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KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI REGISTRITEENUSE ARUANDE SKEEM 
JA ARUANDE KIRJETE SELGITUSED 

 

KIRJE NIMETUS SUMMA KIRJE SISU 

1. Teenustasu tulud    1.1.+1.2.+1.3. 

1.1. Hooldustasud  Aruandeperioodi tulu kohustuslike 
pensionifondide osakute 
hooldustasudest. 

1.2. Avalduste tasud  Aruandeperioodi tulu kohustusliku 
kogumispensioni valikuavalduste, 
osakute vahetamise avalduste, osakute 
vahetamise avalduse muutmise 
avalduste, pärimisavalduste, ühekordse 
väljamakse avalduste fondipensioni 
avalduste ning pensionilepingu 
avalduste vastuvõtmisest. 

1.3. Muud tulud  Aruandeperioodi tulu kohustusliku 
kogumispensioni väljamaksetega seotud 
kannetest,  kohustuslike 
pensionifondide päringutasudest ning 
punktides 1.1. ja  1.2. nimetamata tulu 
kohustusliku kogumispensioni 
registriteenuse osutamisest. 

2. Tööjõukulud ja mitmesugused 
tegevuskulud (-) 

 2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

2.1. Tööjõukulud  Aruandeperioodi eest arvestatud 
kohustusliku kogumispensioni 
registriteenuse osutamisega seotud 
töötasud, majandustulemustelt või 
tehingutelt makstavad tasud või muud 
lisatasud, puhkusetasud ja muud 
rahalised või mitterahalised hüvitised, 
mida käsitletakse võrdselt 
tööjõukuluga, olenemata sellest, kas 
need on väljamakstud või mitte. 

Kajastatud tasudelt arvestatud 
sotsiaalmaks ja registripidaja tasutav 
töötuskindlustusmakse. 
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2.2. Järelevalvetasud  Aruandeperioodi järelevalvetasu 
kohustusliku kogumispensioni 
registriteenuse osa. 

2.3. IT kulud  Aruandeperioodi kohustuslike 
pensionifondide valitsemise teenuse 
osutamisega seotud IT kulud. 

2.3.1. IT kulud seotud 
osapooltega 

 Punktis 2.3. kajastatud kulud seotud 
osapooltega. 

2.4. Muud tegevuskulud  Kohustusliku kogumispensioni 
registriteenuse osutamisega seotud 
turundus- ja reklaamikulud, 
kontorikulud, kindlustus-, 
konsultatsiooni- ja lähetuskulud, 
raamatupidamise ja audiitorkontrolli 
teenustasud, eraldiste moodustamisega 
seotud kulud, ebatõenäoliselt laekuvate 
nõuete kulu, põhivara kulum ja väärtuse 
langus ning muud põhitegevusega 
seotud kulud, mida ei ole kajastatud 
punktides 2.1.–2.3. 

2.4.1. Muud tegevuskulud 
seotud osapooltega 

 Punktis 2.4. kajastatud kulud seotud 
osapooltega 

3. Muud äritulud ja -kulud (+/-)  Kohustusliku kogumispensioni 
registriteenuse osa materiaalse ja 
immateriaalse põhivara müügist saadud 
kasumis /kahjumis, saadud trahvides ja 
viivistes ning muudes ebaregulaarsest 
äritegevusest tekkivates tuludes ja 
kuludes. 

4. Äritulem (+/-)  1.+2.+3. 

5. Finantstulud ja –kulud (+/-)  Aruandeperioodil arvestatud 
intressitulude ja -kulude, 
finantsinvesteeringute väärtuse 
muutusest tekkinud tulude ja kulude, 
finantsinvesteeringute realiseerimisest 
tekkinud kasumi/kahjumi ning muude 
finantstulude ja -kulude kohustusliku 
kogumispensioni registriteenuse osa. 

6. Aruandeperioodi tulem (+/-)   4.+5. 

 


