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FINANTSINSPEKTSIOONI 2004. A. EELARVE JA JÄRELEVALVETASU 
MÄÄRAD 

 
 
Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 26. novembri koosolekul inspektsiooni 2004.a. eelarve 
mahuks 42 265 925 krooni ja tegi ettepaneku rahandusministrile järelevalvetasu määrade 
kehtestamiseks turuosalistele.   
 
Kõigi finantssektori ettevõtete järelevalvetasud 2004. aastal langevad ja tasumäärad kujunevad 
järgmiseks: 

(1) krediidiasutuse või välismaa äriühingu krediidiasutusena tegutseva Eesti filiaali korral 
0,022 protsenti krediidiasutuse või vastava Eesti filiaali varast; 

(2) investeerimisühingu või välismaa äriühingu investeerimisühinguna tegutseva Eesti 
filiaali korral 0,40 protsenti investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast; 

(3) fondivalitseja või välismaa äriühingu fondivalitsejana tegutseva Eesti filiaali korral: 
kohustuslike pensionifondide vara valitsemise suhtes 0,02 protsenti ja vabatahtlike 
pensionifondide ja investeerimisfondide vara valitsemise suhtes 0,05 protsenti 
fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavast varast; 

(4) kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava 
välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 0,19 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti 
filiaali kindlustusmaksete kogusummast; 

(5) elukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava 
välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 0,06 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti 
filiaali arvestusvarast; 

(6) kindlustusmaakleri või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 1,5 protsenti  
kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud komisjonitasude kogusummast. 

 
Nõukogu otsuse kohaselt arvati inspektsiooni 2004. aasta eelarve tuludeks järelevalvetasu 
ettemakse summas 36 622 243 krooni, järelevalvetasu lõppmakse prognoos summas 1 577 052 
krooni, rahaliste vahendite paigutamiselt teenitava intressi prognoos summas 378 712 krooni 
ja eraldis inspektsiooni eelarvereservist summas 3 687 918 krooni. 
 
Inspektsiooni eelarve planeerimisel ja kulude juhtimisel peab Inspektsiooni juhatus silmas, et 
oleks tagatud tõhusa järelevalve toimimiseks vajalikud ressursid Inspektsioonile seadusega 
pandud ülesannete täitmisel ning teisalt, et järelevalve tasud ei koormaks liigselt 
finantssektorit.  Võrreldes 2003. aastaga Inspektsiooni eelarve maht vähenes 6,4%.   
 
2002. aastal tegevust alustanud Finantsinspektsiooni kuludest kattis Eesti Pank esimesel kahel 
tegevusaastal osa tugiteenuste kulust.  Alates 2004. aastast kaetakse Inspektsiooni kulud täies 
ulatuses finantssektori järelevalve tasude arvelt. 
 
 



 

 

 

 
 
 
Inspektsiooni tegevus 2004. aastal on suunatud krediidiasutuste, kindlustusseltside, 
fondivalitsejate, investeerimisühingute, kindlustusmaaklerite ja teiste järelevalve subjektide, 
samuti reguleeritud väärtpaberituru ja sellel osalejate järelevalve tõhustamisele. Oluliseks 
tegevussuunaks Inspektsiooni tegevuses eelseisval aastal on osalemine Euroopa Liidu ühtse 
finantseenuste turu reeglistiku väljatöötamisel ja selle rakendamisel. 
 
Inspektsiooni nõukogusse kuuluvad rahandusminister Taavi Veskimägi (esimees), Eesti Panga 
president Vahur Kraft, Matti Klaar, Ruut Mägi, Andres Sutt ja Veiko Tali. 
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