkestada oma lepingulised 
suhteid teenusepakkujaga ning loobuda teenusest, millega kaasneks teenusepakkuja tegevuse 
ebastabiilsus.  
 
Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) poolt finantsasutustele 
väljatöötatud äritegevuse põhistandardite16 kohaselt peab teenusepakkuja avalikustama oma 
kliendile adekvaatset ja asjakohast informatsiooni, mis peab olema piisav, et võimaldada 
kliendile kaalutletud investeerimisotsustuse tegemine.  
 
Finantsteenuste kohta avalikustatava informatsiooni ulatust ja korda (perioodilisus, sisu, 
detailsus) reguleerivad VÕS, VPTS ning muud vastavat finantsteenuste turgu reguleerivad 
eriseadused ja nende alusel kehtestatud õigusaktid. 
 
Üldistatult võib avalikustatava informatsiooni jagada kahte kategooriasse: 
 
1) teenusepakkuja tegevust iseloomustav informatsioon (tegevusload, muutused omanike 

hulgas, finantsnäitajad jne.); ja 
 
2) pakutavat teenust sisustav informatsioon (teenusetingimused, teenusega kaasnevad 

riskid, portfellistruktuur, tootluse näitajad jne.). 
 
Käesolev analüüs keskendub eelkõige regulatiivsetele informatsiooni avalikustamise nõuetele, 
mille eesmärgiks on tagada kliendi piisav informeeritus teenuse sisust.  
 
7.1. Järeldused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investeeringute valitsemise teenuste suhtes kehtestatud informatsiooni avalikustamise 
üldnõuded on erinevad sõltuvalt teenuse vormist. 

 
• Standardiseeritud teenuste korral (investeerimisfond) on õigusaktides sätestatud 

informatsiooni avalikustamise nõuded suuremas ulatuses reglementeeritud. Individuaalse 
iseloomuga investeeringute valitsemise teenuste korral on vähesem reglementeeritus 
põhjendatav piisava paindlikkuse võimaldamisega kokkulepete sõlmimisel. 

 
 

                                                 
16 International Organization of Securities Commissions (IOSCO). A Resolution on International Conduct of 
Business Principles. 1990.  
Kättesaadav: http://www.iosco.org/resolutions/pdf/IOSCORES4.pdf  
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• Erinevalt teistest investeeringute valitsemise teenuse komponenti sisaldavatest teenustest, 
puuduvad täielikult regulatiivsed erinõuded investeerimisriskiga hoiuse alusvara kohta 
esitatava informatsiooni osas.  

 
• Standardiseerimata teenuste tingimustes on teenuse osutajal oma hoolsuskohustuse 

raames kõrgendatud kohustus selgitada kliendile teenuse sisu ning kliendil endal lasub 
suurem omavastutus hinnata ja analüüsida teenuse tingimusi. 

 
7.2. Individuaalportfell 
 
Üldised avalikustamisnõuded 
 
Individuaalportfelli valitsemise teenuse puhul ei ole investeerimisfondide valitsemise 
teenusega samaväärse detailsuse astmega reguleeritud investorile avalikustamisele kuuluvaid 
andmeid ja vastavalt nende andmete avalikustamise korda. See on põhjendatud ja kooskõlas ka 
vastavate teenuste eripäraga, kus üks on kollektiivne investeerimistoode, mille puhul kliendil 
puudub võimalus olulistes tingimustes läbi rääkida ning teine on nö. individuaalkokkuleppel 
põhinev teenus, mille sisu kujundavad konkreetsed lepingupooled. Sellest tulenevalt ei oleks 
ka põhjendatud investeerimisfondidega samaväärse detailsuse astmega kohustuslike 
informatsiooni avalikustamise nõuete kehtestamine. 
 
VPTS § 86 lg 1 sätestab üldalusena kliendi õiguse tutvuda kõikide kohustuslikule 
avalikustamisele kuuluvate andmetega ja investeerimisühing on kohustatud kliendi nõudmisel 
need temale esitama. Avalikustamiskohustus võib tuleneda nii õigusaktist kui ka lepingust. Ka 
täpne andmete edastamisviis on reeglina kokkuleppeline, kui seadusest ei tulene otseselt teisiti.  
 
Informatsioon teenuse tingimuste kohta 
 
Investeerimisühing on VPTS §-st 87 tulenevalt kohustatud edastama teenuse osutamisel 
kliendile kogu asjakohase teabe kavatsetavate tehingute ning nendega seotud riskide kohta, 
arvestades kliendi huvisid ja asjatundlikkust ning kavatsetavate tehingute liiki ja mahtu17, 
teavitama klienti kohaldatavast investori kaitse skeemist ja andma individuaalportfelli teenuse 
raames kliendi nõudmisel, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, teavet 
individuaalportfelli valitsemisel kliendi varadega tehtud tehingute, vara väärtuse, 
väärtpaberiportfelli koosseisu ja muude teenuse osutamisega seotud asjaolude kohta.  
 
Arvestades eeltoodut iseloomustab individuaalportfellide valitsemise teenuse puhul 
õigusaktidest tulenevaid infoavalikustamise nõudeid suurem üldistatuse tase ja ulatuslikum 
lepinguvabadus, mis on kooskõlas konkreetse teenusevormi eripäraga. Kõnealused nõuded 
laienevad ka krediidiasutusele investeerimisteenuste osutamisel ning VPTS §-st 87 tulenevate 
nõuete osas ka fondivalitsejale. Õigusaktidest ei tulene otseselt kindlustusandja kohustust 
eeltoodud nõuete järgmiseks (eelkõige VPTS §-st 87 tulenevad teavitamise nõuded teenuse 
osutamisel). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Tehingute ja nendega seotud riskide kohta kliendile edastatava asjakohase teabe ja selle ulatuse määratlemine on 
teenuse osutaja diskretsioon, kui pooled ei ole seda kokkuleppeliselt määratlenud. Vastava teavitamiskohustuse 
täitmisel järgib teenuse osutaja hoolsuskohustust, arvestades konkreetse õigussuhte eesmärki ja olemust ning kliendi 
enda teadmisi ja kogemusi. 
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7.3. Investeerimisfond 
 
Üldised avalikustamisnõuded 
 
IFS § 242 lg 1 kohaselt peab fondivalitseja õigusaktides sätestatud andmed avaldama ja 
kättesaadavaks tegema fondivalitseja asukohas ja veebilehel või fondi puhul, mille osakute või 
aktsiatega kaubeldakse Eestis registreeritud reguleeritud turul, selle turu korraldaja veebilehel.  
 
IFS § 242 lg 2 kohaselt peab avaliku fondi fondivalitseja asukohas igal isikul olema võimalus 
tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega: 
 
1. fondi tingimused või põhikiri; 
2. fondi viimane aastaaruanne või majandusaasta aruanne; 
3. fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; 
4. avaliku fondi osakute või aktsiate pakkumise prospekt ja lihtsustatud prospekt selle 

olemasolu korral; 
5. fondivalitseja nimi ja kontaktandmed; 
6. fondijuhi nimi; 
7. depositooriumi nimi ja kontaktandmed; 
8. aktsiaseltsina asutatud fondi nõukogu ja juhatuse liikmete nimekiri; 
9. aktsiaseltsina asutatud fondi valitsemisleping; 
10. andmed fondivalitseja osaluse suuruse kohta fondis.  
 
Punktides 1-4 nimetatud dokumentide ärakirja annab fondivalitseja osakuomanikule või 
aktsionärile viimase nõudmisel tasuta.  
 
Samuti peab fondivalitseja fondi tingimustes või põhikirjas ettenähtud korras viivitamata 
avalikustama kõik asjaolud, mis oluliselt mõjutavad tema valitsetavate fondide tegevust või 
finantsseisundit või fondi aktsiate või osakute puhasväärtuse kujunemist (IFS § 242 lg 7).  
 
Seega on kehtestatud õiguslikud alused, mis peavad fondiinvesteeringu korral tagama investori 
informeerituse fondi toimimise olulistest tingimustest. 
 
Informatsioon teenuse tingimuste kohta 
 
Lepingulise fondi puhul on fondivalitseja ja investori suhte õiguslikuks aluseks fondi 
tingimused. IFS § 112 sätestab detailsed nõudmised andmete kohta, mida fondi tingimused 
peavad sisaldama. Kokkuvõtvalt peavad tingimused kajastama kõiki fondi toimimise olulisi 
asjaolusid, alustades fondi tegevuse eesmärkidest ja fondi investeerimise põhiprintsiipidest, 
lõpetades fondi vara puhasväärtuse ning osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna arvutamise ja 
avaldamise korra ja sagedusega. Kokkuvõtvalt fondi tingimused peavad kajastama kõiki poolte 
(st. fondivalitseja ja investori) õigusi ja kohustusi, mis tulenevad või on seotud fondi 
(investorite ühise varakogumi) valitsemisega. Muuhulgas peavad fondi tingimused kehtestama 
fondi puudutava teabe ja aruannete avalikustamise ja esitamise korra (IFS § 112 lg 1 p 22). 
 
IFS § 116 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus keelduda fondi tingimuste registreerimisest 
muuhulgas juhul, kui fondi tingimused ei kajasta täielikult, arusaadavalt ja üheselt kõiki fondi 
toimimise olulisi tingimusi või fondi tingimused sisaldavad sätteid, mis on eksitavad või 
omavahel vastuolus (IFS §116 lg 1 p 1) või kui fondi tingimustes sätestatud fondi kohta teabe 
avalikustamise kord on ebapiisav (IFS §116 lg 1 p 6). 
 
Nõutavaid andmeid, mis peavad IFS-i kohaselt olema tingimustes kajastatud, aitab sisustada 
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend “Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele”, 
mille eesmärgiks on täpsustada IFS-is esitatud üldist laadi nõudeid fondi tingimuste 
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koosseisule, avada nende sisu ja eesmärk ning seeläbi selgitada fondi tingimuste 
registreerimise taotlejale fondi tingimuste registreerimisega seotud aspektide sisu ja eesmärki. 
 
Aktsiaseltsina asutatud fondi puhul peab fondi põhikiri sisaldama lisaks äriseadustikus 
sätestatule ka fondi tegevuse eesmärke ja investeerimispoliitika põhiprintsiipe ning fondi 
tegevuse avalikustamise, sealhulgas fondi vara ja aktsia puhasväärtuse avalikustamise aega ja 
korda (IFS § 204 lg 3), ning aruannete esitamise korda (IFS § 192 lg 1). IFS § 196 p 4 sätestab 
põhikirja kooskõlastamisest keeldumise alusena fondi põhikirjas sätestatud teabe 
avalikustamise korra ebapiisavuse. 
 
Lepingulise fondi avaliku pakkumise ajal peavad investorile olema fondivalitseja asukohas ja 
veebilehel kättesaadavad fondi prospektid (IFS § 224).  
 
Prospektides esitatud andmed peavad olema õiged, üheselt mõistetavad, mitteeksitavad ja 
vastama õigusaktides sätestatud nõuetele ning sisaldama selge ja arusaadava selgituse fondi 
riskitaseme kohta. Prospektid peavad olema koostatud selliselt, et prospekti kasutajal oleks 
sellest lihtne vajalikku teavet leida (IFS § 220 lg 1). 
 
Rahandusministri 13.09.2004.a. määrusega nr. 137 “Nõuded avaliku lepingulise 
investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning 
nendes sisalduvate andmete loetelu” sätestatakse täpsem ja põhjalik andmete loetelu, mille 
fondivalitseja peab avalikustama fondi prospektides. Samuti sisaldavad prospektid täpsemat 
ülevaadet konkreetse investeeringuga kaasneda võivatest riskidest ning tüüpinvestori 
kirjeldust, kellele fondi pakkumine on suunatud, näidates investori eeldatava kogemuse vara 
investeerimisel, investori eeldatava riskitaluvuse ning võimalusel investeeringu mõistliku 
pikkuse.  
 
IFS § 220 lg 4 kohaselt käsitleb õiguskord lepingulise fondi tingimusi prospekti lahutamatu 
osana. Fondi tingimusi ei pea prospektile lisama, kui investorit teavitatakse, et tema nõudmisel 
saadetakse talle fondi tingimused, või osakuomanikule teatatakse lepingulise fondi tingimuste 
avalikustamise kohad. 
 
Aktsiaseltsina asutatud fondide avalikule pakkumisele kohaldatakse IFS § 218 lg 2 alusel 
vastavalt VPTS-is aktsiate avaliku pakkumise kohta sätestatut. VPTS § 22 kohaselt peab 
prospekt sisaldama kogu olulist ja informeeritud investeerimisotsuse tegemiseks vajalikku 
teavet pakkumise, pakutavate väärtpaberite ning emitendi, tema finantsseisundi ja 
tulevikuperspektiivide kohta, samuti muude asjaolude kohta, mis mõjutavad või võivad 
mõjutada pakutavate väärtpaberite hinda. Selline informatsioon peab olema õige, üheselt 
mõistetav ja mitteeksitav. Prospekt peab olema koostatud selliselt, et prospekti kasutajal oleks 
sellest lihtne vajalikku teavet saada.  
 
Euroopa Komisjoni 29.04.2004.a. määrusega nr. 908/2004 kehtestatakse konkreetsed nõuded 
informatsiooni osas, mida prospektid peavad sisaldama, samuti prospektide avalikustamise 
kord. Arvestades eeltoodut, kehtestavad õigusaktid detailsed nõudmised informatsiooni osas, 
mis fondi avalikul pakkumisel peab investoritele olema kättesaadav (teatavaks tehtud), et 
tagada viimastele mõistlik võimalus informeeritud investeerimisotsustuse tegemiseks. 
 
Portfellistruktuuri kättesaadavus 
 
Fonditoodetesse investeerinud klient saab vastavalt IFS § 238 lg 1 sätestatule teavet valitud 
fondi portfellistruktuuri kohta vähemalt kaks korda aastas fondi aasta- ja poolaastaaruannetest, 
mis vastavalt 02.07.1998.a. rahandusministri määrusele nr 50 “Nõuete kinnitamine 
investeerimisfondide aasta- ja poolaastaaruannetele” peavad sisaldama investeeringute 
aruannet. Sarnaselt fondi tingimustega peavad fondi aasta- ja poolaastaaruanded olema 
kättesaadavad nii fondivalitseja asukohas kui ka tema veebilehel. 
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Tootluse avaldamine 
 
Investeerimisfondi tootlus kajastub fondi osaku puhasväärtuse muutuses. IFS § 141 kohaselt 
avalikustab fondivalitseja tema valitsetava fondi osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna ning 
puhasväärtuse vastavalt fondi tingimustes sätestatule igal päeval, mil osakute väljalaskmine või 
tagasivõtmine on ette nähtud (avatud fondi puhul vähemalt kord kuus, kinnise fondi puhul 
vähemalt kord aastas). Osakute register kajastab iga investori osaluse suurust fondis. Igal 
osakuomanikul on IFS §-st 124 tulenevalt õigus tutvuda tema kohta registrisse kantud 
andmetega ning nende andmete põhjal leida oma investeeringu väärtus ning selle osakaal fondi 
varas.  
 
