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Tallinnas,           01. detsember 2006 
 
 
 
 
Finantsinspektsiooni 2007. aasta eelarve  
kinnitamisest ja järgneva eelarveaasta  
järelevalvetasu mahuosa määrast 
 
 
Tuginedes Finantsinspektsiooni seaduse §-dele 7 lg 2 p 2; 35 lg 1 ja 38 lg 1 
 
Finantsinspektsiooni nõukogu 
 
 otsustas: 
 
1. Kinnitada Finantsinspektsiooni 2007. aasta eelarve summas 49 024 417 krooni. 
 
2. Teha rahandusministrile ettepanek järgneva eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta 

järgmiselt: 
2.1. krediidiasutuse või välismaa äriühingu krediidiasutusena tegutseva Eesti filiaali korral 

0,0112 protsenti krediidiasutuse või vastava Eesti filiaali varast; 
2.2. investeerimisühingu või välismaa äriühingu investeerimisühinguna tegutseva Eesti filiaali 

korral 0,15 protsenti investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast; 
2.3. investeerimisfondide seaduse §-s 252 sätestatud rahaturufondi või välisriigi 

investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse rahaturufondina, 
valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,01 protsenti 
fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate rahaturufondide varast; 

2.4. kogumispensionide seaduse §-s 3 sätestatud pensionifondi valitsevale fondivalitseja või 
pensionifondi valitseva välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,007 protsenti 
fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate pensionifondide varast; 

2.5. finantsinspektsiooni seaduse § 39 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetamata investeerimisfonde 
valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,017 protsenti 
fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate eelpoolnimetatud 
investeerimisfondide varast; 



 

 

 

2.6. kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava 
välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 0,125 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti 
filiaali brutopreemiate kogusummast; 

2.7. elukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välismaa 
äriühingu Eesti filiaali korral 0,04 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali 
varast ja brutopreemiate kogusummast; 

2.8. kindlustusmaakleri või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 0,8 protsenti 
kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud komisjonitasude kogusummast; 

 2.9 Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja ja 
reguleeritud väärtpaberituru korraldaja korral  0,5 protsenti ärituludest; 

 2.10 e-raha asutuse või välisriigi e-raha asutuse Eesti filiaali korral 0,05 protsenti e-raha 
asutuse või vastava Eesti filiaali varast. 

  
3. Arvata Finantsinspektsiooni 2007. aasta eelarve tuludeks järelevalvetasu ettemakse summas 
42 796 024 krooni, järelevalvetasu lõppmaksete prognoos summas 3 000 000 krooni, uutelt 
järelevalvesubjektidelt laekuvate järelevalvetasude prognoos summas 600 000 krooni, 
rahaliste vahendite paigutamiselt teenitava intressi prognoos summas 600 000 krooni, 
menetlustasu prognoos summas 100 000 krooni ja eraldis eelarvereservist summas 1 928 393 
krooni, täiendavate tingimusteta. 
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