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Rahapesu andmebüroo on tutvunud ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooniga, mis 

koostati ühinguõiguse muudatuste vajaduse hindamiseks. Ühinguõiguse revisjoni analüüsis on 

välja toodud vajalikke lahendusi, et praktikas esinevaid probleeme lahendada. Siiski soovime 

viidata teatud asjaoludele, mida tuleks enne ühinguõiguse muudatusi hinnata. Ettepanekud 

analüüsis, mida rahapesu andmebüroo arvates peaks kindlasti arvestama: 

 

Dokumentide kättetoimetamisega seotud ettepanekud. Ettepanek kohaldada uusi põhimõtteid 

andmete/dokumentide kätte toimetamiseks on positiivne, et ühtlustada era- ja avalikus õiguses 

kehtivaid põhimõtteid, näiteks ettepanek lugeda üldisele e-postile saadetud dokumendid 

kättetoimetatuks sarnaselt eraõigusega. Samuti ettepanekud registreeringu peatamiseks, kui 

äriühing proovib dokumentide vastuvõtmisest kõrvale hoiduda või dokumentide 

kätteteoimetamine ei ole korduvalt võimalik olnud. 

 

Notaritele tegelike kasusaajate nimekirja pidamine. Ettepanek notaritele tegelike kasusaajate 

nimekirja pidamine on kooskõlas ka notarite koja poolt tehtud ettepanekuga täiendada 

notariaadiseadust selliselt, et tegelike kasusaajate andmete esitamine oleks notari 

ametitoiminguks. Siiski ei saa nõustuda, et tegelike kasusaajate andmeid lausavaldatakse. 

Tegelike kasusaajate andmed on tasuta kättesaadavad vaid kohustatud isikutele ning muul juhul 

peavad isikud informatsiooni eest tasuma. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et tegelike kasusaajate 

informatsioon on kohustatud isikutele vajalik täitmaks RahaPTS-st tulenevaid hoolsusmeetmeid. 

Arvestada tuleks ka faktiga, et tegeliku kasusaajate andmed on avaldatud isiku enda poolt või 

isiku nõusolekul. 

 

Asjaolud, mida peaks täiendavalt arvestama: 

 

Registrite efektiivsemalt kasutamine. Riiklikud registrid on muuhulgas äriühingute, aga ka 

avalikele asutustele esimeseks informatsiooni allikaks. Rahapesu andmebüroo leiab, et 

võimalusel tuleks kindlasti registreid otstarbekamalt ja efektiivsemalt ära kasutada. Võimalus 

erinevate indikaatorite lisamiseks, selliselt nagu revisjoni komisjon on välja pakkunud 

kontaktandmete uuendamata jätmise korral, tuleks täiendada tuvastamaks ka näiteks variisikuid 

(nn tankistid) või isikuid, kes on süüdi mõistetud äritegevusega seotud kriminaalkaristustes. 

Nimetatud vahend oleks positiivne kuritegeliku tegevusega võitlemiseks. Registrite täiendamine 
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aitaks samuti kaitsta isikuid pettuste ohvriks langemise eest ja seeläbi hoida/parandada Eesti 

mainet. 

 

Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja kauplejatele, kui kohustatud isikutele viitamine. 

Loetletud tegevusalal tegutsejad on rahapesu ja terrorismi rahastamise mõistes kohustatud isikud, 

kui neile tasutakse/nemad tasuvad sularahas üle 5000 euro ühe maksena või mitme omavahel 

seotud maksena üheaastase perioodi jooksul (kauplejate puhul 10 000 eurot). Käesoleval hetkel 

puudub nimetatud aruandlus. Parandamaks olukorra üle järelevalvet teeb rahapesu andmebüroo 

ettepaneku lisaaruandluse kehtestamiseks, näiteks majandusaruannete juures, kus 

mittetulundusühingud, sihtasutused ja kauplejad toovad majandusaruannetes välja kinnituse, et 

nimetatud tehinguid majandusaasta jooksul tehtud ei ole või tuuakse välja statistika nimetatud 

tehingute kohta. Äriregistrit tuleks täiendada, et nimetatud isikute puhul ka viidata, et tegemist 

on kohustatud isikutega RahaPTS mõistes eelmise majandusaruande põhjal. 

 

MTÜS, SAS ja KaubTS täiendamine viitega RahaPTS-le. RahaPTS § 2 lõigete 3 ja 4 alusel on 

mittetulundusühingud (MTÜS mõistes), sihtasutused (SAS mõistes) ja kauplejad (KaubTS 

mõistes) teatud juhtudel kohustatud isikud, millest tuleneb nimetatud isikutele ka RahaPTS 

sätestatud kohustusi. Tulenevalt asjaolust, et isikud ei ole teadlikud RahaPTS sätestatud 

kohustustest jäetakse neile pandud kohustused täitmata ning seega rikutakse seadust, mille eest 

võib isikut karistada RahaPTS 10. peatükis sätestatu alusel. Rahapesu andmebüroo soovitab 

ühinguõiguse revisjoni käigus täiendada nimetatud seadusi viitega RahaPTS-ile, et isikutel tekiks 

arusaam kohustatud isikuks olemise kohta ning seeläbi täidetakse seaduses sätestatud kohustusi. 

 

Rahapesu andmebüroo toetab ühinguõiguse ajakohastamise ning praktikaga kooskõlastamist, aga 

toome välja kitsaskohad ühinguõiguses, millele tähelepanu pööramine aitaks parandada Eesti 

majanduskeskkonda ning tõsta teadlikkust seadusest tulenevate kohustuste osas. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arnold Tenusaar 

Rahapesu andmebüroo 

nõunik 

 
Õigus allkirjastada tuleneb 17.12.2018 volikirjast 3.4-12/23-1. 
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