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Pöördusite õiguskantsleri poole avaldusega, milles palusite hinnata, kas rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise seaduse § 52 lg 1 punkti 1 (RahaPTS) nõue, mille järgi tuleb 

finantseerimisasutusena tegutsemiseks taotleda Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu 

andmebüroolt tegevusluba (edaspidi loakohustus), on kooskõlas õigusselguse ning 

ettevõtlusvabaduse põhimõtetega. 

 

RahaPTS § 52 lg 1 punkt 1 järgi peab ettevõtjal finantseerimisasutusena tegutsemiseks olema 

tegevusluba. Kui isikul on Finantsinspektsiooni tegevusluba, ei ole vaja RahaPTS ettenähtud 

tegevusluba taotleda (RahaPTS § 52 lg 2).  

 

RahaPTS § 6 lg 2 punktides 1-11 on defineeritud finantseerimisasutus RahaPTS mõttes. Nii 

loetakse finantseerimisasutusteks valuutavahetusteenuse pakkuja, makseteenuste pakkuja, 

alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja, e-raha asutus,  elukindlustusega tegelev 

kindlustusandja ja vastava teenuse vahendaja, fondivalitseja ja aktsiaseltsina asutatud 

investeerimisfond, investeerimisühing, hoiu-laenuühistu ja finantsteenust pakkuv välisriigi 

teenusepakkuja filiaal. Viidatud sätte punkti 10 järgi on finantseerimisasutus ka muu 

finantseerimisasutus krediidiasutuste seaduse (KRAS) tähenduses. KRAS § 5 järgi on 

finantseerimisasutus äriühing, mis ei ole krediidiasutus, kuid mille peamiseks ja püsivaks 

tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme KRAS § 6 lg 1 punktides 2-12 loetletud 

tehingu tegemine (nt laenutehingud, liisingutehingud, elektrooniliste maksevahendite, e-raha, 

vekslite jne väljastamine, tagatis- ja garantiitehingud, rahaturutehingud, väärtpaberite 

emiteerimise ja müügiga seotud tehingud ja toimingud).  

 

Heidate RahaPTS ja KRASi koostoimes tekkivale loakohustusele ette õigusselgusetust   

põhjusel, et KRASi finantseerimisasutuse mõistes on jäetud lähemalt määratlemata, mis on 

peamine ja püsiv tegevus.  

 

Põhiseaduse § 10 tuleneva õigusriigi põhimõtte osaks olev õiguskindluse printsiip “tähendab nii 

selgust kehtivate õigusnormide sisu suhtes (õigusselguse põhimõte) kui ka kindlust kehtestatud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016013
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016013
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016009
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normide püsimajäämise suhtes (õiguspärase ootuse põhimõte).”
1
 Õigusselguse põhimõtte 

kohaselt peab isikul olema võimalik piisava selgusega ette näha, missuguse õigusliku tagajärje 

üks või teine tegu kaasa toob.
2
  

 

Nõue arvestada õigusselguse põhimõttega ei tähenda samas seda, et õigusnormid peaks olema 

kasuistlikud ja sisaldama detailseid kirjeldusi kõikvõimalike juhtumite käsitlemiseks. 

Õigusselguse põhimõte ei välista määratlemata õigusmõistete kasutamist. Määratlemata 

õigusmõistete kasutamine on asjakohane, kui annab regulatsioonile vajaliku paindlikkuse ja selle 

vastavuse elusituatsioonide mitmekesisusele.  

 

Igasugune seaduse ebaselgus ei tähenda põhiseadusevastasust. Õigusnormi ei saa lugeda 

õigusselguse põhimõttega vastuolus olevaks, kui mõistlikke pingutusi tehes on normis sisalduv 

käitumisjuhis võimalik välja selgitada tõlgendamise teel. Konkreetse normi õigusselguse 

hindamisel tuleb arvestada ka seda, kes on konkreetse normi adressaat – kas nn tavakodanik või 

ettevõtja. Turul tegutsev ettevõtja on üldreeglina professionaal, kellelt eeldatakse, et ta tunneb 

põhjalikult enda tegevusvaldkonna õigusnorme
3
 ning tunneb aktiivselt huvi, milline regulatsioon 

temale kohaldub, näitab üles aktiivsust asjakohaste õigusnormide ülesotsimisel ning teeb 

vajadusel sätetest tulenevad kohustused endale selgeks asjakohase nõustamise abiga. Ettevõtjalt 

eeldatakse hoolsust enda tegevusvaldkonnaga seotud kohustuste, samuti maksu- ja tööõigusalase 

regulatsiooni tundmisel. 

