
Lisa 3 Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188
13 

sätestatud tehingutest teavitamise 

kohustuse täitmiseks  

 

Elektrooniline tehingutest teavitamine 

Väljade täitmine tehingutest elektrooniliselt teavitamise korral 

Elektroonilise volikirja esitamine 

 

Elektrooniliseks tehingutest teavitamiseks või elektroonilise volikirja esitamiseks tuleb 

ID-kaardi abil sisse logida teavituskeskkonda, mis asub aadressil 

http://www.fi.ee/?id=2180. Nimetatud aadressile jõudmiseks võib kasutada ka 

Finantsinspektsiooni kodulehe esilehel asuvat linki „Börsiemitentidega seotud isikute 

tehingute register”. 

 

1. Sisselogimine (brauseriga Internet Explorer) 

 

- ID-kaart tuleb sisestada lugemisseadmesse ja eelnimetatud aadressil vajutada lingil 

„logi sisse id kaardiga”. 

- Seejärel avaneb aken, kus tuleb valida sertifikaat (tavaliselt ainus) ja vajutada nuppu 

„OK”. 

- Sisselogimiseks on vaja teada oma ID-kaardi PIN1 koodi. 

- Sisselogimise õnnestumisest annab teavet paremale menüü kohale ilmunud tekst 

„Kasutaja” ja ID-kaardi omaniku eesnimi. 

- Eelnevalt on vajalik teavitaja kasutajakonto loomine Finantsinspektsiooni registripidaja 

poolt. 

- Eesti emitentide juhatuse ja nõukogu liikmed lisatakse registripidaja poolt kasutajate 

hulka. Teistel isikutel, kellele VPTS §-s 188
13 

sätestatud kohustus kohaldub ning kes 

soovivad tehinguteavitusi elektrooniliselt edastada, on vaja registripidajale edastada 

järgmised andmed: 

1. Teavitaja nimi  

2. Teavitaja isikukood  

3. Emitendi nimi 

4. Seos emitendiga. 

 

2. Tehingust teavitamise vormi täitmine 

 

- Tehingust teavitamiseks tuleb valida „Lisa uus tehinguteatis”. 

- Seejärel täita avanenud vorm tehinguandmetega. 

- ID-kaardiga sisselogija kasutajanimeks on automaatselt sisselogija isikukood. Samuti 

loeb süsteem ID-kaardilt automaatselt teavituse esitaja ees- ja perekonnanime.   

- Uut tehinguteavitust sisestama hakates pakub süsteem eelmise salvestatud ja 

digiallkirjastatud teavituse põhiandmeid. Juhul, kui andmed osaliselt erinevad eelmisest 

teavitusest, tuleb väljad kustutada ja sisestada õiged. Täielikult erineva teavituse 

sisestamiseks võib valida nupu „Tühjenda väljad”. 

- Väljade täitmine tehingutest elektrooniliselt teavitamise korral 

 

 



VÄLI SELGITUS 

Sisestaja kasutajanimi Kasutajanimeks ilmub automaatselt ID-kaardiga sisseloginu 

isikukood. 

Esitaja eesnimi Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Esitaja perekonnanimi Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Tehingu tegija (füüsilise või 

juriidilise isiku nimi) 

Teavituskohuslane – üle kogu teavitusvormi füüsiline või 

juriidiline isik, kes on finantsinstrumendiga tehtud tehingu 

pooleks ning kohustatud sellest vastavalt VPTS §-le 188
13

 

teavitama. 

Isiku aadress Teavituskohuslase kontaktaadress kujul „tänav, maja-korter, 

indeks, asula”. 

Emitendi nimetus Emitendi, kelle finantsinstrumendiga tehing tehti, nimi tuleb 

valida menüüst, kus kuvatakse ainult neid emitente, kelle 

finantsinstrumentidega tehtud tehingute teavitamist sisseloginu 

kasutajaprofiil lubab.  

