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II lisa 

 

Järgmisi ettevõtteid käsitatakse vabastatud tulusaajana või nõuetele vastava välisriigi 

finantsasutusena ning järgmised kontod ei ole hõlmatud finantskonto terminiga. 

 

Käesolevat lisa võib Eesti ja Ameerika Ühendriikide pädevate ametiisikute kirjalikul 

kokkuleppel muuta nii, et 1) see hõlmaks ettevõtteid ja kontosid, mille puhul ei ole tõenäoline, et 

USA isikud kasutaksid neid USA maksudest kõrvalehoidumiseks, ja millel on käesoleva 

kokkuleppe allakirjutamise kuupäeva seisuga käesolevas lisas kirjeldatud ettevõtete ja kontodega 

sarnased tunnused; või 2) sellest arvataks välja ettevõtted ja kontod, mille puhul on asjaolude 

muutumise tõttu suurenenud oht, et USA isikud kasutavad neid USA maksudest 

kõrvalehoidumiseks. Mis tahes selline täiendus või väljaarvamine jõustub pädevate ametiisikute 

kokkuleppe allakirjutamise kuupäeval, kui selles kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti. Sellise 

vastastikuse kokkuleppe sõlmimise menetluse võib ette näha käesoleva kokkuleppe artikli 3 

lõikes 6 kirjeldatud kokkuleppes või töökorras. 

 

I. Vabastatud tulusaaja, mis on muu kui fond. Järgmisi ettevõtteid käsitatakse USA 

riigitulude seadustiku paragrahvide 1471 ja 1472 tähenduses mittearuandekohustuslike 

Eesti finantsasutustena ja vabastatud tulusaajatena, välja arvatud osas, mis puudutab 

makset, mis tuleneb kohustusest, mis on seotud sellist liiki finantsäritegevusega, millega 

tegeleb kindlaksmääratud kindlustusandja, hoidmisasutus või hoiustamisasutus. 

 

A. Valitsuse hallatav ettevõte. Eesti valitsus või poliitiline allüksus (mis hõlmab 

osariiki, provintsi, maakonda või valda) või täielikult Eestile kuuluv asutus või amet 

või üks või mitu eelnimetatutest (igaüks neist on „Eesti valitsuse hallatav ettevõte”). 

Nimetatud kategooria koosneb Eesti lahutamatutest osadest, kontrollitavatest 

ettevõtetest ja poliitilistest allüksustest. 

 

1. Eesti lahutamatu osa tähendab mis tahes isikut, organisatsiooni, asutust, 

bürood, fondi, ametit või muud mis tahes organit, mis on Eesti valitsusasutus. 

Valitsusasutuse puhastulu tuleb krediteerida asutuse enda kontole või muule 

Eesti kontole ning mitte mingi osa sellest ei tohi teenida mis tahes eraisiku 

huve. Lahutamatu osa ei hõlma füüsilisest isikust iseseisvat isikut, ametnikku 

või haldurit, kes tegutseb era- või isiklikes huvides. 

 

2. Kontrollitav ettevõte tähendab ettevõtet, mis on vormiliselt Eestist eraldiseisev 

või mis kujutab endast muul viisil eraldi juriidilist isikut, eeldusel et 

 

a) ettevõte kuulub täielikult ühele või mitmele Eesti valitsuse hallatavale 

ettevõttele või ettevõtet kontrollib üks või mitu Eesti valitsuse hallatavat 

ettevõtet otse või ühe või mitme kontrollitava ettevõtte kaudu või ettevõte 

on asutatud valitsuse hallatavate ettevõtete poolt avalikes huvides 

konkreetselt seda ettevõtet puudutava seaduse alusel; 

 

b) ettevõtte puhastulu krediteeritakse ettevõtte enda kontole või ühe või mitme 

Eesti valitsuse hallatava ettevõtte kontole ning mitte mingi osa sellest ei 

teeni mis tahes eraisiku huve; ja 

 

c) ettevõtte varad lähevad selle likvideerimisel üle ühte või mitmesse Eesti 

valitsuse hallatavasse ettevõttesse. 
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3. Tulu ei teeni eraisiku huve, kui isik on valitsusprogrammi ette nähtud tulusaaja 

ning programmi tegevus toimub avalikes huvides seoses üldise heaoluga või on 

seotud riigivõimu teostamise mõne osa juhtimisega. Hoolimata eeltoodust 

loetakse, et tulu teenib eraisiku huve, kui tulu pärineb valitsuse hallatava 

ettevõtte kasutamisest äritegevuse eesmärgil, näiteks eraisikutele 

finantsteenuseid osutav kommertspank. 

 

B. Rahvusvaheline organisatsioon. Mis tahes rahvusvaheline organisatsioon või 

sellele täielikult kuuluv asutus või amet. See kategooria hõlmab mis tahes 

valitsustevahelist organisatsiooni (sealhulgas riigiülest organisatsiooni), 1) mis 

koosneb peamiselt muude riikide kui USA valitsustest; 2) millel on Eestiga kehtiv 

peakorteri leping; ja 3) mille tulu ei teeni eraisikute huve. 