 

Riigikohtu halduskolleegium on määratlemata õigusmõiste kasutamist õigusselguse aspektist 

käsitlenud ka ühes RahaPTS rakendamist puudutavas kohtuasjas. Seal oli arutusel RahaPTS-s 

sätestatud kohustuste laienemine bitcoin’idega tehinguid tegevatele isikutele ehk RahaPTS § 6 lg 

4 õigusselgus. Riigikohus leidis selles õigusvaidluses, et õigusselguse põhimõte ei välista selliste 

määratlemata õigusmõistete kasutamist ega kaalutlusõiguse sätestamist.
4
 Regulatsioon oli 

piisavalt selge ning piisava hoolsuse korral pidi teenuse osutajale olema arusaadav, et 

majandustegevusena bitcoin’idega kauplemine on RahaPTS reguleerimisalas. 

 

Teie vaidlustatud regulatsiooni ei ole alust pidada määratlemata õigusmõiste kasutamise tõttu 

õigusselgusetuks. 

 

Isikul tekib RahaPTS (§ 6 lg 2 p 10, § 52) ja KRAS (§ 5, § 6 lg 1 p 10) koostoimes loakohustus, 

kui ta osutab majandus- ja kutsetegevuses peamiselt ja püsivalt kolmandatele isikutele 

finantsteenuseid.  

 

Seega on loakohustuse tekkimise eelduseks, et ettevõtja majandustegevus seisneb peamiselt ja 

püsivalt finantsteenuste osutamises. Üksikute finantsteenuste osutamine põhitegevusala kõrval ei 

kujuta endast finantsteenuste osutamist KRASi tähenduses. Samuti on KRASis sätestatud 

finantsteenuste puhul tegemist avalikkusele suunatud teenustega, mitte nt ema- ja tütarettevõtjate 

vaheliste tehingutega või oma perekonna säästude investeerimisega. 

 

Mis puudutab kriteeriumit „peamine ja püsiv“, siis kindlasti ei ole loakohustuse tekkimise osas 

kahtlust juhul, kui ettevõtja märgib äriregistris põhitegevusalaks teenuste osutamise, millega 

seoses RahaPTS sätestab loakohustuse. Loakohustuse määratlemisel ei ole aga õige lähtuda 

                                                 
1
 RKPJKo 20.03.2006, 3-4-1-33-05, p 21.  

2
 RKPJKo 20.03.2006, 3-4-1-33-05, p 21. RKPJKo 15.12.2005 nr 3-4-1-16-05, p.20.  

3
 Vt analoogia korras RKHKo 29.05.2006 nr 3-3-1-23-06, p 12 ehitusettevõtja kohustuste kohta olukorras, kus 

ehitusluba ei olnud detailne. 
4
 RKHKo 11.04.2016 asjas nr 3-3-1-75-15, p. 20 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-33-05
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-33-05
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-16-05
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222489250
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-15
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ainuüksi äriregistrisse põhitegevusalana märgitud tegevusalast. See muudaks hõlpsaks RahaPTS-

st tulenevate kohustuste eiramise.  

 

Äriregistrisse saab ettevõtja põhitegevusalana märkida vaid ühe tegevusala (ÄS § 4). Kui 

ettevõtja tegeleb korraga mitmel tegevusalal, tekib küsimus, millisel juhul tuleb KRAS § 6 lõikes 

1 nimetatud finantsteenuste osutamine lugeda peamiseks tegevusalaks. RahaPTS-st tulenevate 

kohustuste kontekstis on eelkirjeldatud olukorda käsitletud kohtupraktikas.
5
 Kohus on peamise 

tegevusalana käsitlenud eelkõige tegevust, mille teostamiseks kulub enamik ettevõtja ressursse 

ning mis moodustab ettevõtja käibest suurema osa. Pidevuse kriteeriumi osas tugines kohus 

ettevõtja majandusaasta aruandele ning äriühingu enda koduleheküljel olevale reklaamile. 

Kokkuvõtvalt võttis kohus selle hindamisel, kas ettevõtja peamiseks ja püsivaks tegevusalaks oli 

finantsteenuse osutamine, arvesse järgmisi asjaolusid: ettevõtja majandusaasta aruandes 

märgitud põhitegevusala, ettevõtja veebileht ja sellel olev teenuste reklaam, edasised 

arengukavad, ressursside kasutus ja finantsteenuste käibe suurus. 

  

Ettevõtja, kes alustab finantsteenuste osutamist ning kavandab seda küllaltki suures mahus, saab 

tegevusloa taotlemise kohustuse tekkimist hinnata lähtuvalt oma finantsplaanist – kui planeeritav 

finantsteenuste käive on tõenäoliselt teiste teenuste käibest suurem või kui ettevõtja kavandab 

ressursse kasutada kõige enam KRAS § 6 lõike 1 punktides 2-12 nimetatud finantsteenuste käibe 

tekitamiseks, tuleb tal taotleda tegevusluba. 