7.4. Investeerimisriskiga elukindlustus  
 
Üldised avalikustamisnõuded 
 
Üldnõuded kindlustuslepingute sõlmimisel kliendile avaldatava teabe osas tulenevad VÕS-st. 
Nimelt kindlustusandja peab tagama, et füüsilist isikut, kes soovib sõlmida kindlustuslepingu, 
teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt VÕS § 428 lg-s 1 loetletud 
andmetest, mis hõlmab nii üldandmeid kindlustusandja kohta kui ka kindlustuslepingu olulisi 
tingimusi, sealhulgas kindlustuslepingu suhtes kehtivaid tüüptingimusi. Kõnealuse paragrahvi 
teine lõige sätestab täiendavad nõuded elukindlustuslepingu sõlmimisel avalikustamisele 
kuuluva informatsiooni osas. VÕS § 428 lg 2 p 5 sätestab üldsõnaliselt kindlustusandja 
kohustuse teavitada investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sõlmimisel klienti ka kindlustuse 
aluseks olevast alusvarast. Nõutav informatsioon peab olema selgelt sõnastatud ning 
ülevaatlikult liigendatud (VÕS § 430). VÕS § 429 kohaselt peab kindlustusandja tagama 
kindlustuslepingu kehtivuse ajal füüsilisest isikust kindlustusvõtja teavitamise esitatud 
andmetes toimunud muudatustest. Samuti tuleb elukindlustuse korral kindlustusmaksete 
reservi suurus teha teatavaks kord aastas. 
 
Informatsioon teenuse tingimuste kohta 
 
VÕS sätestab küll detailse loetelu kindlustuslepingute sõlmimisel kliendile edastatavast 
informatsioonist, kuid see ei arvesta erinevate kindlustusliikide omapära, seda eriti 
investeerimisriskiga elukindlustuse puhul, mis sarnaneb pigem traditsioonilise 
investeerimisteenusega. 
 
Eeltoodust tulenevalt on Finantsinspektsioon kehtestanud soovitusliku juhendi 
“Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja 
teavitamine”, millega täpsustatakse VÕS § 428 lg 2 p 4 kohaldamist ning määratletakse 
minimaalne teabe hulk, mis tuleb kindlustusvõtjale esitada sõlmitud investeerimisriskiga 
elukindlustuse lepinguga kaasneva alusvara kohta. 
 
Vastavalt juhendi punktile 4.4. peab investeerimisriskiga elukindlustuse pakkumisel (sh 
reklaamimisel) üksiku finantsinstrumendi esitlemisel kindlustusandja tagama, et seda 
finantsinstrumenti esitletakse elukindlustuslepingu alusvarana ning et kindlustusvõtja on 
teadlik, et lepingu sõlmimisega ei omanda ta vastavat finantsinstrumenti. 
 
Kindlustusandjal on kohustus lepingu sõlmimisel teavitada kindlustusvõtjat valitud 
finantsinstrumentide puhul avalikustamisele kuuluvatest andmetest või esitada viide nimetatud 
andmetele. Kõnealuse juhendi kohaselt peab kindlustusandja esitama kliendile iga alusvaraks 
oleva finantsinstrumendi (investeerimisportfelli käsitletakse eraldi instrumendina) kohta 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kliendi nõudmisel paberkandjal) lühiprospekti, 
mis peab olema selgelt sõnastatud ja ülevaatlikult liigendatud. Kui alusvaraks on 
Finantsinspektsioonis registreeritud investeerimisfond või välisriigi fond, mille pakkumine on 
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Finantsinspektsioonis registreeritud (hõlmatud on ka teavitusmenetlus), siis võib 
kindlustusandja avalikustada infot vastava alusvara kohta investeerimisfondide seaduses 
sätestatuga samas ulatuses. Vastav printsiip on kohaldatav ka Eestis avalikult pakutavate 
väärtpaberite kohta, mille prospekt on registreeritud Finantsinspektsioonis.  
 
Finantsinstrumentide kohta avalikustatav informatsioon peab andma ülevaate 
finantsinstrumendist, selle investeerimispoliitikast, investori profiilist, kellele instrument on 
suunatud, andmed instrumendi ajaloolise tootluse kohta, võimalik tulu jaotamise kord, samuti 
võimalusel viited muudele allikatele, kust võib leida täiendavat informatsiooni konkreetse 
finantsinstrumendi kohta.  
 
Kindlustusandja peab teavet alusvara kohta pidevalt uuendama ja kindlustusvõtjale edastama 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kord aastas, samuti lepingu 
muutmisel. Sellega tagatakse kliendi pidev informeeritus investeerimisriskiga 
elukindlustuslepingu alusvarast, millest otseselt sõltuvad kliendi varalised huvid, ning selles 
toimunud muutustest. 
 
Arvestades eeltoodut, on õigusaktidega kehtestatud nõudmised kindlustuslepingu sõlmimisel 
avalikustatava informatsiooni osas. Siiski ei võta vastav regulatsioon täiel määral arvesse kõiki 
kindlustuse liike ja nende erisusi ja sellega kaasnevaid erinevaid kliendipoolseid ootusi. Sellest 
tulenevalt on Finantsinspektsioon kehtestanud soovituslikud juhendid, millega sisustatakse 
õigusselguse eesmärgil seaduse üldise iseloomuga nõudeid, kaitsmaks investorite huve. 
 
7.5. Investeerimisriskiga hoius  
 
Üldised avalikustamisnõuded 
 
KAS § 89 lg 3 sätestab üldnõude krediidiasutuste avalikustamiskohustusele, mille kohaselt on 
igal kliendil õigus tutvuda kõikide KAS-i järgi kohustuslikule avaldamisele kuuluvate 
andmetega ja krediidiasutus on kohustatud kliendi nõudmisel need temale avaldama. 
 
Informatsioon teenuse tingimuste kohta 
 
KAS § 89 lg 2 sätestab kohustuslikud vorminõuded krediidiasutuse ja kliendi vahelisele 
õigussuhtele. Nimelt reguleeritakse krediidiasutuste suhted (sealhulgas vastastikune 
informeerimiskohustus) klientidega kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või 
elektroonilises vormis sõlmitud lepingutega. Krediidiasutuse poolt sooritatavate tehingute või 
osutatavate teenuste loetelu, krediidiasutuse ja kliendi vaheliste suhete üldtingimused (edaspidi 
üldtingimused), intressimäärad, teenustasud, samuti kõik tehtud muudatused eelloetletus 
peavad olema krediidiasutuse operatsioonisaalis nähtavale kohale välja pandud. Kliendil on 
õigus nõuda nende kohta krediidiasutuselt selgitusi ja juhiseid (KAS § 89 lg 5). Üldtingimustes 
tehtavad muudatused peavad olema krediidiasutuse operatsioonisaalis nähtavale kohale välja 
pandud vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist, kui õigusaktidega ei sätestata 
teistsugust korda (nt. VÕS § 43 lg 1). Üldtingimuste kohaldamine krediidiasutuse ja kliendi 
vahelistele suhetele sätestatakse krediidiasutuse ja kliendi kirjaliku kokkuleppega (KAS § 89 lg 
7). 
 
Erinevalt teistest investeeringute valitsemise teenuse komponenti sisaldavatest teenustest, 
puuduvad täielikult regulatiivsed erinõuded investeerimisriskiga hoiuse alusvara kohta 
esitatava informatsiooni osas.  
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8. TEENUSE HINNA LÄBIPAISTVUS 
 
8.1. Järeldused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nõuded investeeringute valitsemise teenuste hindade sisustamise ja 
avalikustamise suhtes on üldist laadi (va investeerimisfond) ning üldjuhul ei 
sisalda teenuse spetsiifikast tulenevaid erisusi.  

  
• Investeeringute valitsemise teenused ei ole üldjuhul homogeensed, mistõttu 

teenuse hinna kontrollimine on raskendatud.  
 

• Mittehomogeensete teenuste tingimustes on teenuse osutajal oma 
hoolsuskohustuse raames kõrgendatud kohustus selgitada investorile hinna 
kujunemise asjaolusid ning selliseid asjaolusid peaks investor ka ise analüüsima 
ja hindama. 

 
• Olukorras, kus teenuse osutajal on kokkuleppest tulenevalt õigus osutada 

teenust diskretsioonitingimustes, peab klient teenuse hinna kohaseks 
hindamiseks tagama enesele piisava informatsiooni kättesaadavuse osutatud 
teenuste kohta.    

 
8.2. Finantsteenuse hinna läbipaistvus 
 
Hind on teenuse väärtus rahalises väljenduses. Finantsteenuste hind ei erine teoorias teiste 
finantsalaga mitteseotud teenuste hinnast. Tegemist on tasuga, mida teenusesaaja kohustub 
tasuma teenuse pakkujale, saades vastutasuks teatud teenust, mis finantsteenuste puhul on 
näiteks portfelli valitsemine, fondi valitsemine, kindlustuskaitse jne.  
 
Teenuse hinna läbipaistvuse hindamisel hinnatakse eelkõige järgmisi asjaolusid: 
 

1) kui selgelt ja konkreetselt on teenuse hind sätestatud;  
 
2) kas investorile on arusaadav, mida tema poolt makstav hind sisaldab, millise 

konkreetse teenuse eest ta kui palju maksab (kui ostetav teenus sisaldab mitut 
üksteisega seotud teenust); 

 
3) kas ostetava teenuse puhul on hõlpsalt võimalik hinnata teenuse kogukulu investori 

jaoks,  
 
4) kas õigusaktides on sätestatud sarnastel tingimustel samaväärsed hinna esitamise ja 

avalikustamise üldnõuded, mis võimaldavad investoritel teenuse hinda üheselt 
mõista18; 

 
5) millised võimalused on teenusepakkujal hinda ühepoolselt muuta ning kuidas on 

sellisel juhul kaitstud investorite õigused. 
 
Ideaalis on hind selge ja konkreetne rahaline suurus. Lisaks on ideaalis turul pakutava teenuse 
hind alati õiglane, sest hind on määratud turukonkurentsi tingimustes (turul on mitmeid 

                                                 
18 Samas õiguskeskkond ei tohi takistada teatud tingimustel üldreeglitest erinevaid kokkuleppeid, kui need 
väljendavad poolte tegelikku tahet, mis eeldab, et klient mõistab täielikult sellise lahendi olemust ja sellega 
kaasnevaid riske.  
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sarnaste omadustega teenuseid), sõltudes seejuures ka nõudluse ja pakkumise vahekorrast. 
Sellest tulenevalt peaks hind olema üks peamisi võrdlusaluseid, mille alusel investor oma 
otsuseid langetab. Kuid ideaalmudel eeldab ka seda, et pakutavad teenused on homogeensed, 
tagatud on teenuste kohta võrreldava informatsiooni kättesaadavus, informatsioon on selge ja 
läbipaistev, investorite teadmised ning mõistmine pakutavate teenuste tingimustest ning sellega 
kaasnevatest riskidest on sarnased.  
 
Praktikas on finantsteenuste hinna sisustamine märksa komplitseeritum ja seda mitmel 
põhjusel. Esiteks ei ole finantsteenuse puhul tegemist homogeense teenusega, vaid sageli on 
finantsteenus raskesti määratletav, sisaldades endas mitmeid erinevaid teenuseid, nt 
individuaalportfelli valitsemise teenus teenuse osutajale antud täieliku diskretsiooni 
tingimustes hõlmab nii investeerimisotsuste tegemist, emitentide analüüsi, konkreetsete 
tehingute tegemist, investeeringute tagamist jmt. Investor võib tasuda erinevate teenuste eest 
eraldi või ühtset tasu, mis sisaldab kõiki üksikuid kulutusi, samas ei ole erinevate üksikute 
kulude osakaal lõpptasus alati kindlaks määratud.  
 
Teiseks tekitab finantsteenustega seotud erinevate kulude ja tasude paljusus olukorra, kus 
teenuse hinda investori jaoks on väga keeruline määratleda, sest arvesse tuleb võtta nii 
investori poolt otseselt makstavaid kulutusi (nt fondiosakute puhul väljalakse- ja 
tagasivõtmistasud) kui ka investori investeeringutelt makstavaid tasusid (nt fondide puhul 
valitsemis- ja depootasu). Kolmandaks ei pruugi finantsteenuste hind olla konkreetne, ajas 
muutumatu suurus, vaid võib sõltuda teatud sündmuste toimumisest tulevikus, mida teenuse 
ostmise hetkel on võimatu ette näha. Näiteks võib investeeringu valitsemise teenuse puhul 
rakenduda edukustasu, kui investeeringute tootlus ületab teatud taseme, edukustasu suurus on 
omakorda sõltuvuses selle perioodi investeeringute tootlusest. Samuti võib teenuse pakkujal 
olla õigus hinda ühepoolselt muuta, mis võib samuti kaasa tuua selle, et teenuse ostmisel kokku 
lepitud hind võib aja jooksul muutuda. 
 
Nii võib näiteks lepingulistes suhetes tüüptingimuste kasutamisel vastavalt VÕS § 43 lg-le 1 
krediidiasutus või muu finantsteenuste osutaja jätta endale tüüptingimusega õiguse 
põhjendatud juhtudel ette teatamata muuta teise lepingupoole poolt või teisele lepingupoolele 
makstavat intressimäära või muud tasu finantsteenuste eest tingimusel, et ta on kohustatud teist 
lepingupoolt või teisi lepingupooli viivitamata sellest teavitama ning teisel lepingupoolel on 
õigus leping kohe lõpetada. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt võib krediidiasutus või muu 
finantsteenuse osutaja jätta endale tüüptingimustega õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus 
nimetatud mõjuva põhjuseta kestvuslepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole teise 
lepingupoole suhtes ebamõistlik ja krediidiasutus või muu finantsteenuse osutaja kohustub teist 
lepingupoolt tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe 
lõpetada. 
 
Lähtudes eeltoodust on erinevate finantsteenuste hindade sisustamine investori jaoks 
raskendatud. Õigusaktide eesmärk ei peaks seejuures olema homogeensete teenuste tingimuste 
saavutamine, vaid õigusakt peaks keskenduma eelkõige sellele, et tagada üldist laadi nõuetega 
teenuse hinna kohta esitatava informatsiooni kättesaadavus, selle selgus ja üheselt mõistetavus.  
Teenuse hinna läbipaistmatus võib tekitada olukorra, kus investorid langetavad otsuseid mitte 
teenuse hinnast lähtudes, vaid võttes aluseks mõne teise, investori jaoks konkreetsema ning 
arusaadavama näitaja (eelmiste perioodide tootlus, reklaamikampaaniad jne), mis aga ei pruugi 
tagada majandusliku efektiivsuse seisukohast õige otsuse langetamise. 
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8.3. Individuaalportfell 
 
Individuaalportfelli valitsemise leping on käsundusleping. Seega kohaldub individuaalportfelli 
valitsemise teenusega seotud tasu määramisele erinormide puudumisel VÕS-is 
käsunduslepingu kohta sätestatu. 
 