 

C. Keskpank. Institutsioon, mis on seadusega asutatud või valitsuse kinnitatud põhiline 

asutus, mis on muu kui Eesti valitsus ise, mis väljastab maksevahendina ringlusse 

lastavaid instrumente. Selline institutsioon võib hõlmata ametit, mis on Eesti 

valitsusest eraldiseisev, hoolimata sellest, kas see kuulub täielikult või osaliselt 

Eestile või mitte. 

 

II. Vabastatud tulusaajatena kvalifitseeruvad fondid. Järgmisi ettevõtteid käsitatakse 

mittearuandekohustuslike Eesti finantsasutustena ja vabastatud tulusaajatena USA riigitulude 

seadustiku paragrahvide 1471 ja 1472 tähenduses. 

 

A. Lepingu alusel kvalifitseeruv pensionifond. Eestis asutatud fond, tingimusel, et 

fondil on õigus soodustustele Eesti ja Ameerika Ühendriikide maksulepingu alusel 

tulu kohta, mille fond saab Ameerika Ühendriikides asuvatest allikatest (või fondil 

oleks õigus, kui fond saaks sellist tulu) Eesti residendina, kes vastab soodustuste 

kasutamise nõude suhtes kohaldatavale mis tahes piirangule ja kes tegutseb peamiselt 

pensioni või pensionieas antavate hüvede haldamiseks või andmiseks. 

  

B. Suure liikmete arvuga pensionifond. Eestis asutatud fond, mille eesmärk on 

pakkuda pensioni, invaliidsus- või matusetoetust või nende kombinatsiooni hüvitise 

saajatele, kes on ühe või mitme tööandja praegused või endised töötajad (või selliste 

töötajate määratud isikud), vastutasuks osutatud teenuste eest, eeldusel, et 

 

1. fondil ei ole hüvitise saajat, kellel on õigus enam kui viiele protsendile fondi 

varadest; 

 

2. fondi suhtes kehtivad valitsuse määrused ja fond esitab igal aastal oma hüvitise 

saajate kohta aruande Eesti asjaomasele maksuasutusele; ning 

 

3. fond vastab vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: 

 

a) fond on üldiselt vabastatud Eestis investeerimistulu maksustamisest Eesti 

seaduste alusel, kuna fond kujutab endast pensioniplaani; 

 

b) vähemalt 50% oma kõikidest sissemaksetest (mis on muud kui varade 

ülekanded teistest käesoleva jao punktides A–D kirjeldatud plaanidest või 

käesoleva lisa V jao punkti A alapunktis 1 kirjeldatud pensionikontodelt) 

saab fond spondeerivatelt tööandjatelt; 
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c) fondi raha jaotamine või fondist raha väljavõtmine on lubatud üksnes 

kokkulepitud juhtudel seoses pensionilejäämise, invaliidistumise või 

surmaga (välja arvatud asendusmaksed teistesse käesoleva jao punktides A–

D kirjeldatud fondidesse ja käesoleva II lisa V jao punkti A alapunktis 1 

kirjeldatud pensionikontodele); või kui raha jaotatakse või võetakse välja 

enne kokkulepitud juhtumit, siis kohaldatakse trahvi; või 

 

d) töötajate sissemaksed (mis on muud kui kindlad lubatud tasandusmaksed) 

fondi on piiratud töötaja teenitud tulu kaudu või need ei tohi ületada 

50 000 USA dollarit aastas, kohaldades I lisas ette nähtud eeskirju kontode 

liitmise ja valuuta ümberarvestamise kohta. 

 

C. Väikese liikmete arvuga pensionifond. Eestis asutatud fond, mille eesmärk on 

pakkuda pensioni, invaliidsus- või matusetoetust hüvitise saajatele, kes on ühe või 

mitme tööandja praegused või endised töötajad (või selliste töötajate määratud 

isikud) vastutasuks osutatud teenuste eest, eeldusel et 

 

1. fondil on alla 50 liikme; 

 

2. fondi spondeerib üks või mitu tööandjat, kes ei ole investeerimisettevõtted ega 

passiivsed NFFE-d; 

 

3. töötajate ja tööandjate sissemaksed fondi (mis on muud kui varade ülekanded 

käesoleva jao punktis A kirjeldatud lepingu alusel kvalifitseeruvatest 

pensionifondidest ning käesoleva lisa V jao punkti A alapunktis 1 kirjeldatud 

pensionikontodelt) on piiratud teenitud tulu ja töötaja hüvitise kaudu; 

 

4. osalejatel, kes ei ole Eesti residendid, ei ole õigust rohkem kui 20%-le fondi 

varadest; ning 

 

5. fondi suhtes kehtivad valitsuse määrused ja fond esitab igal aastal oma hüvitise 

saajate kohta aruande Eesti asjaomasele maksuasutusele. 

 

D. Vabastatud tulusaaja pensionifond. Vabastatud tulusaaja poolt Eestis asutatud 

fond, mille eesmärk on pakkuda pensioni, invaliidsus- või matusetoetust hüvitise 

saajatele või osalejatele, kes on vabastatud tulusaaja praegused või endised töötajad 

(või selliste töötajate määratud isikud) või kes ei ole praegused või endised töötajad, 

kui sellistele hüvitise saajatele või osalejatele makstavad toetused on vastutasuks 

vabastatud tulusaaja heaks osutatud isiklike teenuste eest. 