Isiku seos emitendiga ning 

teavitamiskohustuse põhjus 

Tuleb kirjeldada seost emitendiga või nimetada 

ametinimetus emitendis. Vt ka „Juhend väärtpaberituru seaduse 

§-s 188
13 

sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks“ 

punkti 14. 

Aktsia (ka alusvarana) Olles eelnevalt täitnud lahtri „Emitendi nimetus” kuvatakse 

menüüs automaatselt selle emitendi aktsiate nimekiri.  

Finantsinstrumendi kirjeldus Menüüst on võimalik valida „aktsia”, „optsioon” või „muu”.  

Optsiooni kirjeldus Valides „Optsioon”, tuleb kirjeldada tehingu objektiks olevate 

optsioonide iseloomu, kaasaarvatud iga üksiku optsiooni alusvara 

hulka ning muid tingimusi.   

Muu finantsinstrumendi 

kirjeldus 

Tehingu objektiks oleva finantsinstrumendi kirjeldus, abiks 

instrumendi kirjeldamisel, kui pole tegemist tavalise emiteeritud 

instrumendiga, vaid tuletisväärtpaberi või muu 

finantsinstrumendiga. 

Tehingu finantsinstrumendi 

kogus 

Ühe tehingu finantsinstrumentide kogus ilma tuhandeid eraldava 

tühikuta. 

Tehingu finantsinstrumendi 

hind  

Tehingu objektiks oleva finantsinstrumendi täpne hind (s.o 

ümardamata) ühe finantsinstrumendi kohta eurodes. Kui tehing 

tehti mis tahes muus valuutas peale euro, tuleb muus valuutas ühe 

finantsinstrumendi eest tasumisele kuuluv hind arvestada ümber 

eurodesse vastavalt tehingu päeval kehtinud päevakursile. 

Tehingu olemus Tehingu olemus vastavalt sellele, kas teavitav isik oli tehingus 

ostja või müüja. Võimalik on valida ka „muu”, kuna 

finantsinstrumente on võimalik pantida, laenata ja teha nendega 

muid nimetamata tehinguid.  

Muu tehingu kirjeldus Valides „muu” avaneb täiendav väli „Muu tehingu kirjeldus”, kus 

tuleb tehingu olemus kirjeldada. 

Otsekontakt (ainult FI-le 

näha) 

Tehingu tegija või tema esindaja telefoni number või e-posti 

aadress.  

Tehingu sõlmimise kuupäev Tehingu sõlmimise (mitte väärtuspäeva) kuupäev kujul 

pp.kk.aaaa. Muud formaadid pole lubatud. Kuupäeva võib 

sisestada ka kalendrist, mille avab kõrval asuv link „Vali”. 

Tehingu sõlmimise aeg Tehingu sõlmimise kellaaeg kujul tt:mm:ss. Juhul, kui kellaaeg 

pole teada, märkida ajaks 00:00:00. 

Tehingu sõlmimise turg Kas „Tallinna börs” või „turuväline tehing”. Võimalikud on ka 



muud variandid sõltuvalt finantsinstrumendist ja tehingu 

olemusest. 

Vastuvõtmise ja 

registreerimise kuupäev FI-s 

Süsteem kuvab automaatselt teavituse sisestamise kuupäeva. 

 

 

3. Elektroonilise volikirja vormi täitmine ja volituse haldamine 

 

- Elektroonilise volikirja esitamiseks tuleb valida „Lisa uus volitus”. 

- ID-kaardiga sisselogija kasutajanimeks on automaatselt sisselogija isikukood. Samuti 

loeb süsteem ID-kaardilt automaatselt volituse sisestaja ees– ja perekonnanime.   

- Seejärel täita avanenud vorm andmetega.  

- Volikirja lõppu tuleb märkida, kas volikiri on väljastatud tähtajatult või tähtajaga. 

Märkides vormil „Tähtajatult- Ei”, avaneb lahter, kuhu tuleb märkida volituste 

lõppemise kuupäev.  

- Elektroonilise volikirja kustutamiseks tuleb valida „Halda volitusi”. 

- Seejärel avaneb teavituskohuslase poolt sisestatud elektrooniliste volikirjade nimekiri. 

