
Rahandusministri 31.01.2017. a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 3 

 

FONDIVALITSEJA TEENUSTASUDE ARUANNE 

 

1. Aruande eesmärk  

Aruande eesmärk on fondivalitseja teenustasude seotud tulude ja kulude jälgimiseks vajalike 

andmete saamine. 

 

2. Aruande valdkond  

Aruande valdkonda kuuluvad fondivalitseja aruandeperioodi teenustasutulu liikide lõikes ja 

teenustasukulu liikide lõikes. 

 

3. Aruanderea struktuur 

1) Kirje identifikaator 

2) Väärtus  

 

1) Kirje identifikaatorid on järgmised 

 

Kirje nimetus Identifikaator 

Kohustuslike pensionifondide valitsemistasud 5202 

Vabatahtlike pensionifondide valitsemistasud  5203 

Muude investeerimisfondide valitsemistasud  5204 

sh fondi puhasväärtuse tõusust (fondi tootlusest) sõltuvad 

valitsemistasud  

5205 

Vabatahtlike pensionifondide osakute väljalasketasud 5231 

Muude investeerimisfondide osakute väljalasketasud 5232 

Kohustuslike pensionifondide osakute tagasivõtmistasud 5233 

Vabatahtlike pensionifondide osakute tagasivõtmistasud 5234 

Muude investeerimisfondide osakute tagasivõtmistasud 5235 

Teenustasud allhanketeenuse osutamisest 5207 

Väärtpaberiportfellide valitsemistasud 5208 

Investeerimisnõustamise teenustasud  5209 

Muu teenustasutulu  5210 

Kohustuslike pensionifondide vahendustasud 5225 

Vabatahtlike pensionifondide vahendustasud  5226 

Muude investeerimisfondide vahendustasud 5227 

Muud vahendustasud 5228 

Kohustuslike pensionifondide depootasud  5213 

EVK-s avatud kontode hooldustasud  5215 



Välisdepositooriumites avatud kontode hooldustasud  5216 

Väärtpaberitehingute teenustasud  5217 

Registripidajale makstavad teenustasud  5219 

Registripidajale makstavad hooldustasud  5220 

Muu teenustasukulu  5221 

 

2) Väärtus 

Siin kajastatakse aruandva fondivalitseja teenustasutulude ja teenustasukulude väärtused, mis 

vastavad aruanderea identifikaatoritele. 

 

Teenustasutulu 

Aruande ridadel 5202–5205, 5231–5235, 5207–5210 näidatakse fondivalitseja 

aruandeperioodi tulud teenuste osutamisest, vastavalt aruande ridadel esitatud teenustasude 

liikidele ja valitsetavate fondide liigitusele 

 

Aruandereal 5205 näidatakse see osa pensionifondide ja muude investeerimisfondide 

valitsemistasudest, mis sõltub fondi puhasväärtuse tootlusest. 

 

Aruandereal 5207 näidatakse teenustasutulu, mis teenitakse IFS § 307 lõikes 4 märgitud 

teenuse osutamisest, milleks on fondi valitsemise teenuse osutamine fondile, mida 

fondivalitseja ise ei valitse s.o nn allhanketeenus. 

 

Aruandereal 5208 näidatakse teenustasutulu, mis teenitakse IFS § 307 lõike 1 punktis 1 

märgitud väärtpaberiportfellide valitsemise teenuse osutamisest. 

 

Aruandereal 5209 näidatakse teenustasutulu, mis teenitakse IFS § 307 lõike 1 punktis 2 

märgitud investeerimisnõustamise teenuse osutamisest. 

 

Aruande real 5210 näidatakse teenustasutulu, mida ei ole näidatud ridadel 5202–5205, 5231–

5235, 5207, 5208 ja 5209. 

 

Teenustasukulu  

Aruande ridadel 5225–5228, 5213–5221 näidatakse fondivalitseja aruandeperioodi 

teenustasude kulud seoses teenuste sisseostmisega, vastavalt aruande ridadel esitatud 

teenustasude kululiikidele ja valitsetavate fondide liigitusele. 

 

Aruande real 5219 näidatakse registripidajale makstavad teenustasud, sealhulgas Eesti 

väärtpaberite keskregistrile elektroonilise aktsiaraamatu kasutusõiguse eest makstav 

teenustasu ja investeerimisfondide seaduse § 65 lõike 4 punkti 2 alusel teenustasuna makstav 

kandetasu toimingu eest, mida teeb Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.  

 

Aruande real 5220 näidatakse registripidajale makstav hooldustasu. 

 

Aruande real 5221 näidatakse teenustasukulu (sealhulgas pangaülekande tasud), mida ei ole 



näidatud ridadel 5225–5228, 5213, 5215–5217, 5219 ja 5220. 