Käsunduslepingu alusel käsundisaajale tasu maksmise ning kulude ja kahju hüvitamise kord on 
reguleeritud VÕS § 628 lg-dega 1 ja 2. Vastavalt lõikele 1, kui käsundisaajale maksmisele 
kuuluv tasu on määratud ajavahemike järgi, tuleb tasu maksta vastava ajavahemiku 
möödumisel. Käsundi puhul, mille esemeks on tehingu tegemine, eeldatakse, et tasu kuulub 
maksmisele pärast käsundi täitmist. Kõnealuse paragrahvi lõike 2 kohaselt peab käsundiandja 
käsundisaajale hüvitama mõistlikud kulud, mida käsundisaaja on teinud käsundi täitmiseks ja 
mida ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada, välja arvatud, kui kulud tuleb katta 
käsundisaaja tasu arvel. Eeldatakse, et tasu arvel kaetakse käsundisaajale käsundist tulenevate 
ülesannete täitmisel tavaliselt tekkivad kulud ning kulud, mis oleksid käsundisaajale tekkinud 
ka ilma käsunduslepingut sõlmimata. Lisaks on vastavalt VÕS § 624 lg-le 2 käsundisaaja 
kohustatud esitama käsundiandjale ka ülevaate käsundi täitmisega seotud kuludest ja tuludest 
koos selle aluseks olevate tõenditega. Käsundiandja on vastavalt VÕS-ile kohustatud hüvitama 
vaid käsundi täitmisega seotud mõistlikud kulud, kuid tehingukulude mõistlikkuse kontroll 
eeldab käsundiandjalt spetsiifilisi teadmisi, mis muudab selle hindamise keeruliseks.  
 
Õigusaktidega ei esitata erireegleid individuaalportfelli valitsemise teenuse hinna sisustamisele 
ja avalikustamisele konkreetse investori jaoks. Paindlikku regulatiivset lahendit toetab teenuse 
individuaalne iseloom. Teenuse pakkumisel lähenetakse kliendile personaalselt, vastavalt 
kliendi vajadustele kujundatakse teenuse täpne sisu, vastavalt teenuse sisule, kujuneb teenuse 
hind. Eelnev väljendub pooltevahelises eraõiguslikus kokkuleppes. Sellest tulenevalt peab  
arvestama, et individuaalportfelli valitsemise teenuse hind ei ole üldjuhul avalikustatud 
teenusepakkuja hinnakirjades ning seetõttu võib kliendil olla raskendatud erinevate 
teenusepakkujate hindade ning tingimuste võrdlemine.  
 
Sõltumata õigusaktides sätestatud üldistest hinna kujunemist ja selle avalikustamist 
reguleerivatest sätetest on individuaalportfelli valitsemise teenuse korral välja kujunenud 
spetsiifilised hinda sisustavad asjaolud, millest teenuse osutaja oma hoolsuskohustuse raames 
peaks investorit teavitama ning milliseid asjaolusid peaks klient ka ise analüüsima ning 
hindama. Eelkõige puudutab see turgude toimimist vähetundvaid investoreid, mis samas 
kõrgendab teenuse pakkuja hoolsuskohustust.  
 
Investorite huvides tuleb tagada, et klient on teadlik asjaolust, et: 
 

1. Individuaalportfelli valitsemine reeglina sisaldab endas erinevaid teenuseid, mis 
omakorda sisustavad teenuse hinna. Nii võib teenus sisaldada väärtpaberite hoidmist, 
tehingute tegemist, nõustamist tehingute tegemiseks, turgude analüüsi, investeeringute 
tagamist jmt; 

 
2. Kui praktikas esitatakse teenuse hind üldise tasuna valitsetavate varade mahult ning 

hind sisaldab tasu kõikide portfelli valitsemise raames osutatavate teenuste eest, samas 
välja toomata hinda iga teenuse kohta eraldi, peab arvestama, et teenuse hinna 
läbipaistvuse tagamiseks tuleb tagada teenuse osutamise aruandluse kättesaadavus. 
Sellise lahendi korral on oluline teada, et iga konkreetse teenuse osas on teenuse hind 
raskemini määratletav; 

 
3. Kui praktikas ei sätestata tehingukuludele piirmäära, on investoril keeruline kontrollida 

portfelli valitsemisega seotud tehingukulude suurust. Tehingukulude piirmäära 
puudumise tõttu on investoril keeruline hinnata tehingukulude mõistlikkust. Kuigi 
portfellihaldur on kohustatud esitama ülevaate käsundi täitmisega seotud kuludest, 
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puudub investoril kontroll, kas tehingukulud on õiglased, kas maakleri valikul on 
lähtutud parimast hinna/kvaliteedi suhtest või on halduril huvi teostada tehinguid 
teatud maakleri juures (haldaja on seotud soft või bundled commissions lepingutega); 

 
4. Individuaalportfellide valitsemisel võib valitsemistasu koosneda kahest osast: 

valitsemistasust ning edukustasust. Viimane kuulub kliendi arvelt tasumisele siis, kui 
portfelli tootlus on teatud perioodi jooksul ületanud lepingus kehtestatud piirmäära 
ning on üldjuhul kehtestatud protsentuaalse määrana piirmäära ületavast tootlusest. 
Seega võib kliendi arvel makstava valitsemistasu suurus teatud perioodidel oluliselt 
suureneda, vähendades selle perioodi investeeringute tootlust. Lisaks on edukustasul 
progresseeruv mõju, omades suuremat mõju just suurema tootluse puhul; 

 
5. Tuleb hinnata, kas eksisteerivad individuaalportfelli likvideerimisega seotud tasud 

ning kas need on vastuvõetavad; 
 

6. Tuleb hinnata, et kas teenuse osutaja on jätnud endale vabaduse ühepoolselt muuta 
teenuse hinda. 

 
Eeltoodu puudutab eelkõige individuaalportfellide valitsemise teenuseid, kus teenuse klient 
annab teenuse osutajale täieliku diskretsiooni tema hoolsuskohustuse raames varade 
valitsemiseks. Olukorras, kus teenuse osutajal on kokkuleppest tulenevalt õigus osutada teenust 
diskretsioonitingimustes, peab klient teenuse hinna kohaseks hindamiseks enesele tagama 
piisava informatsiooni kättesaadavuse osutatud teenuste kohta ning ise vajadusel eelnevalt 
kehtestama tasude piirmäärad. Teenuste korral, kus klient kontrollib eelnevalt tehingute 
tegemist, on teenuse hinna kontrollimine lihtsam.  
 
8.4. Investeerimisfond 
 
Investeerimisfondiga seotud tasude ja kulude regulatsioon on toodud IFS-is. Investeerimisfondi 
osaku soetamisel tuleb investoril arvestada kahte liiki kuludega: kuludega, mis tasutakse 
investori arvel (väljalaske- ja tagasivõtmistasu) ning kuludega, mis tasutakse fondi arvel 
(valitsemistasu, depootasu). Informatsiooni investeerimisfondiga seotud kulude ning tasude 
piirmäärade kohta saab investor fondi tingimustest. Vastavalt IFS § 112 lg-dele 13, 14, 15, 17 
peavad fondi tingimused sätestama: 
- fondivalitsejale ja depositooriumile makstavate tasude määrad ning nende arvestamise ja 
määramise kord; 
- fondi arvel makstavate kulutuste täielik loetelu ning nende arvestamise kord; 
- ülaltoodud tasude ja kulutuste piirmäärad; 
- fondi osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasude arvutamise kord ning piirmäärad, samuti 
kriteeriumid, mille alusel erinevatele osakuomanikele kohaldatakse erinevaid piirmäärasid. 
 
Seega peavad tingimused täpselt sätestama, milliseid kulusid ning tasusid võib fondi arvel 
tasuda ning sätestama nende üldised piirmäärad. 
 
Osaku väljalaske- ning tagasivõtmistasu täpsem regulatsioon on toodud IFS §-s 139. Vastavalt 
IFS § 139 lg-le 1 makstakse osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu osaku omandanud või 
tagastanud isiku arvel. Vastavalt sama paragrahvi lõigetele 2 ja 3 määratakse osakute 
väljalaske- ja tagasivõtmistasu protsentides või fikseeritud summana fondi osaku 
puhasväärtusest ning tasud ei tohi olla suuremad sellest, mis on sätestatud fondi tingimustes 
vastava osaku liigi kohta. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt peab fondivalitseja osakute 
väljalaske- või tagasivõtmistasu suuruse, arvutamise korra või klientidele erinevate tasude 
kehtestamise aluste muutmisest avalikkust teavitama fondivalitseja veebilehel vähemalt kuu 
aega ette. 
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Fondi arvel makstavate tasude ja kulude täpsem regulatsioon on toodud IFS §-s 150. IFS § 150 
lõike 1 kohaselt makstakse fondi arvel üksnes IFS-is sätestatud tasusid ning kaetakse fondi 
tingimustes sätestatud fondi valitsemisega otseselt seotud kulusid. Sama paragrahvi lõiked 2 ja 
3 sätestavad, et fondi arvel makstakse fondivalitsejale tasu fondi valitsemise eest 
(valitsemistasu) ning fondi arvel võib maksta depositooriumile tasu osutatud teenuste eest 
(depootasu). IFS § 150 lg 5 sätestab, et ülalnimetatud tasud ja kulud kokku ei või ületada fondi 
tingimustes ette nähtud piirmäära. 
 
Lisaks täpsustatakse tasude ja kulude regulatsiooni Finantsinspektsiooni 28.07.2004 
soovituslikus juhendis “Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele”. Vastavalt 
soovitusliku juhendi punktile 2.17.1 tuleb fondi tingimustes sätestada kõikidele fondi arvelt 
makstavate tasudele ja kulutustele kohaldatav ühtne piirmäär, mida fondivalitsejal ei ole 
lubatud ületada sõltumata asjaolust, et ühe või teise tasu või kulutuse liigi osas on õiguslik alus 
seda maksta fondi arvelt ja maksmine mahub tingimustega kehtestatud üksiku tasu või kulutuse 
liigi piirmäära. 
 
Kokkuvõtteks peavad tingimused sätestama põhjaliku ja lõpliku loetelu, milliseid kulutusi ning 
tasusid tasutakse fondi arvel, erinevate tasude ja kulude piirmäärad ning lisaks ühtse piirmäära, 
mis kohaldub kõikidele fondi arvel makstavatele kuludele. Seega on investoril võimalus 
hinnata fondi arvel makstavaid tasusid eraldi kululiikide lõikes ning samuti tagab ühtne 
kuludele kohaldatav piirmäär investorile võrdlusbaasi, mille alusel saab hinnata erinevate 
fondide kulutaset. 
 
Kui fondi tingimustes tuli sätestada erinevate tasude ja kulude piirmäärad, siis avaliku 
pakkumise prospekt on see dokument, kus investoril on võimalik tutvuda sellel hetkel 
kehtivate tasu- ja kulumääradega. Vastavalt Rahandusministri 13.09.2004.a. määruse nr. 137 
“Nõuded avaliku lepingulise investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja 
lihtsustatud prospektile ning nendes sisalduvate andmete loetelu” §-le 11 tuleb ülaltoodud 
tasude ja kulude määrad avalikustada prospektis. Kuigi määruse sõnastuses on lubatud 
valitsemis- ja depootasu puhul ka piirmäära esitamine, on Finantsinspektsioon tingimuste ning 
prospektide hindamisel lähtunud põhimõttest, et prospektides esitatud tasude ja kulude määrad 
peavad olema esitatud konkreetsete määradena, et tagada investorile selgus sel perioodil 
fondile kohalduvatest tasumääradest. Lisaks sätestab määrus, et prospektis antakse võimaluse 
korral ülevaade fondi arvelt makstavate tasude või kaetavate kulude jagamise kokkulepete 
tingimustest ja asjaoludest, näidates seejuures ära isikud, kelle vahel fondi arvelt makstavad 
tasud või kantavad kulud jaotatakse, ning sellekohastest kokkulepetest tuleneda võivate huvide 
konfliktide vältimise tingimused, eelkõige kui kokkulepped on sõlmitud: 
 

1) fondivalitseja ja fondi varaga seotud tehingute teostaja, näiteks maakleri, vahel; 
2) fondivalitseja ja teise investeerimisfondi või tema fondivalitseja vahel, juhul kui 

investeeritakse nimetatud teise investeerimisfondi.  
 
Nimetatud kokkulepete avalikustamine tagab investoritele võimaluse hinnata, milliste 
kokkulepetega on fond seotud, kuidas on huvide konfliktid välditud ning tagavad fondi 
kulustruktuuri parema läbipaistvuse. Samuti tuleb prospektis avalikustada väljalaske- ja 
tagasivõtmistasude kehtivad määrad ning viide sellele, et investori või osakuomaniku kanda 
võivad jääda ka kõik muud võimalikud tehingu- ja teenustasud, mida maaklerid või muud 
tehingu vahendajad võivad nõuda fondi osakute omandamisel või võõrandamisel. 
 
Kokkuvõttes on investoril tingimuste ning prospekti koosmõjus võimalus igakülgselt hinnata 
fondi kulustruktuuri. Hetkel kehtivad tasu- ja kulumäärad on sätestatud fondi prospektis, samas 
on tingimustes sätestatud tasude ja kulude piirmäärad, mis on üldiseks laeks investori ja fondi 
arvel makstavatele kuludele. Kui prospektis avalikustatud tasude ja kulutuste määrade 
muutmine tingimustes sätestatud piirmäära piires on lubatud prospekti muutmisega (vastavalt 
IFS 139 lg 5 kohaselt tuleb osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse muutumisest 
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teavitada fondivalitseja veebilehel vähemalt kuu aega ette), siis tingimustes sätestatud 
piirmäärade muutmine saab toimuda ainult läbi tingimuste muutmise, mille muudatused tuleb 
kooskõlastada Finantsinspektsioonis. 
 
Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt investeerimisfondi valitsemise standardiseeritusest, 
eksisteerivad õigusaktis selged fondispetsiifilised teenuse hinna avalikustamise kriteeriumid.     
 