 

E. Kohustuslik pensionifond (kogumispensionide seaduse § 3 tähenduses). 

 

F. Vabatahtlik pensionifond (kogumispensionide seaduse § 3 tähenduses). 

 

G. Investeerimisettevõte, mis kuulub täielikult vabastatud tulusaajatele. Ettevõte, 

mis on Eesti finantsasutus üksnes seetõttu, et see on investeerimisettevõte, eeldusel, 

et ettevõtte iga otsene aktsionär on vabastatud tulusaaja ja iga otsene võlakohustuse 

kandja sellises ettevõttes on kas hoiustamisasutus (sellisele ettevõttele laenu andmise 

osas) või vabastatud tulusaaja. 

 

III. Vähese või piiratud tegevusvabadusega finantsasutused, mis kvalifitseeruvad 

nõuetele vastavate välisriigi finantsasutustena. 
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Alljärgnevad finantsasutused on mittearuandekohustuslikud Eesti finantsasutused, mida 

käsitatakse nõuetele vastavate välisriigi finantsasutustena USA riigitulude seadustiku 

paragrahvi 1471 tähenduses. 

 

A. Kohaliku klientuuriga finantsasutus. Finantsasutus, mis vastab järgmistele nõuetele: 

 

1. finantsasutusele on väljastatud litsents tegutsemiseks finantsasutusena ja ta on 

reguleeritud finantsasutusena Eesti seaduste alusel; 

2. finantsasutusel ei ole püsivat tegevuskohta väljaspool Eestit. Siinkohal ei 

hõlma püsiv tegevuskoht asukohta, millest avalikkust ei teavitata ja kust 

finantsasutus teostab üksnes haldus-tugifunktsioone; 

3. finantsasutus ei otsi kliente ega kontoomanikke väljastpoolt Eestit. Siinkohal ei 

loeta, et finantsasutus on otsinud kliente või kontoomanikke väljastpoolt Eestit 

üksnes põhjusel, et finantsasutus a) kasutab veebilehte, eeldusel, et veebilehelt 

ei nähtu konkreetselt, et finantsasutus pakub finantskontosid või teenuseid 

mitteresidentidele, ning USA kliendid või kontoomanikud ei ole finantsasutuse 

sihtrühm ja finantsasutus ei otsi neid  muul viisil; või b) reklaamib 

trükimeedias või raadio- või telekanalis, mida levitatakse või edastatakse 

peamiselt Eestis, kuid mida levitatakse või edastatakse tahtmatult ka teistes 

riikides, eeldusel, et reklaamist ei nähtu konkreetselt, et finantsasutus pakub 

finantskontosid või teenuseid mitteresidentidele, ning USA kliendid või 

kontoomanikud ei ole finantsasutuse sihtrühm ja finantsasutus ei otsi neid muul 

viisil; 

4. finantsasutusel on Eesti seaduste alusel kohustus tuvastada residendist 

kontoomanikud aruandluse või maksu kinnipidamise eesmärgil seoses 

finantskontodega, mille omanik on resident, või Eesti rahapesuvastastele 

hoolsusnõuetele vastamise eesmärgil; 

5. vähemalt 98% finantsasutuse peetavate finantskontode väärtusest on Eesti või 

Euroopa Liidu liikmesriigi residentide (sealhulgas ettevõtetest residentide) 

omandis; 

6. alates 1. juulist 2014 või enne seda kuupäeva on finantsasutuses kehtestatud 

eeskirjad ja menetluskord, mis on kooskõlas I lisaga, et vältida olukorda, kus 

finantsasutus saaks pakkuda finantskontot mis tahes mitteosalevale 

finantsasutusele, ning et saaks jälgida, kas finantsasutus avab või peab 

finantskontot mis tahes kindlaksmääratud USA isiku jaoks, kes ei ole Eesti 

resident (sealhulgas USA isik, kes oli Eesti resident finantskonto avamise ajal, 

kuid kes seejärel lakkab olemast Eesti resident), või mis tahes passiivse NFFE 

jaoks, millel on kontrollivad isikud, kes on USA residendid või USA 

kodanikud, kes ei ole Eesti residendid; 

7. sellised eeskirjad ja menetluskord peavad ette nägema, et kui tehakse kindlaks 

finantskonto, mille omanik on kindlaksmääratud USA isik, kes ei ole Eesti 

resident, või mille omanik on mis tahes passiivne NFFE, millel on kontrollivad 

isikud, kes on USA residendid või USA kodanikud, kes ei ole Eesti residendid, 

on finantsasutus kohustatud esitama aruande sellise finantskonto kohta, nagu ta 

peaks tegema ka siis, kui finantsasutus oleks aruandekohustuslik Eesti 

finantsasutus (sealhulgas järgima aruandekohustusliku Eesti finantsasutuste 

suhtes kehtivaid registreerimisnõudeid), või on finantsasutus kohustatud sellise 

konto sulgema; 
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8. olemasoleva konto puhul, mille omanik on füüsiline isik, kes ei ole Eesti 

resident, või mille omanik on ettevõte, vaatab finantsasutus need olemasolevad 

kontod üle kooskõlas I lisas ette nähtud olemasolevate kontode suhtes kehtivate 

eeskirjadega, et teha kindlaks USA-le avaldatav konto või finantskonto, mille 

omanik on mitteosalev finantsasutus; ja finantsasutus esitab aruande sellise 

finantskonto kohta, nagu ta peaks tegema ka siis, kui finantsasutus oleks 

aruandekohustuslik Eesti finantsasutus (sealhulgas järgima aruande-

kohustusliku Eesti finantsasutuse suhtes kehtivaid registreerimisnõudeid), või 

on finantsasutus kohustatud sellise konto sulgema; 

