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Lisades kasutatud mõisted  

Käesoleva määruse lisades kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  

1. Emitendi institutsionaalse sektori määratlemisel kasutatud mõisted: 

1.1. Krediidiasutuse all mõistetakse «Krediidiasutuste seaduse» § 3 lõikes 1 nimetatud äriühingut. 
1.2. Keskvalitsuse all mõistetakse alljärgnevaid institutsioone: 
a) Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, Õiguskantsler ja Riigikohus; 
b) avalik-õiguslikud juriidilised isikud, v.a Eesti Pank, Tagatisfond, Eesti Liikluskindlustuse Fond, 
Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ning avalik-õiguslikud kutseühendused; 
c) Riigikantselei, ministeeriumid ja maavalitsused ning nende valitsemisala asutused (siia kuuluvad ka 
saatkonnad ja konsulaadid). 
1.3. Riikliku sotsiaalkindlustusfondi all mõistetakse riiklikku tervisekindlustuse ja töötuskindlustuse 
süsteemi kuuluvat isikut (nt Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa). 
1.4. Muude eelarveväliste fondide all mõistetakse sihtasutusi, mille vähemalt üheks asutajaks on 
keskvalitsus või kohaliku omavalitsuse üksus. 
1.5. Kohaliku omavalitsuse all mõistetakse kõiki kohaliku omavalitsuse üksusi, sh kohaliku 
omavalitsuse poolt hallatavaid munitsipaalasutusi. 
1.6. Kindlustusandja all mõistetakse «Kindlustustegevuse seaduse» § 3 lõikes 1 nimetatud äriühingut. 
1.7. Pensionifondi all mõistetakse «Kogumispensionide seaduse» §-s 3 sätestatud lepingulist 
investeerimisfondi. Siia alla kuuluvad ka välisriikide pensionifondid vastavalt nende riikide 
õigusaktides sätestatule. 
1.8. Muu finantseerimisasutuse all mõistetakse «Krediidiasutuste seaduse» §-s 5 nimetatud äriühingut 
(nt investeerimisühingud, hoiu-laenuühistud, fondivalitsejad, liisingteenuseid osutavad ettevõtjad, 
välissularaha vahetuse teenust osutavad ettevõtjad, reguleeritud väärtpaberituru korraldajad, 
väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajad, väärtpaberite registreerimise teenust osutavad ettevõtjad, 
finantskonsultatsioone osutavad ettevõtjad, kindlustusmaaklerid, rahamaaklerid, muid 
finantsvahendusteenuseid osutavad ettevõtjad jne). Muu finantseerimisasutuse all kajastatakse ka 
teised investeerimisfondid ja Tagatisfond. 
1.9. Mittetulundusühingu all mõistetakse isikute vabatahtlikku ühendust ja muud eraõiguslikku 
juriidilist isikut vastavalt «Mittetulundusühingute seaduse» §-le 1 ja «Sihtasutuste seaduse» §-le 1, v.a 
sihtasutused, mida kajastatakse kohaliku omavalitsuse ja muude eelarveväliste fondide all. 
1.10. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühingu all mõistetakse äriühingut, kelle üle keskvalitsus, 
kohaliku omavalitsuse üksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik omab valitsevat mõju (kontrolli) 
«Väärtpaberituru seaduse» tähenduses, v.a «Väärtpaberituru seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud 
kutselised investorid. Siia alla kuuluvad ka riigitulundusasutused (nt Riigimetsa Majandamise 
Keskus). 
1.11. Muu äriühingu all mõistetakse äriühingut, mis ei ole eelnevate klienditüüpide all käsitletud. Siia 
kuuluvad ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kui nad on tööandjaks ühele või enamale töötajale. 
1.12. Keskpanga all mõistetakse Eesti Panka ja teisi isikuid, kelle ülesandeks on korraldada 
raharinglust nii oma koduriigis kui ka välisriikidega.  

2. Väärtpaberi kohta kasutatud mõisted: 



2.1. Väärtpaberi all mõistetakse väärtpaberit vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 2 lõikele 1. 
2.2. Aktsia all mõistetakse väärtpaberit vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 2 lõike 1 punktile 1. 
2.3. Võlakirja all mõistetakse väärtpaberit vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 2 lõike 1 punktile 2. 
2.4. Rahaturuinstrumendi all mõistetakse «Väärtpaberituru seaduse» § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud 
väärtpaberit. Rahaturuinstrumendina käsitletakse ka rahaturufondi aktsiat või osakut. 
2.5. Investeerimisfondi aktsia või osaku all mõistetakse väärtpaberit, mis väljendab aktsionäri või 
osakuomaniku osalust fondi varast. 
2.6. Tuletisväärtpaberi all mõistetakse tuletisväärtpaberit vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 2 
lõikele 2. 
2.7. ISIN-kood (International Security Identification Number) on ISO (International Standards 
Organization) poolt loodud unikaalne registrikood, mille all ühetüübilised väärtpaberid kantakse 
emiteerimisel vastavasse registrisse vastava väärtpaberitehinguid haldava ja korraldava institutsiooni 
poolt.  

3. Fondi arvelduskonto ja tähtajalise hoiuse kohta kasutatud mõisted: 

3.1. Fondi arvelduskonto all mõistetakse seaduse §-s 99 nimetatud fondi arvelduskontot. 
3.2. Kõiki muid investeerimisfondi hoiuseid krediidiasutustes peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud arvelduskonto ning seaduse § 256 lõikes 5 nimetatud üleöödeposiidi käsitatakse käesoleva 
määruse mõistes tähtajaliste hoiustena.  

 