Teatud läbipaistmatust võivad fonditoodete puhul põhjustada järgmised asjaolud: 

 
1) Fondide valitsemisel võib valitsemistasu koosneda kahest osast: valitsemistasust ning 

edukustasust. Viimane kuulub fondi arvel fondivalitsejale tasumisele siis, kui fondi 
tootlus on teatud perioodi jooksul ületanud tingimustes kehtestatud piirmäära ning on 
üldjuhul kehtestatud protsentuaalse määrana piirmäära ületavast tootlusest. Seega võib 
fondi arvel makstava valitsemistasu suurus teatud perioodidel oluliselt suureneda, 
vähendades selle perioodi fondi tootlust. Lisaks on edukustasul progresseeruv mõju, 
omades suuremat mõju just suurema tootluse puhul; 

 
2) Investeerimisfondi infoavalikustamise nõuded ei sätesta otseselt konkreetsete fondi arvel 

tehtud tehingute avalikustamise kohustust. Olukorras, kus selline informatsioon on 
esitatud üldistatult fondi aasta- või poolaasta aruandes või kui selline informatsioon ei 
ole osakuomanikule tehtud kättesaadavaks muul viisil, ei ole osakuomanikul võimalus 
kontrollida konkreetsete tehingute mahtu ning nende tegemiseks tehtud kulutusi; 

 
3) Mõnevõrra ebaselge on regulatiivne lahend investeerimisfondide likvideerimisel 

võetavate tasude osas. Tulenevalt IFS § 185 lg-st 1 võib fondi likvideerimise kulusid 
katta kuni 2% ulatuses fondi vara puhasväärtusest fondi likvideerimise otsuse 
vastuvõtmise päeva seisuga. Jääb ebaselgeks, kas likvideerijal on õigus kanda fondi 
arvelt üksnes tekkepõhiseid kulutusi või on likvideerija õigustatud otsustama kulude 
kandmise omal äranägemisel seaduses sätestatud 2%-lise piirmäära ulatuses.      

 
8.5. Investeerimisriskiga elukindlustus 
 
Investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse hinna regulatsioon on toodud VÕS §-s 428. 
Vastavalt § 428 lg 1 p-dele 3, 6 ja 7 peab kindlustusandja teavitama enne lepingu sõlmimist 
kindlustusvõtjat järgmistest andmetest: kindlustusmaksemäära ulatus, kindlustusmaksete 
suurus ja tasumise kord, seejuures eraldi eri kindlustusmaksete suurused, kui kindlustussuhe 
hõlmab mitut iseseisvat kindlustuslepingut, veel tuleb esitada kindlustusvõtja poolt lisaks 
kindlustusmaksetele makstavad täiendavad maksed või kulud ning koos kindlustusmaksetega 
maksmisele kuuluva summa suurus. 
 
Vastavalt VÕS § 429 peab kindlustusandja tagama kindlustuslepingu kehtivuse ajal füüsilisest 
isikust kindlustusvõtjale teabe edastamise ülaltoodud andmete muutumise kohta. Lisaks tuleb 
elukindlustuse korral korra aastas teavitada kindlustusvõtjat kindlustusmaksete reservi 
suurusest. 
 
Ülaltoodud teave tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning see peab 
olema selgelt sõnastatud, ülevaatlikult liigendatud ja koostatud eesti keeles või kokkuleppel 
muus keeles. 
 
Vastavalt VÕS § 542 lg-le 1 on kindlustusandjal õigus suurendada kindlustusmakset, kui see 
on vajalik selleks, et tagada tema kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste püsiv täitmine 
ning sama paragrahvi lõike 4 kohaselt jõustub kindlustusmakse suurendamine mitte varem kui 
ühe kuu möödumisel kindlustusvõtja teavitamisest. Vastavalt VÕS § 536 võib kindlustusvõtja 
elukindlustuslepingu igal ajal jooksva kindlustusperioodi lõpuks üles öelda.  
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Ülaltoodud VÕS paragrahvid sätestavad üldised raamnõuded avalikustatavale teabele, 
avalikustamise nõudeid on oluliselt täpsustatud Finantsinspektsiooni soovituslikus juhendis 
“Elukindlustuslepingu teabe avaldamine kindlustusvõtjatele”. Vastavalt soovituslikule 
juhendile tuleb kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusvõtjale avaldada rahalises suuruses või 
kui see ei ole võimalik, protsentuaalses suuruses kindlustuslepingu kehtivuse iga 
kindlustusaasta lõikes tasude ja kulude kohta vähemalt järgmised andmed: 
- kindlustusmakse(te) suurus (vaba maksegraafiku korral prognoositavad kindlustusmaksed) 
põhilepingu ja lisalepingu(te) lõikes; 
- kindlustuslepinguga seotud kulud kas eraldi kululiikide lõikes või ühtse absoluutsummana; 
- lepingu ülesütlemisega seotud kulu, kui kindlustuslepingut on võimalik üles öelda. 
 
Ülaltoodud andmetega tuleb kindlustusvõtjale edastada kasutatud termineid ja toodet 
iseloomustavad selgitused ja juhtida kindlustusvõtja tähelepanu asjaolule, et vastavad andmed 
kehtivad vaid juhul, kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakseid kindlustuslepingus kajastatud 
aegadel, viisil ja suurustes. Lisaks peab kindlustusandja kindlustusvõtjat kindlustuslepingu 
sõlmimisel edastatud andmete muutmisel sellest kirjalikult informeerima, näidates ära 
ülalnimetatud andmete rahalise väärtuse peale muudatuse jõustumist. Samuti tuleb avaldada 
kindlustuslepingu muutmisega seotud kulud ja eraldise suurus kindlustuslepingu muutmise 
hetkel. 
 
Lisaks sätestab ülalnimetatud Finantsinspektsiooni soovituslik juhend, et avaldatav teave ei pea 
sisalduma ühes dokumendis, kuid kindlustusvõtjale peab olema selgelt arusaadav, millises 
dokumendis on avaldatav teave kättesaadav. 
 
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusvara kohta esitatava informatsiooni nõuded on 
toodud Finantsinspektsiooni soovituslikus juhendis “Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu 
komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine”.  
 
Sõltumata õigusaktides sätestatud üldistest hinna kujunemist ja selle avalikustamist 
reguleerivatest sätetest on investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse korral välja kujunenud 
spetsiifilised hinda sisustavad asjaolud, millest teenuse osutaja oma hoolsuskohustuse raames 
peaks investorit teavitama ning milliseid asjaolusid peaks klient ka ise analüüsima. Eelkõige 
puudutab see turgude toimimist vähetundvaid investoreid, mis samas kõrgendab teenuse 
pakkuja hoolsuskohustust.  
 
Investorite huvides tuleb tagada, et klient oleks teadlik asjaolust, et19: 
 
1) Investeerimisriskiga elukindlustus sisaldab endas erinevaid teenuseid, mis omakorda 

sisustavad teenuse hinna; 
 
2) Investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse korral pakutakse üldjuhul kliendile 

investeerimisportfelli valitsemise teenust, millele lisandub ühe teenuse komponendina 
kindlustuskaitse ning millise kindlustuskaitse ulatus on üldjuhul suhestatud 
investeeringute reservi väärtusesse. Investor peaks hindama, kas teenuse hind teenuse 
komponentide lõikes on piisavalt läbipaistev ja mõistetav; 

 
3) Teenuse hinna kohaseks hindamiseks on oluline selgeks teha, kas kindlustusandjal on 

investeerimisportfelli pakkumisel kohustus teostada omapoolsed analüüsid vastava vara 

                                                 
19 Alljärgnevalt lähtutakse järgmisest mõistetest: 
- investeerimisportfell - lepinguga seotud väärtpaberite kogum;  
- investeeringu reserv - lepinguga seotud investeerimisportfelli rahaline väärtus, arvutamise aluseks on üldjuhul 
investeerimisportfelli kaasatud väärtpaberite kogused ning viimased teadaolevad müügihinnad. 
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sobivuse osas saavutamaks kliendile maksimaalne tootlus tema riskitaluvuse piirides või 
selline kohustus kindlustusandjal puudub; 

 
4) Investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse puhul on oluline mõista, et kindlustuskaitse 

suurus sõltub peamises osas investeeringu reservi suurusest. Sageli kasutatakse 
investeerimisportfellis alusvarana investeerimisfondide aktsiaid või osakuid. Lähtudes 
eeltoodust tuleb arvestada, et fondivalitsejad võtavad vastavate fondide valitsemise eest 
eraldi tasusid, mille avalikustamist eraldi ei nõuta investeerimisriskiga elukindlustuse 
teenuse korral. Seega kogukulu investeeringute valitsemise eest võib tegelikkuses 
kujuneda suuremaks, kui üksnes tasu kindlustusandajale; 

 
5) Üldiselt tasutakse kindlustusvõtja poolt makstavatelt kindlustusmaksetelt või 

vähendatakse vastavalt investeeringute reservi järgmiste perioodiliste tasude võrra: 
sõlmimistasu (konkreetne hinnakirjas sätestatud määr, võib olla ühekordne tasu või 
ajatatud teatud perioodile), riskitasu (sõltuv kindlustatud riskist), haldustasu (konkreetne 
hinnakirjas sätestatud määr, enamasti sõltuv reservi suurusest). Lisaks võivad 
kindlustusvõtja investeeringute reservi vähendada mitmesugused ühekordsed tasud, 
näiteks lepingu muutmise tasud, raha osalise väljavõtmise tasud jne.  

 
6) Tuleb arvestada, et praktikas (see puudutab eelkõige erinevate teenuste võrdlemist) 

kindlustusmaksetest või investeeringute reservist maha arvatavate kululiikide ning 
tasude nimetus ning sisu on erinevate kindlustusandjate puhul erinev, mis raskendab 
erinevate toodete kulude võrdlemist. Puudub regulatsioon, millise nimetuse all 
konkreetset kululiiki avalikustada, milliseid teenuseid antud kululiik sisaldab. Näiteks on 
alltoodud kululiigid nimetatud eri kindlustusandjate lõikes järgmiselt: 
 
Investeerimisportfelli struktuuri muutmisega seotud tasu:  

- kindlustusmaksete või investeeringureservi investeerimisstruktuuri muutmise 
teenustasu, 

- väärtpaberite vahetamise tasu; 
- väärtpaberite vahetustehingu teenustasu; 
- kindlustusmaksete ning kogunenud kindlustusväärtuse investeerimisstruktuuri 

muutmise teenustasu. 
 

Raha osaline väljavõtmine või lepingu lõpetamine: 
- lepingu lõpetamise, raha osalise väljavõtmise teenustasu; 
- tasu investeeringute realiseerimisel; 
- väljamaksutasu. 

 
Lisaks on erinevatel kindlustusandjatel erinevad kululiigid. Kui üldiselt on teenustasuga 
tasustatud lisaks ülaltoodule veel kindlustussumma, kindlustusperioodi, soodustatud 
isiku või lisakindlustuse muutmine, siis erinevatel kindlustusandjatel võivad olla 
tasustatud veel järgmised kululiigid: makse suuruse ja sageduse muutmine, poliisi 
duplikaadi väljastamine ning kindlustuslepinguga seotud muude dokumentide ärakirja 
väljastamine. Samuti võivad samanimelised kululiigid sisaldada erinevaid teenuseid; 

 
7) Ülalnimetatud kululiikide mahaarvestamise põhimõtete kirjeldusviis on erinev, mistõttu 

on ka siin erinevate kindlustusandjate toodete tingimustes sätestatud erinevaid lahendeid. 
Näiteks võidakse arvestada haldus- ja sõlmimistasu ühe lahendi kohaselt maha laekunud 
kindlusmaksest, teise lahendi kohaselt vähendatakse tasude võrra vastavat investeeringu 
reservi. Kuigi praktikas ei ole lahenditel erinevust, võib erinevate lahendite sätestamine 
toote tingimustes tekitada kindlustusvõtjas segadust, sest kindlustusvõtja võib eeldada 
sarnase toote puhul analoogse tasuskeemi kasutamist; 
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8) Mõnevõrra lisab läbipaistmatust ka investori poolt igakuiselt tasutav riskitasu 
kindlustuskaitse eest. Kindlustatud riski eest makstav riskipreemia ei pea olema 
fikseeritud konkreetse suurusena kindlustuslepingu kestvuse jooksul, kuna sõltub 
määratud kindlustussummast, kindlustatud isikust (tema vanusest, tervislikust seisundist, 
ametist jne). Lisaks, kuna kindlustusriskide esinemissagedus on erinevate 
kindlustusandjate puhul erinev, siis samade tingimuste korral võivad kindlustusriskide 
maksed erinevate kindlustusandjate juures erineda. Tulenevalt ülaltoodust ei ole 
riskipreemia määrad avalikustatud, kindlustusvõtja huvi korral lähenetakse personaalselt 
ning seega peab kindlustusvõtja arvestama, et erinevate kindlustusandjate poolt 
pakutavate toodete kulutaset enne konkreetse pakkumise saamist tuleb hinnata; 

 
9) Tuleb hinnata, kas eksisteerivad investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu 

lõpetamisega seotud tasud ning kas need on vastuvõetavad; 
 
10) Tuleb hinnata, et kas teenuse osutaja on jätnud endale vabaduse ühepoolselt muuta 

teenuse hinda. 
 
8.6. Investeerimisriskiga hoius 
 
Investeerimisriskiga hoius on oma olemuselt tähtajaline hoius, sest sarnaselt tähtajalisele 
hoiusele hoiustatakse summa kindlaks perioodiks, täiendavaid sissemakseid reeglina ei 
võimaldata ning hoiusetähtaja lõppedes kantakse arvelduskontole hoiustatud summa koos 
intressidega. Tähtajalisest hoiusest erinev on investeerimisriskiga hoiuse puhul see, et 
investoril võimaldatakse osaleda teatud osalusmääraga alusvara tootluse tõusus, mistõttu on 
hoiuse intress otseselt seotud hoiuse alusvara selle perioodi hinna liikumistest.   
 
Krediidiasutuste teenuste hindade avalikustamisele, muutmisele ja esitamisele kohaldatakse 
VÕS-is  ja KAS-is sätestatut. Vastavalt KAS § 89 lg-le 5 peavad krediidiasutuse poolt 
sooritatavate tehingute või osutatavate teenuste loetelu, krediidiasutuse ja kliendi vaheliste 
suhete üldtingimused, intressimäärad, teenustasud, samuti kõik tehtud muudatused eelloetletus 
olema krediidiasutuse operatsioonisaalis nähtavale kohale välja pandud. Kliendil on õigus 
nõuda nende kohta krediidiasutuselt selgitusi ja juhiseid. 
 
Sõltumata õigusaktides sätestatud üldistest hinna kujunemist ja selle avalikustamist 
reguleerivatest sätetest on investeerimisriskiga hoiuse kaasamise korral välja kujunenud 
spetsiifilised hinda sisustavad asjaolud, millest teenuse osutaja oma hoolsuskohustuse raames 
peaks investorit teavitama ning milliseid asjaolusid peaks klient ka ise analüüsima. Eelkõige 
puudutab see turgude toimimist vähetundvaid investoreid, mis samas kõrgendab teenuse 
pakkuja hoolsuskohustust.  
 