 

9. finantsasutuse iga seotud ettevõte, mis on finantsasutus, peab olema asutatud 

või moodustatud Eestis (välja arvatud mis tahes seotud ettevõte, mis on 

käesoleva lisa II jao punktides A–D kirjeldatud pensionifond) ning vastama 

käesolevas punktis A ettenähtud nõuetele; ning 

 

10. finantsasutus ei ole kehtestanud eeskirju ega tavasid, mis on diskrimineerivad 

finantskonto avamise või pidamise suhtes füüsiliste isikute jaoks, kes on 

kindlaksmääratud USA isikutest Eesti residendid. 

 

B. Kohalik pank. Finantsasutus, mis vastab järgmistele nõuetele: 

 

1. finantsasutusele on Eesti seaduste alusel väljastatud litsents ja tema tegevust 

reguleeritakse Eesti seadustega ning finantsasutus tegutseb üksnes a) pangana 

või b) hoiu-laenu ühistu või muu ühise hoiu-laenu organisatsioonina, mis 

tegutseb tulu saamata; 

 

2. finantsasutuse äritegevus koosneb peamiselt hoiuste vastuvõtmisest ja laenu 

andmisest, panga puhul mitteseotud jaeklientidele ja hoiu-laenu ühistu või muu 

sellise ühise hoiu-laenu organisatsiooni puhul liikmetele, eeldusel et ühelgi 

liikmel ei ole sellises hoiu-laenu ühistus või muus sellises ühises hoiu-laenu 

organisatsioonis üle 5% osalust; 

 

3. finantsasutus vastab käesoleva jao punkti A alapunktide 2–3 nõuetele, eeldusel, 

et lisaks käesoleva jao punkti A alapunktis 3 kirjeldatud veebilehe piirangutele 

ei võimalda veebileht finantskonto avamist; 

 

4. finantsasutusel ei ole bilansis enam kui 175 miljoni USA dollari väärtuses 

varasid ning finantsasutusel ja mis tahes seotud ettevõtetel kokku ei ole 

konsolideeritud või ühisbilansis enam kui 500 miljoni USA dollari väärtuses 

koguvara; ning 

 

5. seotud ettevõte peab olema asutatud või moodustatud Eestis ja seotud ettevõte, 

mis on finantsasutus, välja arvatud seotud ettevõte, mis on käesoleva lisa II jao 

punktides A–D kirjeldatud pensionifond või mis on finantsasutus, mis peab 

ainult käesoleva jao punktis C kirjeldatud madala väärtusega kontosid, peab 

vastama käesolevas punktis B ette nähtud nõuetele. 

 

C. Finantsasutus, millel on vaid madala väärtusega kontod. Eesti finantsasutus, mis 

vastab järgmistele nõuetele: 

 

1. finantsasutus ei ole investeerimisettevõte; 
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2. finantsasutuse või seotud ettevõtte peetava finantskonto jääk või väärtus ei 

ületa 50 000 USA dollarit, arvestades I lisas ette nähtud eeskirju kontode 

liitmise ja valuuta ümberarvestamise kohta; ning 

 

3. finantsasutusel ei ole bilansis varasid enam kui 50 miljoni USA dollari 

väärtuses ning finantsasutusel ja seotud ettevõtetel kokku ei ole konsolideeritud 

või ühisbilansis koguvara enam kui 50 miljoni USA dollari väärtuses. 

 

D. Kvalifitseerunud krediitkaardi väljastaja. Eesti finantsasutus, mis vastab 

järgmistele nõuetele: 

 

1. finantsasutus on finantsasutus üksnes seetõttu, et see on krediitkaartide 

väljastaja, mis võtab vastu hoiuseid ainult siis, kui klient teeb makse, mis 

ületab kaardi saldot ning enammakset ei tagastata kliendile viivitamata; ning 

 

2. finantsasutus kehtestab alates 1. juulist 2014 või enne seda kuupäeva eeskirjad 

ja menetluskorra, mis kas välistavad 50 000 USA dollarit ületavad klientide 

hoiused või tagavad, et mis tahes 50 000 USA dollarit ületav kliendi 

hoiusumma tagastatakse kliendile 60 päeva jooksul, ning kõikidel juhtudel 

kohaldatakse I lisas ette nähtud eeskirju kontode liitmise ja valuuta 

ümberarvestamise kohta. Sellel eesmärgil ei seostu kliendi hoius krediitsaldoga 

vaidlustatud kulude ulatuses, kuid hõlmab kauba tagastamisest tulenevaid 

krediitsaldosid. 

 

IV. Investeerimisettevõtted, mis kvalifitseeruvad nõuetele vastavate välisriigi 

finantsasutustena, ja muud erieeskirjad. 
 

Käesoleva jao punktides A–E kirjeldatud finantsasutused on mittearuandekohustuslikud 

Eesti finantsasutused, mida käsitatakse nõuetele vastavate välisriigi finantsasutustena USA 

riigitulude seadustiku paragrahvi 1471 tähenduses. Lisaks sätestatakse käesoleva jao 

punktis F erieeskirjad investeerimisettevõtte jaoks. 