- Elektroonilise volikirja kustutamiseks tuleb valida „Kustuta”. 

- Väljade täitmine elektroonilise volikirja esitamise korral 

 

3.1. Väljade täitmine füüsilise isiku esindamisel 

VÄLI SELGITUS 
Ma olen Menüüst tuleb valida „füüsilisest isikust 

volituse sisestaja”. 

Sisestaja kasutajanimi Kasutajanimeks ilmub automaatselt ID-

kaardiga sisseloginu isikukood. 

Kuupäev Süsteem kuvab automaatselt volituse 

sisestamise kuupäeva. 

Seotud isiku eesnimi Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Seotud isiku perekonnanimi Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Isiku isikukood Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Isiku aadress Isiku kontaktaadress kujul „tänav, maja-korter, 

indeks, asula”. 

Emitendi nimetus  Emitendi, kelle finantsinstrumentidega tehtud 

tehingutest teavitamise kohustuse 

edasiandmiseks soovitakse volikirja esitada. 

Emitendi nimi tuleb valida menüüst, kus 

kuvatakse ainult neid emitente, kelle 

finantsinstrumentidega tehtud tehingute 

teavitamist sisseloginu kasutajaprofiil lubab. 

Isiku seos emitendiga Tuleb kirjeldada volitaja seost emitendiga või 

nimetada ametinimetus emitendis. 

 

kes tegutseb seaduse alusel, volitab 
Isiku eesnimi Sisestada volitatu eesnimi. 

Isiku perekonnanimi Sisestada volitatu perekonnanimi. 

Isiku isikukood Sisestada volitatu isikukood, kuivõrd volitatu 

kindlakstegemine süsteemi poolt toimub 

volitatu isikukoodi alusel. 



 

 

 

 

3.2. Väljade täitmine juriidilise isiku esindamisel 

 

VÄLI SELGITUS 
Ma olen Menüüst tuleb valida „juriidilisest isikust 

volituse sisestaja”. 

Sisestaja kasutajanimi Kasutajanimeks ilmub automaatselt ID-

kaardiga sisseloginu isikukood. 

Kuupäev Süsteem kuvab automaatselt volituse 

sisestamise kuupäeva. 

Juriidilise isiku nimetus  

Juriidilise isiku registrikood  

Isiku aadress  

Emitendi nimetus  Emitendi, kelle finantsinstrumentidega tehtud 

tehingutest teavitamise kohustuse 

edasiandmiseks soovitakse volikirja esitada. 

Emitendi nimi tuleb valida menüüst, kus 

kuvatakse ainult neid emitente, kelle 

finantsinstrumentidega tehtud tehingute 

teavitamist sisseloginu kasutajaprofiil lubab. 

Isiku seos emitendiga Tuleb kirjeldada volitaja seost emitendiga, 

nimetades millise emitendi juhiga juriidiline 

isik seotud on. 

Juriidilist isikut esindava juhatuse liikme 

eesnimi 

Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Juriidilist isikut esindava juhatuse liikme 

perekonnanimi 

Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

Juriidilist isikut esindava juhatuse liikme 

isikukood 

Loetakse automaatselt ID-kaardilt. 

 

kes tegutseb seaduse alusel, volitab 

 
Isiku eesnimi Sisestada volitatu eesnimi. 

Isiku perekonnanimi Sisestada volitatu perekonnanimi. 

Isiku isikukood Sisestada volitatu isikukood, kuivõrd volitatu 

kindlakstegemine süsteemi poolt toimub 

volitatu isikukoodi alusel.  

 

4. Teavituse ja volikirja edastamine 

- Teavituse või volikirja kinnitamiseks tuleb valida nupp „Salvesta andmed ja digi-

allkirjasta”. 

- Digitaalallkirjastamiseks on vaja teada oma ID-kaardi PIN2 koodi. 

- Teavituskeskkonnast lahkumisest tuleb valida paremalt menüü kohalt link „Logi välja”. 

Seejärel võib ID-kaardi lugejast välja võtta. 

 