Investorite huvides tuleb tagada, et klient on teadlik asjaolust, et: 
 
1) Investeerimisriskiga hoius sisaldab endas erinevaid teenuseid, mis omakorda sisustavad 

teenuse hinna; 
 
2) Investeerimisriskiga hoiuse korral tagatakse üldjuhul kliendile sissemakstud varade 

hoidmine ja säilimine ning pakutakse investeerimisteenust, mis kujundab hoiuselt 
makstava intressi suuruse. Investor peaks hindama, kas teenuse hind teenuse 
komponentide lõikes on piisavalt läbipaistev ja mõistetav; 

 
3) Teenuse hinna kohaseks hindamiseks on oluline selgeks teha, kas krediidiasutusel 

investeerimisriskiga hoiuse kaasamisel on intressi arvutamise alusvara valikul kohustus 
teostada omapoolsed analüüsid vastava alusvara sobivuse osas saavutamaks kliendile  
maksimaalne tootlus tema riskitaluvuse piirides või selline kohustus krediidiasutusel 
puudub; 
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4) Investeerimisriskiga hoiusele rakenduvad suures osas tähtajalise hoiuse põhimõtted, 

seega tuleb olemasolul teenuse hinnas arvesse võtta nii tähtajalise hoiuse avamisega 
seotud kulusid, raha ülekandmisega soetud kulusid, investeerimisriskiga hoiuse lepingu 
ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulusid. Kõik nimetatud kulud võivad olla esitatud 
erinevalt, kas konkreetse rahasummana (konto avamine) või protsentuaalselt 
(väljumistasu), mistõttu on investoril teenust ostes raske hinnata kogukulu, mis tal 
teenuse soetamisel tuleb maksta; 

 
5) Hoiuse lepingu lõpetamisega seotud kulude tasumise kord on reguleerimata, investor 

peab teadma, milline on hoiulepingust väljumise täpne hind; 
 
6) Tuleb hinnata, et kas teenuse osutaja on jätnud endale vabaduse ühepoolselt muuta 

teenuse hinda. 
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9.  VARADE LAHUSUSE TAGAMINE 
 
Investorite kaitse nende vahendite säilimisel, vara üle arvestuse pidamisel ning selle 
eesmärgipärasel kasutamisel omab olulist tähendust kogu finantssektori usaldusväärsuse 
tagamisel. Selle teema raames hinnatakse õiguslikke meetmeid investori vahendite kaitsmisel 
teenuseosutaja maksejõuetuse korral. Käesoleva teema raames ei käsitleta täiendavaid aluseid 
investeeringute hüvitamiseks, mis tulenevad TFS-st. Riigi poolt loodud täiendavaid 
tagatisskeeme analüüsitakse eraldi peatükis. 
 
9.1. Järeldused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
9.2. Ind
 
ISD preamb
seotud õigu
teiste samal
investeerim
Vastav eesm
kehtetuks a
 
ISD art 10(
kohaselt iga
väärtpaberi
maksejõuet
oma huvide
Kõnealuse 
meetmeid i
krediidiasut
huvides. An
 
VPTS § 88 
(sealhulgas
hoidma lah

 

Seaduse kohaselt peab olema tagatud investeerimisfondi vara eraldatus vastavalt
fondivalitseja ja depositooriumi varast ning investor ei kanna fondiinvesteeringu
korral teenuse osutaja maksejõuetusest tulenevat riski. 

Seaduse kohaselt peab individuaalportfelli valitsemise korral olema tagatud
investori vara eraldatus teenuse osutaja varast ning investor ei kanna
individuaalportfelli investeeringu korral teenuse osutaja maksejõuetusest
tulenevat riski. 

Seadusest tulenevalt ei omanda investor investeerimishoiusesse investeerides
omaniku õigusi hoiuse alusvara suhtes vaid omandab rahalise nõude teenuse
osutaja vastu ning kannab teenuse osutaja maksejõuetusest tulenevat riski. 

Seadusest tulenevalt ei omanda investor investeerimisriskiga kindlustustootesse
investeerides omaniku õigusi kindlustusportfelli seosvara suhtes vaid omandab
rahalise nõude teenuse osutaja vastu ning kannab teenuse osutaja
maksejõuetusest tulenevat riski. 
ividuaalportfell 

ulas kehtestatu kohaselt tuleb investorite väärtpaberitest tulenevate ja nendega 
ste kaitsmiseks tagada muuhulgas investori väärtpaberitega seotud omandiõiguse ja 
aadsete õiguste kaitse ning eriti investori õiguste kaitse, mis on seotud 
isühingu hoolde usaldatud varaga, hoides seda lahus investeerimisühingu varast. 
ärki kajastub ka MiFID preambula 26. lõikes. MiFID alusel tunnistatakse ISD 

lates 30.04.2006. a.  

1) teises alalõikes sätestatu kohaselt peab liikmesriik kehtestama reeglid, mille 
 investeerimisühing rakendab piisavaid meetmeid investoritele kuuluvate 

te suhtes, et kaitsta investorite omandiõigust, eriti investeerimisühingu 
use korral, ja takistada investeerimisühingul investorite väärtpaberite kasutamist 
s, välja arvatud juhul, kui investorid on selleks andnud oma otsese nõusoleku. 
artikli kolmanda alalõike kohaselt peab investeerimisühing rakendama ka piisavaid 
nvestoritele kuuluva vara suhtes, et kaitsta investorite õigusi ja, välja arvatud 
uste puhul, takistada investeerimisühingut kasutamast investorite vara oma 
aloogsed nõuded tulenevad ka MiFID art-st 13(7) ja 13(8). 

lg 1 kohaselt on investeerimisühing kohustatud talle usaldatud kliendi vara 
 individuaalportfelli valitsemise teenuse raames temale usaldatud kliendi vara) 
us enda ja investeerimisühingu teiste klientide varast, välja arvatud juhul, kui klient 

43



ja investeerimisühing on kirjalikult ja selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti. Vastavalt VPTS § 
88 lg-le 6 kuulub investeerimisühingu poolt valitsetav klientide vara, sealhulgas 
investeerimisühingu enda nimel hoitav klientide vara, samuti selle arvel omandatud vara, 
vastavatele klientidele ning ei kuulu investeerimisühingu pankrotivara hulka ning selle arvel ei 
saa rahuldada investeerimisühingu võlausaldajate nõudeid. 
 
Kõnealuseid nõudeid kohaldatakse ka fondivalitsejatele ja pankadele viimaste poolt 
individuaalportfelli valitsemise  teenuse osutamisel, seda vastavalt IFS § 72 lg-le 3 ja VPTS § 
47 lg 2 p-le 1. 
 
Seega peab regulatiivsetest nõuetest tulenevalt olema individuaalportfelli valitsemise korral 
tagatud investori vara eraldatus teenuse osutaja varast ning see ei kuulu teenuse osutaja 
pankrotivara hulka.  
 
9.3. Investeerimisfond 
 
Investeerimisfondide puhul kuulub investorile mõtteline osa fondi varast vastavalt tema 
osaluse suurusele fondis. Fondiinvesteeringute puhul tekib investorile omandiõigus fondi 
suhtes. Kohustused, mida kannab fond oma vara arvel, on piiratud IFS regulatsiooniga. 
 
Fondivalitsejal on vastavalt fondi tingimustele ja valitsemislepingule õigus fondi vara käsutada 
ja vallata (IFS §  69 lg 3). IFS § 72 lg 1 kohaselt peab fondivalitseja valitsema fondi vara lahus 
fondivalitseja enda varast ning teiste tema poolt valitsetavate fondide varast ning muudest 
varakogumitest. IFS § 68 lg 1 kohaselt ei kuulu fondi vara fondivalitseja pankrotivara hulka ja 
selle arvel ei saa rahuldada fondivalitseja võlausaldajate nõudeid. IFS § 92 lg 1 sätestab nõude, 
et lepingulisel fondil ja avalikul aktsiaseltsina asutatud fondil peab olema depositoorium, kes 
muuhulgas hoiab fondi vara. Vastavalt IFS § 100 lg-le 1 peab depositoorium hoidma fondi 
vara, sealhulgas depositooriumis või krediidiasutuses arvelduskontol hoitavast rahast tulenevad 
nõuded, eraldi oma varast ja pidama fondi vara kohta eraldi arvestust. Kõnealuse paragrahvi 3. 
lõike kohaselt ei kuulu fondi vara depositooriumi pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa 
rahuldada depositooriumi võlausaldajate nõudeid.  
 
Seega peab seaduse kohaselt olema tagatud fondi vara eraldatus teiste isikute (teenuse 
osutajate) varast ja muudest varakogumitest ning fondi varaga vastutatakse ainult konkreetse 
fondi arvel täitmisele kuuluvate kohustuste eest. Seega fondiinvesteeringu korral ei kanna 
investor oma investeeringu arvel riski seoses lepingujärgse teenuse osutaja maksejõutusega, 
eeldusel, et teenuse osutaja ei ole fondi vara suhtes oma käsutamisõigust kuritarvitanud. 
 
9.4. Investeerimisriskiga elukindlustus 
 
Kindlustuslepingu alusel kohustub kindlustusvõtja maksma kindlustusandjale lepingus 
sätestatud ulatuses ja korras kindlustusmakseid. Vastavalt KindlTS §-le 87 moodustavad 
kindlustuslepingud, koos nendest tulenevate õiguste ja kohustustega kindlustusandja 
kindlustusportfelli. KindlTS § 75 lg 2 kohaselt peab kindlustusandja arvutama 
kindlustusportfelli kuuluvate kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suurust arvestades 
kindlustustehnilised eraldised, mille arvel on tagatud kindlustusvõtjate nõuded. 
 
Seega investeerides investeerimisriskiga kindlustustoodetesse ei omanda investor õigusi tervele 
või osale kindlaksmääratud varakogumist, mis oleks õiguslikult eraldatud muust 
kindlustusandja varast. Investori poolt tehtud rahaline kontributsioon kuulub kindlustusandjale, 
seda ka pankrotimenetluse korral. Investoril on kindlustuslepingust tulenev nõue 
kindlustusandja vastu. 
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Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga nr. 2001/17/EÜ kehtestati 
esmakordselt üldkohaldatavad nõuded kindlustusvõtjate huvide kaitseks nõuete osas, mis 
tulenevad kindlustuslepingust, kindlustusandja maksejõuetuse korral. Nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks sätestab kõnealuse direktiivi art. 10 meetodid, mille rakendamisega peab 
liikmesriik tagama kindlustusvõtja huvide kaitse. Nimelt peab võimaldama (1) 
kindlustuslepingutest tulenevate nõuete rahuldamise eelisjärjekorras vastava 
kindlustustehnilise eraldise arvel või alternatiivina võimaldama (2) kindlustuslepingutest 
tulenevate nõuete rahuldamise eelisjärjekorras kindlustusandja kogu vara arvel, kuid peale 
järgmiste nõuete rahuldamist: kindlustusandja töötajate töölepingust tulenevad nõuded, 
maksunõuded, pandiga tagatud nõuded, sotsiaalkindlustussüsteemi nõuded, liikmesriigi 
vastava otsuse korral ka pankrotimenetluse kulud. (3) Kirjeldatud meetmeid võib liikmesriik 
rakendada ka paralleelselt.  
 
VÕS § 472 ja KindlTS § 127 kohaselt lõpevad kindlustuslepingud pankrotiotsuse tegemise 
päeval ning kindlustusvõtjatel tekib lepingus sätestatud alustel ja ulatuses nõue kindlustusandja 
vastu, mis kuulub rahuldamisele eelisjärjekorras, enne PankrS § 153 lg-s 1 nimetatud nõudeid. 
KindlTS § 127 lg 4 kohaselt rahuldatakse elukindlustuslepingu lõppemisel kindlustusvõtja 
nõue tema kindlustuslepingule vastava kindlustustehnilise eraldise ulatuses. KindlTS § 127 lg 
5 kohaselt rahuldatakse kahjukindlustuslepingu lõppemisel kindlustusvõtja nõue 
kindlustuslepingu alusel väljamaksmisele kuuluva kindlustushüvitise ulatuses ja 
kindlustusmakse osas, mille suhtes kindlustusrisk ei ole kantud. 
 
Vastavalt PankrS § 153 lg-le 1 rahuldatakse võlausaldajate nõuded pärast PankrS § 146 lg-s 1 
nimetatud väljamaksete tegemist järgmistes järkudes: 

1. pandiga tagatud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded PankrS § 153 lg-s 2 sätestatud 
ulatuses; 

2. muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded; 
3. tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded. 

 
Lähtudes PankrS § 153 lg-st 1 ja § 146 lg-st 1 tasutakse pankrotivara arvel enne PankrS § 153 
lg-s 1 nimetatud nõuete täitmist vara välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest tulenevad 
nõuded, võlgnikule ja tema ülalpeetavatele makstav elatis, massikohustused ja 
pankrotimenetluse kulud. Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et KindlTS § 127 kohaselt 
sätestatakse selgesõnaliselt kindlustuslepingust tulenevate nõuete eesõigus ainult PankrS § 153 
lg-s 1 nimetatud nõuete ees,  siis ei ole kindlustusvõtjate nõuetel eesõigus PankrS § 146 lg-s 1 
nimetatud nõuete suhtes.  
 
Arvestades eeltoodut on kindlustuslepingust tulenevatele nõuetele antud teatud eelisseisund 
teiste, PankrS § 153 lg-s 1 nimetatud nõuete ees, mis iseenesest ei garanteeri nõuete 
rahuldamist. Seega kannab investor kindlustustoodetesse investeerimise korral kindlustusandja 
maksejõuetuse riski.  
 
Seaduses sätestatud tingimustel (Finantsinspektsiooni loal) ja korras võib kindlustusandja anda 
oma kindlustusportfelli kas täies ulatuses või osaliselt üle teisele kindlustusandjale (KindlTS § 
88), seda vastavalt KindlTS § 88 lg-le 6 ka erirežiimi või sundlõpetamise ajal, mil 
kindlustuslepingute kehtivus ei ole seadusest tulenevalt lõppenud. Konkreetse 
kindlustuslepingu üleminek teisele kindlustusandjale eeldab igakordselt kindlustusvõtja 
nõusolekut, mida KindlTS § 92 lg 3 kohaselt eeldatakse, kui kindlustusvõtja ei ole ühe kuu 
jooksul, arvates kindlustusportfelli üleandmise teate avaldamisest, kindlustuslepingut üles 
öelnud. Seega on täiendavalt võimalik anda maksejõuetu kindlustusandja portfelli kuuluvad 
kindlustuslepingud üle maksejõulisele kindlustusandjale, kes suudab täita lepingutest tulenevad 
kohustused.  
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9.5. Investeerimisriskiga hoius 
 
Investeerides investeerimisriskiga hoiusesse ei omanda investor õigusi tervele või osale 
mingist varakogumist (nn. hoiuse alusvarast), mis oleks õiguslikult eraldatud teenuse osutaja 
varast. Investoril on lepingust tulenev rahaline nõue krediidiasutuse vastu. 
 
Krediidiasutuse maksejõuetuse korral kuuluvad hoiused ulatuses, milles need ei ole tagatud  
TFS-i alusel, rahuldamisele võlgniku pankrotivara arvel vastavalt KAS-is ja PankrS-is 
sätestatud korrale.  
 