 

A. Trusti haldaja dokumenteeritud trust. Eesti seaduste alusel asutatud trust niivõrd, 

kuivõrd trusti haldaja on aruandekohustuslik USA finantsasutus, aruandekohustuslik 

mudeli 1 valinud välisriigi finantsasutus või osalev välisriigi finantsasutus, ning trusti 

haldaja esitab aruande kogu kokkuleppe kohaselt avaldatava teabe kohta seoses trusti 

kõikide USA-le avaldatavate kontodega. 

 

B. Spondeeritud investeerimisettevõte ja kontrollitav välisriigi äriühing. Käesoleva 

jao punkti B alapunktis 1 või 2 kirjeldatud finantsasutus, millel on spondeeriv 

ettevõte, mis vastab käesoleva jao punkti B alapunktis 3 sätestatud nõuetele. 

 

1. Finantsasutus on spondeeritud investeerimisettevõte, kui a) see on Eestis 

asutatud investeerimisettevõte, mis ei ole kvalifitseeritud vahendaja, 

kinnipidamiskohustusega välisriigi partnerlus ega kinnipidamiskohustusega 

välisriigi trust USA Rahandusministeeriumi asjaomaste õigusaktide kohaselt; 

ja b) ettevõte on finantsasutusega leppinud kokku tegutsemise finantsasutust 

spondeeriva ettevõttena. 
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2. Finantsasutus on spondeeritud kontrollitav välisriigi äriühing, kui a) 

finantsasutus on kontrollitav välisriigi äriühing1, mis on moodustatud Eesti 

seaduste alustel ja mis ei ole kvalifitseeritud vahendaja, 

kinnipidamiskohustusega välisriigi partnerlus ega kinnipidamiskohustusega 

välisriigi trust USA Rahandusministeeriumi asjaomaste õigusaktide kohaselt; 

b) finantsasutus kuulub kas otseselt või kaudselt täielikult 

aruandekohustuslikule USA finantsasutusele, mis on nõus tegutsema või mis 

kohustab finantsasutuse tütarettevõtet tegutsema finantsasutust spondeeriva 

ettevõttena; ja c) finantsasutus jagab spondeeriva ettevõttega ühist 

elektroonilist kontosüsteemi, mis võimaldab spondeerival ettevõttel teha 

kindlaks kõik finantsasutuse kontoomanikud ja makse saajad ning pääseda ligi 

kogu finantsasutuse säilitatavale teabele kontode ja klientide kohta, sealhulgas 

kliendi tuvastamist võimaldavale teabele, kliendi dokumentidele, konto jäägile 

ning kontoomanikule või makse saajale tehtud kõikidele maksetele. 

 

3. Spondeeriv ettevõte vastab järgmistele nõuetele: 

a) spondeeriv ettevõte on volitatud tegutsema finantsasutuse nimel (näiteks 

fondijuhina, fondivalitsejana, äriühingu direktorina või ettevõtte juhtiva 

osanikuna) kehtivate registreerimisnõuete täitmiseks; 

b) spondeeriv ettevõte on registreeritud spondeeriva ettevõttena kehtivate 

registreerimisnõuete kohaselt; 

c) kui spondeeriv ettevõte teeb seoses finantsasutusega kindlaks USA-le 

avaldatava konto, registreerib spondeeriv ettevõte finantsasutuse kehtivate 

registreerimisnõuete kohaselt järgmisest kahest variandist hilisemal 

kuupäeval või enne seda kuupäeva: 31. detsembril 2015 või 90. päeval 

pärast sellise USA-le avaldatava konto esmast kindlakstegemist; 

d) spondeeriv ettevõte nõustub finantsasutuse nimel täitma kõik 

hoolsusmeetmed, tegema kõik kinnipidamised, esitama kõik aruanded ja 

täitma muud nõuded, milleks oleks finantsasutus kohustatud, kui see oleks 

aruandekohustuslik Eesti finantsasutus; 

 

e) spondeeriv ettevõte märgib kõikides finantsasutuse nimel koostatud 

aruannetes ära finantsasutuse ja finantsasutuse identifitseerimisnumbri (mis 

on hangitud kehtivaid registreerimisnõudeid järgides); ning 

 

f) spondeeriva ettevõtte sponsoristaatus ei ole kehtetuks tunnistatud. 

 

C. Spondeeritud, suure osalusega investeerimisüksus. Eesti finantsasutus, mis vastab 

järgmistele nõuetele: 

 

1. finantsasutus on finantsasutus üksnes seetõttu, et see on investeerimisettevõte 

ning ei ole kvalifitseeritud vahendaja, kinnipidamiskohustusega välisriigi 

partnerlus ega kinnipidamiskohustusega välisriigi trust USA 

Rahandusministeeriumi asjaomaste õigusaktide kohaselt; 

                                                 
1 Kontrollitav välisriigi äriühing tähendab mis tahes välisriigi äriühingut, kui üle 50% selle äriühingu kõikide 

hääleõigusega aktsiaklasside kogu hääleõigusest või selle äriühingu aktsiate koguväärtus kuulub või seda peetakse 

kuuluvaks Ameerika Ühendriikide aktsionäridele mis tahes päeval selle välisriigi äriühingu maksuaastal. Termin 