 

Ei ole alust kahelda selles, et mõistlik finantsteenuseid osutav ettevõtja saab piisavat hoolsust 

üles näidates aru, et kui finantsteenuste osutamise käive on tema teiste teenuste käivetest suurem, 

on tegemist finantsteenuse osutamisega mahus, mis toob kaasa kohustuse taotleda tegevusluba.  

 

Loakohustus toob kaasa ka PS § 31 tuleneva ettevõtlusvabaduse riive, kuid riive on 

proportsionaalne.  

 

RahaPTS eesmärk on tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi 

kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.  Finantseerimisasutuste loakohustus on üks 

meede rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide ja ohtude vähendamisel ning kavandatavate 

õigusrikkumiste ärahoidmisel. Rahandusministeerium töötas märtsiks 2017 välja uue RahaPTS 

eelnõu. Plaanitavas seaduses jääb loakohustuse eesmärk sarnaseks tänasega. Seletuskirjas on 

lähemalt selgitatud loakohustuse eesmärki: “Loakohustusel on eelkõige kuritegusid ennetav 

funktsioon, see tähendab, et tegevusloa menetluse näol tegemist n.ö kaitsefunktsiooniga, mis 

aitab tulevikus ennetada võimalikke kuritegusid. Kaitsefunktsiooni kehtestamise vajadus tuleneb 

rahapesu ja terrorismi rahastamise FATF-i
6
 soovitustest ning IV rahapesu tõkestamise 

direktiivist (artikkel 47). […] FATF-i soovitustes rõhutatakse riskipõhist lähenemist nii 

tõkestamise meetmete rakendamisel kui ka järelevalve teostamisel. Riigid peaksid võtma 

meetmed, tagamaks, et näiteks raha või alternatiivse maksevahendi ülekandeteenuseid osutavad 

füüsilised või juriidilised isikud on litsentseeritud või registreeritud ning nende kontrollimiseks 

ja FATFi soovitustes sätestatud asjaomaste meetmete järgimise tagamiseks on kehtestatud 

tõhusad mehhanismid.“ 

 

Finantsteenuste valdkonnas peamiselt ja püsivalt tegutsema asuv ettevõtja peab vastavas 

valdkonnas tegutsema asudes arvestama kõrgendatud nõuetega. Kõrgendatud hoolsuskohustused 

                                                 
5
Vt Tartu Maakohtu 18.01.2008 otsus asjas 4-07-4261.   

6
 FATF (Financial Action Task Force) on eksperte koondav valitsustevaheline töögrupp, kes töötab välja rahapesu ja 

terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid, mis on abiks liikmete regionaalsete või riigisiseste rahapesu 

tõkestamise hoolsusmeetmete väljatöötamisel. 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/48266be3-5afa-4d37-aa29-808b2e64e4c5
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/48266be3-5afa-4d37-aa29-808b2e64e4c5
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/48266be3-5afa-4d37-aa29-808b2e64e4c5
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=9700210
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ja rangemad nõuded on rahandussektoris tavapärased. Nõuded on põhjendatud vajadusega tagada 

süsteemi stabiilsus ja usaldusväärsus ning nende eesmärgiks on viia eri liiki kuritarvituste risk 

võimalikult madalale. Kuritarvituste ärahoidmiseks ja tuvastamiseks peavad olema 

finantseerimisasutuses võetud teatud kontrollimeetmed, nt peavad olema kehtestatud 

sisekontrollieeskirjad.  

 

Tegevusloa andmisel kontrollitakse, et ettevõtjal, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul 

kasusaajal või omanikul puudub karistatus riigivõimuvastase, rahapesualase või muu tahtlikult 

toime pandud kuriteo eest, samuti kas ettevõtja määratud kontaktisik vastab seaduses sätestatud 

nõuetele. Samuti peab tegevusloa taotlemisel esitama rahapesu andmebüroole RahaPTS järgi 

nõutavad protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad (RahaPTS § 52 lg 3 p 6). See tagab, et juba 

enne finantsteenuste alal tegutsema asumist on vajalikud sisemised turvameetmed ja 

kontrollieeskirjad kehtestatud. Vastavate eeskirjade puudumine suurendab rahapesu ja terrorismi 

rahastamise riske.  

 

Taotluse esitamisega ei kaasne ettevõtjale kuigi suurt halduskoormust. Samal ajal on avalik huvi 

finantsteenuste valdkonnas toimuvate rikkumiste tõkestamise vastu väga suur. See eesmärk on 

sedavõrd kaalukas, et vastavatel tegevusaladel kehtivat loakohustust ennetava abinõuna 

võimalike õigusrikkumiste ärahoidmiseks võib pidada põhjendatuks.  

 

Kokkuvõttes ei ole alust arvata, et RahaPTS § 52 lg 1 p 1 oleks Teie tõstatatud asjaoludel 

põhiseadusega vastuolus. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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