KAS § 131 lg 1 kohaselt rahuldatakse krediidiasutuse pankrotimenetluses nõuded 
pankrotiseaduses sätestatud järkudes, arvestades kõnealuses paragrahvis sätestatud erisustega.  
KAS ei sätesta hoiuste rahuldamisele pankrotimenetluse käigus erisusi PankrS-is sätestatud 
järkude osas. Seega kuuluvad hoiused rahuldamisele PankrS-is sätestatud üldkorras koos 
muude tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuetega peale vara välistamise ja tagasivõitmise 
tagajärgedest tulenevaid nõudeid, elatisnõudeid, masskohustusi, pankrotikulutuste hüvitamist 
ning pandiga tagatud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.  
 
Seega kannab investor raha paigutamisel investeerimisriskiga hoiustesse krediidiasutuse 
maksejõuetuse riski.  
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10. INVESTEERINGUTE KAITSE LÄBI TAGATISSKEEMIDE 
 
 
Finantseerimisasutuste makseraskusi ja nende pankrotistumist võib ette tulla ka kõige 
efektiivsemas õigusruumis. Finantskeskkonna efektiivsusest annabki aimu see, kuidas vastavas 
olukorras suudetakse klientide huve kaitsta – märkimisväärsed sotsiaalsed nõudmised vastavas 
olukorras tingivad ulatuslikuma riikliku sekkumise vajaduse klientide vahendite säilimise 
tagamiseks. Eeltoodust tulenevalt on enamikes riikides loodud vajalik õiguslik raamistik 
tagatisskeemide rakendamiseks finantseerimisasutuste maksejõuetuse korral. Mõnel juhul on 
selline süsteem ühtne kogu finantsturule, teistel juhtudel on tagatissüsteemid üles ehitatud 
sektori- või tootepõhiselt. 
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid nr. 94/19/EÜ (directive on deposit-guarantee 
schemes) ja nr. 97/9/EÜ (directive on investor-compensation schemes) kohustavad liikmesriike 
direktiivide nõuetele vastavate tagatisskeemide rakendamiseks investorite ja hoiustajate huvide 
kaitsmiseks vastavalt nende vahendite ja vara säilimise tagamisel turuosaliste 
(krediidiasutused, investeerimisasutused) maksejõuetuse korral.  
 
Kõnealustest direktiividest tulenevad nõuded on inkorporeeritud siseriiklikusse õigusesse TFS-
ga, mis kehtestab alused investorite (klientide) kaitseks ning kohustuslike pensionifondide 
tagatisskeemide20 toimimiseks Eestis, tehes seda läbi ühtse finantssektori tagatisskeemide 
administreerimise mehhanismi. Skeemid peavad tagama nö. väikeklientidele ühtlustatud 
miinimumtasemega kaitse, kui turuosaline ei suuda oma kohustusi täita.  
 
Tagatisskeemidega on kaitstud väikeklientide (sealhulgas väikeettevõtted) vahendid, kelle 
erialased teadmised ja majanduslikud võimalused potentsiaalsete riskide hindamisel ja nende 
juhtimisel tingivad vajaduse ulatuslikumaks kaitseks. Isikud, kelle hoiustele ja 
investeeringutele TFS-st tulenev garantii ei laiene on loetletud vastavalt TFS §-des 30 ja 48. 
Kokkuvõtvalt ei ole kaitstud kutseliste investorite ning konkreetse turuosalisega seotud isikute, 
samuti suurettevõtete hoiused ja investeeringud. 
 
Hoiused ja investeeringud on Tagatisfondi poolt tagatud 90% ulatuses ning maksimaalselt iga 
isiku kohta kuni 100 000 krooni ulatuses21. Kliendi omavastutus peaks ergutama klienti  
näitama üles vajalikku ja piisavat hoolsust turuosaliste valikul, kelle valitseda oma vara 
usaldatakse.  
 
Erinevatesse osafondidesse laekuvad vahendid vastavate turuosaliste poolt TFS-is sätestatud 
korras ja ulatuses tehtavatest sissemaksetest, mida haldab Tagatisfond, arvestades seaduses 
sätestatud piiranguid. TFS § 75 kohaselt peab olema tagatud erinevate osafondide varade 
lahusus ning eraldi arvestus ning üldreeglina ei või Tagatisfond ühe osafondi arvel omandada 
ega võõrandada õigusi ja kohustusi, mis kuuluvad omandamisele või võõrandamisele teise 
osafondi arvel22. Seega lasub Tagatisfondil seaduslik kohustus vastava osafondi rahaliste 
vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks. 
 

                                                 
20 Kuna analüüsi objektiks ei ole kohustuslikud pensionifondid, siis ei leia lähemat käsitlemist ka tagatisskeem 
kohustuslike pensionifondide osas.  
21 TFS § 109 lg 2 kohaselt peab hüvitise piirmäära suurus vastama 20 000 eurole hiljemalt 2007. aasta 31. 
detsembril. Kuni nimetatud tähtpäevani rakendatakse alates 2003.aasta 31. detsembrist 100 000 krooni suurust 
piirmäära ning alates 2005. aasta 31. detsembrist 200 000 krooni suurust piirmäära. 
22 TFS § 86 lg 2 p 2 kohaselt võib juhul, kui osafondi varast ei piisa osafondi kohustuste täitmiseks, Tagatisfondi 
nõukogu otsuse alusel täita osafondi kohustused teise osafondi arvel. Sellise otsuse tegemine on keelatud, kui see 
võib oluliselt kahjustada Tagatisfondi eesmärkide ja kohustuste täitmist selle osafondi arvel, mille rahalisi 
vahendeid kavandatakse kasutada. Teise osafondi arvel kasutatud raha koos arvestatud intressiga tagastatakse 
nõukogu poolt määratud tingimustel ja tähtajaks. (TFS § 86 lg 3). 

 47



 
10.1. Järeldused: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tagatisfondi seadusega on kindlaksmääratud ulatuses tagatud väikeklientide 
hoiused krediidiasutustes ja investeerimisteenuste osutamisest tulenevad 
nõuded (investeeringud) investeerimisühingute, krediidiasutuste ja 
fondivalitsejate vastu. 

 
• Ebamäärane on regulatiivne lahend investeerimisriskiga hoiuste tagatuse osas, 

sest tagatisfondi seaduse alusel ei hüvitata hoiuseid, mille intressimäär on 
oluliselt kõrgem muude sarnaste tingimuste ja suurusega hoiuste 
intressimäärast selles samas krediidiasutuses. 

 
• Tagatisfondi seadusega ei ole tagatud investeerimisteenuste ja 

investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse osutamisest tulenevad nõuded 
(investeeringud) kindlustusandjate vastu. 

 
• Tagatisfondi seadusega ei ole tagatud investeerimisfondide valitsemise 

teenusest tulenevad nõuded fondivalitseja vastu ega ka investeerimisfondi 
nõuded fondi vara hoidva depositooriumi vastu. 

 
10.2. Individuaalportfell 
 
TFS § 44 lg 1 kohaselt kuuluvad investorkaitse osafondi arvel tagamisele ja hüvitamisele 
investeeringud, mis on tehtud Eestis registreeritud investeerimisasutuse ja välisriigi 
investeerimisasutuse Eesti filiaali kaudu. 
 
Investeerimisasutustena käsitatakse TFS § 43 lg 1 alusel investeerimisühingut VPTS 
tähenduses, krediidiasutust ning fondivalitsejat, kellel on tegevusloast tulenevalt õigus osutada 
väärtpaberiportfelli valitsemise teenust VPTS § 43 p 5 tähenduses või kliendi jaoks fondi 
osakute või aktsiate hoidmise teenust VPTS § 44 p 1 tähenduses.  
 
Tagatud ja hüvitamisele kuuluva investeeringuna käsitatakse vastavalt TFS § 42 lg-le 1 poolte 
kokkuleppel põhinevat või õigusaktidest tulenevat investori nõuet (1) raha väljamaksmiseks, 
mis võlgnetakse või mis kuulub investorile ja mida investeerimisasutus on investori arvel 
hoidnud või käsutanud seoses investeerimisteenuste osutamisega, samuti nõuet (2) 
väärtpaberite üleandmiseks, mis võlgnetakse või mis kuuluvad investorile ja mida 
investeerimisasutus on investori arvel hoidnud, käsutanud või valitsenud seoses 
investeerimisteenuste osutamisega. 
 
Seega on investorkaitse osafondi arvel tagatud nõuded, mis tulenevad või on seotud 
investeerimisteenuste osutamisega, arvestades, et investeerimisteenustena käsitatakse VPTS §-
s 43 ja § 44 p-s 1 nimetatud teenuseid ning teenuse osutajaks on investeerimisühing, 
krediidiasutus või fondivalitseja (IFS-is sätestatud pädevuse piires). Seega laieneb 
investorkaitse skeemi kaitse ka nõuetele, mis tulenevad investeerimisühingute, fondivalitsejate 
või krediidiasutuste poolt osutatavast individuaalportfelli valitsemise teenusest. Skeem ei 
laiene kindlustusandja või teiste VPTS §-s 42 nimetatud isikute (sealhulgas kindlustusandjad) 
poolt osutatavate individuaalportfellide valitsemise teenuste raames tehtud investeeringutele, 
millise lahendi motiveeritus on ebaselge ning ei ole selgelt kooskõlas põhimõttega kohaldada 
sarnastel juhtudel sarnaseid investorkaitse lahendeid.  
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10.3. Investeerimisfond 
 
Investeerimisel fondi (va. juhul, kui selline investeering on teostatud VPTS §-s 43 loetletud 
investeerimisteenuste raames) ei ole investeering tagatud investorkaitse osafondi arvel. Seega 
Tagatisfond ei kaitse investoreid nende investeeringute säilimisel fondivalitseja võimalike 
kuritarvituste (nt. fondi vara väärkasutus) või makseraskuste korral investeerimisfondide 
valitsemisel. Sellised riske vähendab küll depositooriumi23 instituut. Nimelt kohustub 
depositoorium vastavalt IFS §-le 95 hoidma fondi vara ning teostama sellega arveldusi ja 
tehinguid vastavalt fondivalitseja korraldustele, kui need ei ole vastuolus õigusaktide, fondi 
tingimuste või põhikirjaga, ning täitma muid seaduses sätestatud ülesandeid. Vastavalt IFS § 
94 lg-le 3 peab depositoorium tegutsema fondivalitsejast sõltumatult, täites oma ülesandeid 
fondi, fondi aktsionäride või osakuomanike parimates huvides. Siiski ei paku vastavad 
regulatiivsed nõudmised tagatisskeemiga samaväärset kaitset. Vastavalt TFS § 48 lg-le 1 ei ole 
investorkaitse osafondi arvel kaitstud ka investeerimisfondi kui institutsionaalse investori 
vahendid depositooriumipoolsete võimalike makseraskuste korral. 
 
10.4. Investeerimisriskiga elukindlustus 
 
Antud hetkel ei ole loodud tagatisskeemi kindlustuslepingutest tulenevate nõuete hüvitamiseks. 
Küll kompenseerib seda teatud ulatuses KindlTS-is sätestatud võimalus kindlustusportfellide 
üleandmiseks, seda ka kindlustusandja makseraskuste korral, mil kindlustusandja kohustused 
kindlustusvõtjate ees võtab üle maksejõuline kindlustusselts. Samas ei ole kindlustusandjal 
kohustust võtta üle teise kindlustusseltsi kindlustusportfelli ning kindlustusvõtjate huvid ei ole 
piisaval määral kaitstud kindlustusandja pahatahtlikkuse korral. Samuti on pankrotimenetluses 
antud kindlustuslepingust tulenevatele nõuetele eesõigusnõude staatus. Siiski ei pruugi 
kõnealused regulatiivsed meetmed tagada samaväärset kaitset eelkirjeldatud 
tagatisskeemidega. 
 
Arvestades eeltoodut ning klientide huvide kaitsmise vajadust Euroopa ühisturu raames, on 
analoogselt hoiuste tagamise skeemile ja investeeringute tagamise skeemile käsil Euroopa 
Liidu Nõukogu direktiivi väljatöötamine ühtsete üldprintsiipide rakendamiseks 
kindlustuskaitseskeemi osas24. 
 
Hetkel on Euroopa Komisjoni seisukoht, et skeem ei peaks tagama kindlustuslepingutest 
tulenevaid nõudeid täies ulatuses, samas ei ole veel konsensust konkreetse nõuete kaitstuse 
ulatuse osas. Ühe alternatiivina on välja pakutud nõuete tagamist 90% ulatuses. Samas on 
rõhutatud, et kindlustuslepingutest, mille puhul on tegemist investeerimistootega, tulenevad 
nõuded peaksid saama samaväärse kaitse, mis sätestatud direktiivides nr. 94/19/EÜ ja nr. 
97/9/EÜ vastavalt pangahoiuste ja investeeringute suhtes. Selle eesmärgiks oleks tagada 
finantsteenuste ühtne käsitlus ning vältida võimaliku regulatiivse arbitraaži riski. Alternatiivina 
kindlustusnõuete hüvitamisele on välja pakutud kindlustusportfellide jätkuvuse tagamise 
kohustust portfellide haldamisel tagatisskeemi raames või nende vahendamisel solventsele 
kindlustusseltsile.25

 

                                                 
23 Investeerimisfondi depositooriumiks võib IFS § 92 lg 2 kohaselt olla lepinguriigi krediidiasutus või 
investeerimisühing, kellel on temale antud tegevusloa kohaselt õigus osutada krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p-s 
14 (vara hoidmine) või väärtpaberituru seaduse § 44 p-s 1 (väärtpaberite hoidmine kliendi jaoks) nimetatud 
teenuseid. 
24 Kindlustuskaitse skeeme puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamise osas vt: 
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/guarantee_en.htm
25 Täiendavaks informatsiooniks konkreetsete ettepanekute osas vt: 
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/docs/2005-markt-docs/markt-2529-05_en.pdf
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Lähtudes eeltoodust ei ole investeerimisriskiga elukindlustuse tootest tulenevad kliendi nõuded 
TFS-ga  tagatud. 
 
10.5. Investeerimisriskiga hoius 
 
TFS § 25 lg 1 kohaselt kuuluvad hoiuste tagamise osafondi arvel tagamisele ja hüvitamisele 
Eestis registreeritud krediidiasutuse ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate 
hoiused.  
 
Vastavalt TFS §-le 24 käsitatakse kõnealuse seaduse raames hoiusena mitte ainult (1) hoiustaja 
arvelduslepingust tulenevaid nõudeid kontopidajaks oleva krediidiasutuse vastu vaid ka (2) 
hoiustaja arveldus- või laenulepingust tulenevaid nõudeid laenusaajaks oleva krediidiasutuse 
vastu; (3) krediidiasutuse poolt teostamata maksekäsundist tulenevat võlgnevust; (4) samuti 
hoiuse kohta välja antud nimelist võlatunnistust, kui see ei ole võõrandatav. 
 
Seega on hoiuste tagamise osafondi arvel TFS-is sätestatud ulatuses tagatud hoiused, 
sealhulgas hoiuse intressid, mida kliendil on lepingu alusel õigus nõuda. Siiski tuleb 
investeerimisriskiga hoiuse puhul arvestada, et TFS § 30 lg 6 kohaselt ei hüvitata hoiuste 
tagamise osafondi arvel hoiuseid, mille intressimäär on oluliselt kõrgem muude sarnaste 
tingimuste ja suurusega hoiuste intressimäärast selles samas krediidiasutuses. Intressi 
piirmäära, millest kõrgema intressimääraga hoiuseid ei hüvitata, määrab igal hoiuste 
hüvitamise juhul Tagatisfondi nõukogu.  
 