„Ameerika Ühendriikide aktsionär“ tähendab mis tahes välisriigi äriühingu puhul Ameerika Ühendriikide isikut, 

kellele kuulub või kellele kuuluvaks peetakse 10% või rohkem selle välisriigi äriühingu kõikide hääleõigusega 

aktsiaklasside kogu hääleõigusest. 
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2. spondeeriv ettevõte on aruandekohustuslik USA finantsasutus, 

aruandekohustuslik mudeli 1 valinud välisriigi finantsasutus või osalev 

välisriigi finantsasutus ning spondeeriv ettevõte on volitatud tegutsema 

finantsasutuse nimel (näiteks juhina, vara haldajana või ettevõtte juhtiva 

osanikuna) ning nõustub finantsasutuse nimel täitma kõik hoolsusmeetmed, 

tegema kõik kinnipidamised, esitama kõik aruanded ja täitma muud nõuded, 

milleks oleks finantsasutus kohustatud, kui see oleks aruandekohustuslik Eesti 

finantsasutus; 

 

3. finantsasutus ei paku ennast mitteseotud isikutele investeerimisüksusena; 

 

4. finantsasutuse kõik võlakohustused ja kogu aktsiaosalus kuulub 20 või 

vähemale isikule (hoolimata osalevate välisriigi finantsasutustele ja nõuetele 

vastavatele välisriigi finantsasutustele kuuluvatest võlakohustustest ning 

ettevõttele kuuluvast aktsiaosalusest, kui ettevõttel on 100% finantsasutuse 

aktsiaosalusest ja ettevõte ise on käesolevas punktis C kirjeldatud spondeeritud 

finantsasutus); ning 

 

5. spondeeriv ettevõte vastab järgmistele nõuetele: 

 

a) spondeeriv ettevõte on registreeritud spondeeriva ettevõttena kehtivate 

registreerimisnõuete kohaselt; 

 

b) spondeeriv ettevõte nõustub finantsasutuse nimel täitma kõik 

hoolsusmeetmed, tegema kõik kinnipidamised, esitama kõik aruanded ja 

täitma muud nõuded, milleks oleks finantsasutus kohustatud, kui see oleks 

aruandekohustuslik Eesti finantsasutus, ja säilitab seoses finantsasutusega 

kogutud dokumente kuus aastat; 

 

c) spondeeriv ettevõte märgib finantsasutuse ära kõikides finantsasutuse nimel 

koostatud aruannetes; ning 

 

d) spondeeriva ettevõtte sponsoristaatus ei ole kehtetuks tunnistatud. 

 

D. Investeerimisnõustajad ja vara valitsejad. Eestis asutatud investeerimisettevõte, 

mis on finantsasutus ainult selle tõttu, et ta 1) pakub kliendile investeerimisalaseid 

nõuandeid ja tegutseb kliendi nimel, või 2) haldab kliendi eest väärtpaberipakki ja 

tegutseb kliendi nimel finantsasutuses, mis on muu kui mitteosalev finantsasutus, 

kliendi nimel hoiustatud väärtpaberite investeerimiseks, haldamiseks või 

valitsemiseks. 

 

E. Kollektiivne investeerimisüksus. Eestis asutatud investeerimisettevõte, mida 

reguleeritakse kui kollektiivset investeerimisüksust, eeldusel et kõik omandiõigused 

kollektiivses investeerimisüksuses (sealhulgas 50 000 USA dollarit ületavad 

võlakohustused) kuuluvad ühele või mitmele vabastatud tulusaajale, I lisa VI jao 

punkti B alapunktis 4 kirjeldatud aktiivsetele NFFE-dele, USA isikutele, kes ei ole 

kindlaksmääratud USA isikud, või finantsasutustele, mis ei ole mitteosalevad 

finantsasutused, või et neid omandiõigusi teostatakse eelnimetatute vahendusel. 

 

F. Erieeskirjad. Alljärgnevaid eeskirju kohaldatakse investeerimisettevõtte suhtes. 
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1. Omandiõiguste suhtes investeerimisettevõttes, mis on käesoleva jao punktis E 

kirjeldatud kollektiivne investeerimisüksus, loetakse, et mis tahes 

investeerimisettevõtte (mis on muu kui finantsasutus, mille kaudu 

omandiõigusi selles ühisinvesteerimismehhanismis teostatakse) aruande 

esitamise kohustused on täidetud. 

 

2. Omandiõiguste suhtes 

 

a) partnerjurisdiktsioonis asutatud investeerimisettevõttes, mida reguleeritakse 

kui kollektiivset investeerimisüksust ja milles kõik omandiõigused 

(sealhulgas 50 000 USA dollarit ületavad võlakohustused) kuuluvad ühele 

või mitmele vabastatud tulusaajale, I lisa VI jao punkti B alapunktis 4 

kirjeldatud aktiivsetele NFFE-dele, USA isikutele, kes ei ole 

kindlaksmääratud USA isikud, või finantsasutustele, mis ei ole 

mitteosalevad finantsasutused, või milles omandiõigusi teostatakse 

eelnimetatute vahendusel; või 

 

b) investeerimisettevõttes, mis on kvalifitseeritud kollektiivne investeerimis-

üksus USA Rahandusministeeriumi asjaomaste õigusaktide alusel,  

 

loetakse, et investeerimisettevõtte, mis on Eesti finantsasutus (mis on muu kui 

finantsasutus, mille kaudu omandiõigusi selles kollektiivses investeerimisüksuses 

teostatakse), aruande esitamise kohustused on täidetud. 

 

3. Omandiõiguste suhtes Eestis asutatud investeerimisettevõttes, mida ei ole 

käesoleva jao punktis E või punkti F alapunktis 2 kirjeldatud, kooskõlas 

kokkuleppe artikli 5 lõikega 3, loetakse, et kõikide teiste 

investeerimisettevõtete aruande esitamise kohustused selliste omandiõiguste 

kohta on täidetud, kui teabe, mida esimesena nimetatud investeerimisettevõte 

peab kokkuleppe kohaselt selliste omandiõiguste kohta avaldama, avaldab see 

investeerimisettevõte või muu isik. 

 

V. Kontod, mis ei ole finantskontod. Järgmised kontod ei ole finantskontode mõistega 

hõlmatud ning seetõttu ei käsitata neid USA-le avaldatavate kontodena. 

 

A. Teatud hoiukontod. 

1. Pensionikonto. Eestis peetav pensionikonto, mis vastab Eesti seaduste alusel 

järgmistele nõuetele: 

a) kontot reguleeritakse isikliku pensionikontona või osana registreeritud või 

reguleeritud pensioniplaanist pensionieas hüvede või pensioni maksmiseks 

(sealhulgas invaliidsus- või matusetoetus); 

b) konto on maksusoodustusega (näiteks konto sissemaksed, mis muidu 

oleksid Eesti seaduste alusel maksustatavad, on mahaarvatavad või jäetakse 

kontoomaniku brutosissetulekust välja või maksustatakse vähendatud 

määraga või kontolt saadav investeerimistulu maksustamine lükatakse edasi 

või seda maksustatakse vähendatud määraga); 

c)  Eesti maksuasutusele peab igal aastal esitama konto kohta teavet; 

d) kontolt raha väljavõtmise tingimuseks on teatud pensioniikka jõudmine, 

invaliidistumine või surm; kui raha võetakse välja enne neid 

kindlaksmääratud juhtumeid, määratakse trahv; ning 
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e) (i) iga-aastaste sissemaksete piir on 50 000 USA dollarit või vähem, või (ii) 

eluajal kontole tehtavate sissemaksete ülempiir on 1 000 000 USA dollarit 

või vähem, arvestades I lisas ettenähtud eeskirju kontode liitmise ja valuuta 

ümberarvestamise kohta. 

 

2. Hoiukonto, mis ei ole pensionikonto. Eestis peetav konto (mis on muu kui 

kindlustus- või annuiteedileping), mis vastab Eesti seaduste alusel järgmistele 

nõuetele: 

 

a) kontot reguleeritakse hoiumehhanismina, mille eesmärgiks ei ole pension; 

 

b) konto on maksusoodustusega (näiteks konto sissemaksed, mis muidu 

oleksid Eesti seaduste alusel maksustatavad, on mahaarvatavad või jäetakse 

kontoomaniku brutosissetulekust välja või maksustatakse vähendatud 

määraga või kontolt saadav investeerimistulu maksustamine lükatakse edasi 

või seda maksustatakse vähendatud määraga); 

 

c) raha väljavõtmise tingimuseks on seatud hoiukonto eesmärgiga (näiteks 

õppe- või meditsiiniliste toetuste maksmine) seotud konkreetsetele 

kriteeriumitele vastamine; kui raha võetakse välja sellistele kriteeriumitele 

vastamata, määratakse trahv; ning 

 

d) iga-aastaste sissemaksete piir on 50 000 USA dollarit või vähem, arvestades 

I lisas ettenähtud eeskirju kontode liitmise ja valuuta ümberarvestamise 

kohta. 

 

3. Teatud teised kontod. 

 

a) kindlustusandja kogumispensioni kindlustusleping (kogumispensionide 

seaduse § 41 tähenduses); ja 

b) kindlustusandja täiendava kogumispensioni kindlustusleping 

(kogumispensionide seaduse § 62 tähenduses). 

 

B. Kindla tähtajaga elukindlustuslepingud. Eestis peetav elukindlustusleping, mille 

kindlustuskaitse tähtaeg lõpeb enne kindlustatu 90-aastaseks saamist, eeldusel, et 

leping vastab järgmistele nõuetele: 

 

1. korrapäraseid kindlustusmakseid, mis aja jooksul ei vähene, tuleb maksta 

vähemalt igal aastal lepingu kehtivuse jooksul või kuni kindlustatu saab 90-

aastaseks, lähtudes sellest, kumb periood on lühem; 

2. lepingus puudub summa, mille mõni isik saaks kätte (väljavõtmisega, laenuga 

või muul viisil) ilma lepingut lõpetamata; 

3. lepingu ülesütlemisel või lõpetamisel makstav summa (mis on muu kui 

elukindlustushüvitis) ei tohi ületada kokku lepingu eest makstud 

kindlustusmakseid, millest arvatakse maha suremus-, haigestumus- ja 

kuluhüvitised (tegelikult määratud või mitte) lepingu kehtivuse ajavahemiku 

või ajavahemike eest ning enne lepingu ülesütlemist või lõpetamist makstud 

mis tahes summad; ning 

4. lepingut ei arvestata tulusaaja tuluna. 
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C. Pärandvara hulka kuuluv konto. Eestis peetav konto, mis kuulub ainult 

pärandvarasse, kui selle konto dokumentatsioon sisaldab lahkunu testamendi või 

surmatunnistuse koopiat. 