Investeerimisriskiga hoiuse puhul sõltub konkreetsetest tingimustest, mis hoiuseliigiga see igal 
üksikjuhul samaväärne on – kas seda võrdsustada teiste vastava hoiustamisperioodiga 
tähtajaliste hoiustega või ainult teiste investeerimisriskiga hoiustega. Hoiuste puhul, mille 
intress sõltub konkreetse alusvara väärtuse muutustest, võib kliendile maksmisele kuuluv 
intress erineda olulises ulatuses nii teiste investeerimisriskiga hoiuste intressimäärast kui ka 
tavaliste tähtajaliste hoiuste intressimäärast, mil rakendub TFS § 30 lg 6. Eeltoodust tulenevalt 
ei ole seaduse alusel eelnevalt hinnatav ja kontrollitav, milliseks tegelikkuses kujuneb 
investeerimisriskiga hoiuse hüvitamine tagatisfondi arvel. Sellistel juhtudel jääb ebaselgeks 
tagatisskeemi rakendamine ning viimane hägustab teenuse ja selle hinna määratlemist. 
 
Sätte eesmärk seisneb selles, et teenuse osutaja maksejõuetuse korral ei oleks sarnastel 
asjaoludel ühe turuosalise klientide varalised huvid tagatud erinevas ulatuses. Ehk seadusega 
on välistatud hoiuste hüvitamine, mille suhtes on krediidiasutus rakendanud (soodsamat) 
erirežiimi.   
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11. MAKSUKESKKOND 
 
 
11.1.  Järeldused 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Investeeringute valitsemise teenuse korral sisult sarnasele maksuobjektile

kohalduvad erinevad maksustamispõhimõtted (kapitalitulu kui maksuobjekt on
seejuures sisu poolest sarnane). 

 
• Investeeringute valitsemise teenuste olemus ja eesmärk on olulises osas sarnane.

Erineva maksurežiimi kohaldamise motiiv on kohati ebaselge.  
  
• Maksukeskkond võib olla üheks eelduseks erinevate finantsteenuste piirjoonte

hägustumisele - mitmete teenuste, mille traditsiooniline eesmärk ei ole seotud
investeerimisriski võtmisega, on transformeerunud paljuski maksuõigusliku
arbitraaži eesmärgil.  

 

 
11.2. Maksukeskkonna objekt ja subjekt 
 
 
Maksukeskkonna mõju maksukohustuslase käitumisele ning maksukohustuslase isiklike 
finantsotsuste langetamisel on vaieldamatult märkimisväärne. Maksukeskkonnast tulenevad 
maksukohustused mõjutavad otseselt investeeringutelt saadavat tulu ning seeläbi võivad 
kallutada investoreid otsuste tegemisel erinevate finantsteenuste valimisel.  
 
Finantsturgude ning seal pakutavate finantsteenuste eesmärk on vahendada ressursse nendelt, 
kelle tulud on suuremad kui kulud, nendele, kelle eelarve on puudujäägiga. Investor, 
investeerides oma säästetud/pärandatud/tarbimisest ülejäänud vara (kapitali), suunab selle 
tagasi aktiivsesse majandustegevusse, kus vara hakkab osalema uute väärtuste loomisel ning 
võib omanikule tuua täiendavat tulu (kapitalitulu). Nimetatud kapitalitulu ongi finantsteenuste 
puhul maksu objektiks. Kapitalitulu maksu subjektiks on kapitalitulu omanik, kes saab tulu 
omandiõiguse alusel ja kes esineb füüsilise või juriidilise isiku vormis. Kui kapitali omanik on 
füüsiline isik, siis sõltumata sellest, kas ta on resident või mitteresident, kuulub kapitalilt 
laekunud tulu maksustamisele tulumaksuga. Kui kapitali omanik on residendist juriidiline isik, 
ei kuulu tulu kapitalist maksustamisele, kuni seda ei maksta välja omanikele dividendide või 
muude kasumieraldiste vormis. Käesolevas peatükis käsitletakse residendist füüsilisele isikule 
kehtivat maksukeskkonda. 
 
Kapitalitulu maksu objekt on sisu poolest sarnane, samas on kohaldatavad 
maksustamispõhimõtted erinevad. Tegemist on olulise probleemiga, sest suured erinevused 
samasisulise tulu maksustamisel loovad olukorra, kus maksukohustuslased hakkavad enne iga 
tehingut  hindama selle mõju maksukoormusele ning langetama otsuseid sellest ajendatuna. 
Sellise maksude planeerimise tagajärjeks võivad majandusliku ratsionaalsuse seisukohalt olla 
ebaratsionaalsed otsused. 
 
11.3. Individuaalportfell 
 
Individuaalportfelli puhul võib portfelli omanik teenida tulu a) portfelli kuuluvate väärtpaberite 
võõrandamisest, b) dividendide väljamaksmisel, c) intresside väljamaksmisel. 
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Väärtpaberite võõrandamine 
 
Väärtpaberi võõrandamisel maksustatakse saadud tulu kasuna väärtpaberite võõrandamisest 
vastavalt TuMS § 15 lg-le 1. Väärtpaberite soetamisega seotud kulud liidetakse 
soetusmaksumusele ja väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võib kasust maha arvata või 
kahjule juurde liita (TuMS § 37 ja 38). 
 
Individuaalportfelli maksustamisel kohaldub jällegi TuMS § 39 lg 1, mille kohaselt on 
residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud 
kasust maha arvata samal perioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju. Vastavalt sama 
paragrahvi lõigetele 2 ja 3, kui saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil 
väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib kasu ületava kahju summa maha arvata 
järgnevatel perioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust, sama perioodi 
maksustatavast tulust kasu ületavat kahju summat maha arvata ei saa.TuMS § 39 lg 11 kohaselt 
ei arvata dividendi saamise õiguse andva väärtpaberi võõrandamisest saadud kahju maha 
muude väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust, kui see väärtpaber omandati 30 päeva 
jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati 30 päeva jooksul 
pärast eelnimetatud kuupäeva. 
 
Sätte lisamise eesmärk on kaotada eraisikute võimalus dividendiõiguslike börsifirmade 
aktsiatega makse optimeerida. Kehtiv seadusandlus võimaldab investoritel vähendada 
tulumaksukohustust kasutades järgmist skeemi: füüsiline isik soetab vahetult enne 
dividendiõiguslike isikute määramise päeva aktsia ning võõrandab selle vahetult pärast 
nimetatud päeva. Tehingust tekkiva kahjumi võrra on investoril õigus vähendada muude 
väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu. Samas teenib investor dividendi, mis ei ole füüsilise 
isiku jaoks maksustatav tulu ning reaalset kahjumit ei teki. Plaanitavate muudatuse tulemusena 
selliselt tekkivat väärtpaberikahju muust väärtpaberikasust maha arvata ei saa, sest seadus 
sätestab konkreetsed ajalised piirangud. Kuna väärtpaberite turuhind on sõltuvalt 
turuolukorrast ja äriühingu majandusnäitajatest pidevalt muutuv, siis 30-päevane või pikem 
periood vähendab isiku kindlust, et sellise tehingute kombinatsiooniga on võimalik teistelt 
väärtpaberite võõrandamisest saadava kasu maksukoormust vähendada.  
 
Intressid  
 
Vastavalt TuMS § 17 lg-le 1 maksustatakse tulumaksuga laenult, väärtpaberilt, liisingult või 
muult võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille 
võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Makse hilinemise või kohustuse muu rikkumise 
korral makstavaid summasid intressina ei käsitata. Nimetatud paragrahv on kohaldatav 
eelkõige võlakohustusi tõendavate väärtpaberite puhul (nii kodu- kui välismaised 
väärtpaberid). Väärtpaberituru seaduse § 4 lg 2 p-s 2 on nimetatud võlakohustust tõendavate 
väärtpaberite liikidena võlakirja, vahetusvõlakirja ning muud kaubeldavat võlakohustust, kuid 
nimetatud paragrahvi kohaldamisel ei ole niivõrd oluline väärtpaberi nimetus, oluline on see, et 
tegemist on tasuga võlakohustuselt. 
 
Dividendid 
 
Vastavalt TuMS § 18 lg-le 1 maksustatakse tulumaksuga kõik dividendid ja muud 
kasumieraldised, mida residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises või 
mitterahalises vormis. Kõnealuse paragrahvi lõike 1¹ kohaselt ei maksustata tulumaksuga 
dividende, mille maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui 
dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu 
ainult välismaalt saadud dividendidelt. Eesti äriühingu poolt makstud dividende ei maksustata 
residendist füüsilise isiku tuluna sellepärast, et residendist äriühingu poolt makstud dividendid 
maksustatakse TuMS § 50 lg 1 alusel ning topeltmaksustamise vältimiseks on vastavalt TuMS 
§ 12 lg-le 2 kõik § 48-53 alusel maksustavad väljamaksed residendist füüsilise isiku tulu 
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hulgast välistatud. Füüsilisele isikule residendist juriidilise isiku poolt makstavate dividendide 
maksuvabastus on üheks abinõuks sarnase tulu ebavõrdselt kohtlemise vältimiseks. Äriühingu 
poolt teenitav kasum ning osanikele jaotatav dividend on sisuliselt üks ja sama tulu. Kui 
mõlemad tululiigid oleksid maksustatavad, oleks ühe majandusüksuse tulu koormatud kahe 
maksuga. 
 
Individuaalportfelli valitsemise teenuse puhul on maksustamise aspektist olulised ka TuMS § 
45 (Välismaal tasutud tulumaksu arvestamine) sätted, mis reguleerivad topeltmaksustamise 
vältimist. Nende sätete kohaselt, kui resident on saanud maksustamisperioodil tulu välismaalt, 
liidetakse kõik välisriikides saadud tulud isiku maksustatavale tulule ning tasumisele kuuluvast 
tulumaksust arvatakse maha nimetatud tuludelt välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaks 
vastavalt sama paragrahvi lõigetes 2-6 toodud tingimustele. Eestis ning igas välisriigis saadud 
tulu kohta arvutatakse tulumaks eraldi. Eestis mittemaksustatavalt tulult välisriigis tasutud 
tulumaksu Eestis arvesse ei võeta. Kui välisriigis saadud tulult meie TuMS järgi arvutatud 
tulumaks on suurem välisriigis tasutud tulumaksust, on maksumaksja kohustatud Eestis 
tulumaksuna tasuma välisriigi tulumaksu ja Eesti tulumaksu vahe, samas vastupidises 
olukorras välisriigis enammakstud tulumaksu Eestis ei hüvitata. Vastavalt sama paragrahvi 
lõikele 5 võib välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu Eestis tasumisele kuuluvast 
tulumaksust maha arvata ainult juhul, kui maksumaksja esitab välisriigi maksuhalduri või 
maksu kinnipidaja õiendi tulumaksu või muu tulumaksuga samaväärse maksu tasumise kohta. 
 
11.4. Investeerimisfond26

 
Lepinguline investeerimisfond 
 
IFS § 105 lg 1 kohaselt on lepinguline fond osakute väljalakse teel kogutud raha ja selle raha 
investeerimisest saadud muu vara, mis kuulub ühiselt osakuomanikele. Fondi osak väljendab 
osakuomaniku osalust fondi varas. Vastavalt VPTS § 2 lg 1 p-le 4 on investeerimisfondi osak 
väärtpaber.  
 
Lepingulisest investeerimisfondist on võimalik saada tulu kas a) osaku võõrandamisel b) 
osakute tagasimüügil osakute ostu- ja müügihinna vahe näol, c) fondist tehtud väljamaksetena,  
või d) fondi likvideerimisel saadud väljamaksetena.  
 
Investeerimisfondide seadus ei täpsusta investeerimisfondist tehtavate väljamaksete liiki 
tulumaksuga maksustamise mõistes. Osakute tagasivõtmise või müügi korral toimub investori 
saadud tulu maksustamine kasuna vara võõrandamisest. Kui fondist tehakse rahaline 
väljamakse ning osakut tagasi ei võeta, saab väljamakset teoreetiliselt maksustada kas 
dividendi või intressina. Lepingulise fondi väljamakseid dividendidena käsitleda ei saa. 
 
a) osakute müük  ja osakute tagasivõtmine 
 
Osaku võõrandamisel ning tagasivõtmisel maksustatakse saadud kasu vastavalt TuMS § 15 lg-
le 1, mille kohaselt maksustatakse  tulumaksuga kasu ükskõik millise võõrandatava ja 
varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas kinnis- või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, 
täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, investeerimisfondi 
osaku, nõudeõiguse, ostueesõiguse, hoonestusõiguse, kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse, 
rentniku õiguste, tagasiostukohustuse, hüpoteegi, kommertspandi, registerpandi või muu 
piiratud asjaõiguse või selle järjekoha või muu varalise õiguse müügist või vahetamisest 
(edaspidi TuMS § 15 lg 1 nimetatud kui “Kasu vara võõrandamisest”). Kasu on defineeritud 
TuMS § 37 lg-s 1 kui müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Osakute 
soetamisega seotud kulud liidetakse soetusmaksumusele ja osakute võõrandamisega seotud 
                                                 
26 vt. ka Eesti investeerimisfondidega seonduvad maksustamisreeglid. Rahandusministeerium, 2005. 
Kättesaadav: http://www.emta.ee/failid/juhend_riskikapitalifondid.pdf  
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kulud võib vastavalt kasust maha arvata või kahjule juurde liita (TuMS § 37 ja 38). Kuna 
investeerimisfondi osak on väärtpaber, siis võib vastavalt TuMS § 39 lg-s 1 ettenähtud korrale 
osakute müügist saadud kahju arvestada maha sama perioodi väärtpaberite võõrandamisest 
saadud kasust. 
  
b) väljamaksed fondist 
 
Vastavalt IFS § 152 lg-le 1 võib teha fondi arvel väljamakseid, kui see on ette nähtud fondi 
tingimustes, sama sätte lõike 2 kohaselt tehakse väljamaksed osakuomanikele vastavalt fondi 
tingimustele rahas depositooriumi kaudu või uute osakute väljalaskmisega.  
 