 

D. Deponeerimiskontod. Eestis peetav konto, mis on avatud seoses millega tahes 

alljärgnevatest: 

 

1. kohtumäärus või -otsus; 

 

2. kinnis- või vallasvara müük, vahetus või üürimine, eeldusel et konto vastab 

järgmistele nõuetele: 

 

a) kontot finantseeritakse üksnes ettemaksest, käsirahast, deposiidist summas, 

mis on kohane tehinguga otseselt seotud kohustuse täitmise tagamiseks, või 

sarnasest maksest, või finantseeritakse kontot finantsvarast, mis 

deponeeritakse kontole seoses vara müügi, vahetuse või üürimisega; 

 

b) konto avatakse ja seda kasutatakse üksnes selleks, et tagada ostja kohustus 

tasuda vara ostuhind, müüja kohustus täita tingimuslik kohustus või 

üürileandja või üürniku kohustus hüvitada mis tahes kahju seoses üüritud 

varaga üürilepingu alusel kokkulepitu kohaselt; 

 

c) kontol olev vara, sealhulgas sellelt teenitav tulu, makstakse või jaotatakse 

muul viisil ostja, müüja, üürileandja või üürniku kasuks (sealhulgas sellise 

isiku kohustuse täitmiseks), kui vara müüakse, vahetatakse või loovutatakse 

või kui üürileping lõpeb; 

 

d) konto ei ole maakleri finantsvõimendus- või selline konto, mis on avatud 

seoses finantsvara müügi või vahetusega; ning 

 

e) konto ei ole seostatud krediitkaardi kontoga; 

 

3. kinnisvaraga tagatud laenu teenindava finantsasutuse kohustus panna osa 

maksest kõrvale üksnes selleks, et lihtsustada kinnisvaraga seotud maksude või 

kindlustuse maksmist hiljem; 

 

4. finantsasutuse kohustus üksnes lihtsustada maksude maksmist hiljem. 

 

E. Partnerjurisdiktsiooni kontod. Eestis peetav konto, mis on finantskonto mõistest 

välja jäetud Ameerika Ühendriikide ja teise partnerjurisdiktsiooni vahel FATCA 

täitmise hõlbustamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel, eeldusel, et sellisele kontole 

kehtivad partnerjurisdiktsiooni seaduste alusel samad nõuded ja järelevalve kui siis, 

kui see konto oleks avatud selles partnerjurisdiktsioonis ja kui seda kontot peetaks 

selle partnerjurisdiktsiooni finantsasutuses. 

 

VI. Mõisted. Alljärgnevad mõisted kehtivad eespool toodud kirjelduste kohta: 

 

A. Aruandekohustuslik mudeli 1 valinud välisriigi finantsasutus. Termin 

„aruandekohustuslik mudeli 1 valinud välisriigi finantsasutus” tähendab 

finantsasutust, mille kohta muu riigi kui USA valitsus või selle asutus nõustub 

hankima ja vahetama teavet mudeli 1 IGA kohaselt ning mis on muu kui 
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finantsasutus, mida mudeli 1 IGA alusel käsitatakse mitteosaleva finantsasutusena. 

Selle mõiste tähenduses tähendab termin „mudeli 1 IGA” Ameerika Ühendriikide või 

selle Rahandusministeeriumi ja muu riigi kui USA valitsuse või selle ühe või mitme 

asutuse vahelist kokkulepet täita FATCA-t finantsasutuste poolt aruannete 

esitamisega asjaomasele muu riigi kui USA valitsusele või selle asutusele, millele 

järgneb sellise teabe automaatne vahetamine IRS-iga. 

 

B. Osalev välisriigi finantsasutus. Termin „osalev välisriigi finantsasutus” tähendab 

finantsasutust, mis on nõustunud täitma välisriigi finantsasutuse lepingu tingimusi, 

sealhulgas mudelis 2 IGA kirjeldatud finantsasutust, mis on nõustunud täitma 

välisriigi finantsasutuse lepingu tingimusi. Termin „osalev välisriigi finantsasutus” 

hõlmab ka aruandekohustusliku USA finantsasutuse kvalifitseeritud vahendaja 

filiaali, välja arvatud juhul, kui see filiaal on aruandekohustuslik mudeli 1 valinud 

välisriigi finantsasutus. Selle mõiste tähenduses tähendab termin „välisriigi 

finantsasutuse leping” lepingut, mis sätestab nõuded, mille kohaselt käsitatakse 

finantsasutust asutusena, mis vastab USA riigitulude seadustiku paragrahvi 1471 

punkti b nõuetele. Lisaks tähendab selle mõiste tähenduses mudel 2 IGA Ameerika 

Ühendriikide või selle Rahandusministeeriumi ja muu riigi kui USA valitsuse või 

selle ühe või mitme asutuse vahelist kokkulepet lihtsustada FATCA täitmist 

finantsasutuste poolt aruannete esitamisega otse IRS-ile kooskõlas välisriigi 

finantsasutuse lepinguga, mida täiendab teabevahetus asjaomase muu riigi kui USA 

valitsuse või selle asutuse ja IRS-i vahel. 

 