Kui üldjuhul ei maksustata intressidena omandiõigust tõendavatelt väärtpaberitelt 
väljamakstavat tulu, siis siinkohal kehtib lepingulise investeerimisfondi puhul erand ning fondi 
arvelt tehtud rahalised väljamaksed maksustatakse intressidena vastavalt TuMS § 17 lg-le  1. 
TuMS § 17 lg 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga laenult, väärtpaberilt, liisingult või muult 
võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille võrra 
esialgset võlakohustust suurendatakse. Põhjuseid, miks fondi väljamaksetele ei kohaldu 
dividendide kohta sätestatu on kaks: 1) lepinguline fond ei ole juriidiline isik ning seega ei 
kuulu lepingulisest fondist tehtavad väljamaksed vastavalt TuMS § 18 lg-s 2 toodud 
definitsioonile dividendide definitsiooni alla; 2) lisaks sätestab TuMS § 18 lg 5, et sama 
paragrahvi lõikes 4 sätestatut ei kohaldata osalusele varakogumis, mille kohta on emiteeritud 
väärtpaber väärtpaberituru seaduse § 2 mõistes, teisisõnu ei kohaldu lepingulise 
investeerimisfondi väljamaksetele dividendide maksustamise sätted.  
 
Uute osakute väljalaskmist ei maksustata, kuid nende osakute soetusmaksumus on null, mis 
tähendab, et kogu müügist või tagasivõtmisest saadud tulu maksustatakse hiljem täies ulatuses. 
 
d) fondi likvideerimisel saadud väljamaksed 
 
Fondi likvideerimisest saadud tulu maksustatakse kasuna vara võõrandamisest sarnaselt 
osakute müügi ja tagasivõtmisega vastavalt TuMS §-le 15 lg-le 1. 
 
Aktsiaseltsina asutatud fond 
 
Aktsiaseltsina asutatud fond on juriidiline isik, mille asutamisele, tegevusele ja lõpetamisele 
kohaldatakse vastavalt IFS §-le 188 seadustes aktsiaseltsi kohta sätestatut, kui IFS-ist ei tulene 
teisiti. Vastavalt IFS § 189 lg-le 1 on aktsiaseltsina asutatud fondi tegevusalaks üksnes aktsiate 
väljalakse teel saadud raha investeerimine tulu saamise eesmärgil IFS 7. peatükis sätestatud 
korra kohaselt.  
 
Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi eristab lepingulisest investeerimisfondist eelkõige 
asjaolu, et aktsiaseltsina asutatud fondid on kinnised fondid. Vastavalt IFS § 2 lg-le 2 on 
kinnine fond selline fond, mille osakuid võetakse tagasi harvemini kui üks kord kuus. Seaduse 
kohaselt on aktsiaseltsina asutatud fond oma olemuselt alati kinnine fond, kuna aktsiate 
“tagasivõtmine” avatud fondi mõttes tähendaks aktisakapitali igakordset vähendamist, millist 
mudelit ei toeta kehtiv äriseadustik (puuduvad fondispetsiifilised erisused). Seega kujuneb 
fondi aktsia hind järelturul ning aktsia hind ei pea olema seotud fondi aktsia puhasväärtusega. 
 
Ülaltoodust tulenevalt saab aktsiaseltsina asutatud fondist saada tulu kas a) osaluse 
võõrandamisel, b) fondist tehtud väljamaksete näol, c) fondi likvideerimisel saadud 
väljamaksetena. 
 
a) osaluse müük 
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Aktsiaseltsina asutatud fondi aktsiate müügist saadud tulu maksustatakse väärtpaberite 
võõrandamisest saadud kasuna vastavalt TuMS § 15 lg-le 1. Aktsia soetamisega seotud kulud 
liidetakse soetusmaksumusele ja aktsiate võõrandamisega kulud võib kasust maha arvata või 
kahjule juurde liita (TuMS § 37 ja 38). Lisaks kohaldub aktsiate müügile TuMS § 39, mille 
kohaselt võib osakute müügist saadud kahju arvestada maha sama perioodi väärtpaberite 
võõrandamisest saadud kasust. 
 
b) väljamaksed fondist 
 
Aktsiaseltsina asutatud fondist tehtavad väljamaksed maksustatakse dividendidena. Vastavalt 
TuMS § 18 lg-le 2 on dividend väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse 
alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on 
dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu 
osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu 
asukohamaa seadustele). Kuna aktsiaseltsina asutatud fondi tegevusele kohaldatakse IFS §-st 
188 tulenevalt seadustes (s.h äriseadustikus) aktsiaseltsi kohta sätestatut, siis kuuluvad 
aktsiaseltsina asutatud fondist tehtavad väljamaksed TuMS § 18 lg-s 2 toodud definitsiooni 
alla. 
 
Vastavalt TuMS § 18 lg-le 1 maksustatakse tulumaksuga kõik dividendid ja muud 
kasumieraldised, mida residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises või 
mitterahalises vormis. Kuna fondi tasandil maksustatakse dividendidena kogu jaotatud kasum, 
siis topeltmaksustamise vältimiseks Eesti füüsiline isik Eesti juriidiliselt isikult saadud 
dividendidelt täiendavat tulumaksu maksma ei pea (vt täpsemalt punktis 5.5 Investeeringud 
individuaalportfelli, Dividendid). 
 
c) fondi likvideerimisel saadud väljamaksed 
 
Aktsiaseltsina asutatud fondi likvideerimisel saadud väljamaksetele kohaldatakse TuMS § 15 
lg 3, mille kohaselt maksustatakse tulumaksuga juriidilise isiku likvideerimisel makstav 
likvideerimisjaotis osas, mis ületab osaluse soetamismaksumust või isiku poolt tehtud 
sissemakset osaluse omandamisel. Fondi likvideerimisel saadud väljamakseid ei käsitleta 
väärtpaberite võõrandamisena ning seega ei kohaldu ka TuMS § 39 lg 1, mille kohaselt oleks 
lubatud väärtpaberite müügist saadud kahju arvestada maha sama perioodi väärtpaberite 
võõrandamisest saadud kasust.27

 
Lisaks vastavalt TuMS § 15 lg 4 p-le 11 ei maksustata tulu Euroopa Liidu liikmesriigi 
investeerimisfondi osakute vahetamisest investeerimisfondide seaduse §-des 153 ja 154 
sätestatud korras. IFS § 153 lg 1 sätestab, et osakuomanikul on õigus vahetada temale 
kuuluvad fondi osakud sama fondi teist liiki osakute vastu, välja arvatud juhul, kui fondi 
tingimustes on sätestatud osakute vahetamise keeld. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et 
osakuomanikul on õigus vahetada avatud fondi osakud teise sama fondivalitseja valitsetava 
fondi osakute vastu, välja arvatud juhul, kui fondi tingimustes on sätestatud osakute 
vahetamise keeld. Kinnise fondi osakute vahetamine avatud fondi osakute vastu ei ole lubatud, 
vastasel juhul oleks kinnise fondi osakuomanikel võimalik realiseerida oma tulu koheselt, 
vahetades need avatud fondi osakute vastu ning need tagasi müües või võõrandades. 
 
11.5. Investeerimisriskiga elukindlustus 
 
 
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel tehtavate väljamaksete maksustamist 
reguleerib TuMS § 20 lg 3, mille kohaselt maksustatakse tulumaksuga investeerimisriskiga 
elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule makstud summa, millest 
                                                 
27 Lehis, Lasse. Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne, Eesti Maksuteadlaste Selts 2000, lk 269 
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on maha arvatud sama lepingu alusel kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmaksed juhul, kui 
väljamakse toimub enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest. Pärast 12 aasta 
möödumist tehtud väljamaksed on tulumaksuvabad.  
 
Investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu eeliseks on ka see, et alusvaraks olevate 
investeeringute struktuuri ning väärtpabereid on kindlustusvõtjal õigus igal ajahetkel muuta. 
Lepingu puhul on võimalik muuta nii uute sissemaksete investeerimisstruktuuri kui ka juba 
investeeritud varade struktuuri erinevate väärtpaberite vahel, kusjuures investeeringute 
struktuuri muutmine ehk väärtpaberite müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul 
toimub lepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.  
 
Samas on teatud aspektist kindlustuslepingu alusel saadud väljamaksete maksustamine 
võrreldes aktsiate või osakute müügist saadud tulu maksustamisega ebasoodsam, sest 
vastupidiselt vara võõrandamisest saadud kasule ei lubata kindlustussummast muid 
investeeringutega seotud kulusid (kindlustusseltsile või maaklerile makstud teenustasusid) 
maha arvata. Lisaks, kui saadud kindlustussumma osutus tehtud sissemaksest väiksemaks, siis 
ei ole maksumaksjal õigus sellisel viisil saadud kahju TuMS § 39 sätestatud korras arvestada. 
 
Ülaltoodud maksustamispõhimõtted erinevad oluliselt teistele käsitletud finantsteenustele 
kohalduvatest. Kohati on erisused õigustatud riigi sotsiaalkindlustussüsteemist tulenevalt. 
Vabatahtlik kogumine ja selle soodustamine on ka riigi üldistes huvides, aidates kaasa 
sotsiaalsete pingete alandamisele ning elanikkonna heaolu tõusule, millega on motiveeritud 
maksusoodustused säästmise propageerimiseks.  
 
Investeerimisriski sisaldava elukindlustuse teenuseid hakati Eestis pakkuma 1997. aastal, 
kusjuures toote väljaarendamine oli otseselt ajendatud tolleaegsest tulumaksuseadusest, mille 
kohaselt kuulusid investeerimisfondidest saadud väljamaksed tulumaksuga maksustamisele, 
kuid kindlustuslepingute alusel tehtud väljamaksed olid tulumaksuvabad. Nii tekkiski turule 
uus toode, mis erines oluliselt teistest elukindlustusandjate poolt pakutavatest toodetest. Kui 
traditsiooniliselt sõlmitakse elukindlustuslepinguid kindlustusvõtjate riskide maandamiseks 
(surm, haigused jms) ning fikseeritud rahasumma kogumise eesmärgil, siis 
investeerimisriskiga elukindlustuslepingu puhul võtab kindlustusvõtja sarnaselt teistele 
investeerimisteenustele investeeringuriski enda kanda. Investeerimisriskiga 
elukindlustustoodetel puudub tavapärastele elukindlustustoodetele omane garanteeritud tootlus, 
otsene kindlustuskaitse on marginaalne, investoritel võimaldatakse teenida investeeringutelt 
garanteerimata tulu sõltuvalt tema riskitaluvusest ning oluliseks müügiartikliks oli maksuvaba 
tootlus.  
 
Esialgsel kujul täielikust maksuvabastusest tulenenud arbitraaži võimalus jäi siiski 
lühiajaliseks, sest juba 01.08.1998 jõustunud Pensionifondide seadusega viidi 
Tulumaksuseadusesse sisse säte, mille kohaselt olid investeerimisriskiga elukindlustuslepingu 
alusel tehtud väljamaksed maksustatud 26% juhul, kui väljamakstud summa on saadud 
kindlustuslepingu tähtaja või kindlustusperioodi lõppemisel või seoses kindlustuslepingu 
lõpetamisega enne viie aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest. Tänaseks on TuMS 
veelgi täiendatud ning alates 01.01.2001 jõustunud TuMS muudatusega pikendati ülaltoodud 5 
aastast tähtaega 12 aastani. Maksuvabastuse lükkumine 7 aasta võrra edasi oli põhjendatud 
eelkõige elukindlustuse rolli tähtsustamisega. Lisaks sätestati Finantsinspektsiooni 25.02.2005 
välja antud soovitusliku juhendiga nõue, mille kohaselt ei või põhilepingu garanteeritud 
kindlustussumma surmajuhtumi korral ühelegi ajahetkel olla väiksem kui 102% vastava 
lepingu väärtusest.  
 
Kuigi investeerimisriskiga elukindlustuslepingutele on kehtestatud mitmeid täiendavaid 
piiranguid (tulumaksuvabastus 12.a. pärast, 2% kindlustuskaitse) võib siiski väita, et 
investeerimisriskiga elukindlustusleping erineb oluliselt teistest traditsioonilistest 
kindlustustoodetest ning ülaltoodud lepinguid võib käsitleda kui teatud erisustega (marginaalne 
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kindlustuskaitse, erisused väljamaksmisel), kuid üldjoontes tavalisi finantsinvesteeringuid, mis 
sõlmitakse läbi elukindlustuspoliisi vähendamaks seeläbi kapitali kasvult tulevikus makstavat 
tulumaksu.  
 
11.6. Investeerimisriskiga hoius 
 
Vastavalt TuMS § 17 lg-le 2 ei maksustata tulumaksuga Euroopa Liidu liikmesriigi residendist 
krediidiasutuse ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaali poolt 
füüsilisele isikule makstud intresse. 
 
Tuleb juhtida tähelepanu, et krediidiasutuste intressid ei ole alati olnud tulumaksusust 
vabastatud. Kuni 26.02.1998, mil võeti vastu otsus (RT I 1998, 28, 354) vabastada tulumaksust 
alates 01.07.1998 kõik residendist krediidiasutuste ja Hüvitusfondi poolt füüsilistele isikutele 
makstud intressid, olid krediidiasutuste intressid maksustatud 10%-lise maksumääraga. 
Krediidiasutuste hoiuste intresside maksuvabastuse eelnõu algatajad tõid pooltargumentidena 
välja säästmise motiveerimise ning hoiuste negatiivsed reaalintressid (tarbijahinnakasv oli 
intressimäärast suurem). Vastuargumentidena toodi välja erinevate tululiikide erinev 
maksustamine ning muudatuse regresseeruv mõju, kuna maksuvabastus avaldab suuremat 
mõju suurema sissetuleku puhul28. 
 
Samas tuleks arvesse võtta, et raha hoiustamine pangakontol on üks paljudest 
investeerimisvõimalustest, mille käsitlemine eraldi teistest võimalustest (nt. aktsia-ja 
võlakirjainvesteeringud) ei pruugi olla igas olukorras õigustatud. Hoiuseintressi 
tulumaksuvabastus on tekitanud turul olukorra, kus iseloomult sarnane tulu (intressitulu) on 
maksustamise seisukohalt käsitletud erinevalt (hoiuseintressid-maksuvabad, võlakirja intressid-
24% maksumäär) ning seega on turul soodsad võimalused arbitraažiks. Nimetatud võimalus ei 
ole jäänud märkamata ka turuosalistele, kes tulumaksuseaduses sätestatud hoiuseintresside 
maksuvabastust ära kasutades, loovad hoiustamistooteid (investeerimisriskiga hoiused), läbi 
mille on investoritel võimalus teenida tulu väärtpaberiturgude liikumisest ning teenitud tulu 
maksuvabalt välja võtta. Investeerimisriskiga hoiuse puhul on tagatud tavapärane hoiuse 
turvalisus, samas on investoril võimalus teenida aktsia- või võlakirja investeeringutega 
võrreldavat tulu. Nimetatud toode on oma olemuselt (investeeringu algväärtus on tagatud, 
tootlus sõltub väärtpaberiturgude liikumisest või on garanteeritud) sarnane teistele 
investeerimisvõimalustele (nt. garanteeritud tootlusega fond), peamine erinevus on see, et 
investeerimisriskiga hoiuselt teenitavad intressid on tulumaksuvabad, teistele sarnastele 
toodetele tulumaksuvabastus üldjuhul ei laiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Lehis, Lasse. Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne, Eesti Maksuteadlaste Selts 2000, lk 363-364 ja 371. 
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