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VALIKÜLEVAADE JÕUSTUNUD
ÕIGUSAKTIDEST JA MUUDEST OLULISTEST
DOKUMENTIDEST
OKTOOBER–DETSEMBER 2002
8. oktoober

24. oktoober

Riigikogu nimetas oma otsusega audiitorid, kes kontrollivad Eesti Panga tegevust 2002. majandusaastal ja kinnitavad
aastaaruande õigsust. Nendeks on audiitoräriühingu AS Deloitte & Touche Audit audiitorid Veiko Hintsov ja Villu Vaino.

Jõustus seadus “Riigi 2002. aasta teine
lisaeelarve”, milles täiendavad tulud ja kulud
on kavandatud summas 788 000 000 krooni.

14. oktoober
Tagatisfondi nõukogu kehtestas investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määrad.

23. oktoober
Riigikogu kinnitas 2001. aasta riigieelarve
täitmise aruande.
* * * * *
Jõustus Riigikogu poolt 9. oktoobril vastu
võetud seadus, millega Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium
ühendati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks.
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* * * * *
Finantsinspektsioon kustutas osaühingu
Kindlustusjuht Kindlustusmaakler kindlustusvahendajate nimekirjast.

31. oktoober
Eesti Panga nõukogu võttis vastu kaks otsust:
nr 5-1 krediidiasutuste poolt Eesti Panga
arvelduskontol hoitavate vahendite tasustamise kohta ning nr 5-2 krediidiasutuste
kohustusliku reservi nõude kohta1. Mõlemad otsused jõustuvad 1. märtsist 2003.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks järgmised Eesti
Panga nõukogu otsused: nr 5-2 (7. maist
1996) “Krediidiasutuste kohustuslikud reservid”; nr 7-2 (15. juunist 1998) “Krediidiasutuste kohustusliku reservi suuruse arvestuse
baasi muutmine”; nr 5-1 (20. maist 1999)
“Krediidiasutuste poolt Eesti Panga arveldus-

Otsuse tekst on avaldatud ajakirja käesolevas numbris, lk 98–99.
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kontol hoitavate vahendite tasustamine”ning
nr 7-6 (25. aprillist 2000) “Krediidiasutuste
kohustusliku reservi määr ja kohustusliku
reservi täitmisel aktsepteeritavad varad”,
samuti otsuse nr 5-2 (15. aprillist 1997) “Kapitali adekvaatsuse määra muutmine” 3. punkt.
* * * * *
Eesti Panga presidendi määrusega nr 16
tehti muudatusi maksesüsteemide ekspertide nõukogu reglemendis, mis oli kinnitatud 10. jaanuaril 2002 välja antud Eesti
Panga presidendi määruse nr 1 “Eesti Panga
maksesüsteemide alusdokumentatsiooni
kinnitamine” lisana nr 5.

aruanne, tähtajaks tasumata ja/või allahinnatud laenude aruanne, hoiuste ja laenude
regionaalse jaotuse aruanne ning väärtpaberite aruanne). Kinnitati ka aruannetes kasutatavad mõisted.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks 7. novembril 2000
välja antud Eesti Panga presidendi määrus
nr 11 “Aruannete, nende sisu ja esitamise
tähtaegade kehtestamine krediidiasutustele”.
* * * * *
Eesti Panga presidendi määrusega nr 19
tunnistati kehtetuks 13. septembril 2001 välja
antud Eesti Panga presidendi määrus nr 3
“Valuuta ja väärtpaberite tollivormistuse kord”.

* * * * *
Eesti Panga presidendi määrusega nr 17
kinnitati krediidiasutuste maksebilansialase aruandluse dokumendid (tehinguliste
finantsvoogude aruanne, mittetehinguliste
finantsvoogude aruanne, mitteresidentidele
müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne).
Kinnitati ka aruannetes kasutatavad mõisted.
Kahele esimesena nimetatud aruandele kehtestati testimisperiood kuni 30. septembrini
2003. Määrus jõustus 1. jaanuarist 2003.

3. detsember
Eesti Panga nõukogu kinnitas keskpanga
2003. aasta eelarve. Selle maht on 198,6
miljonit krooni.
* * * * *

Ühtlasi tehti muudatusi 31. jaanuaril 1997
välja antud Eesti Panga presidendi määruses
nr 2 “Krediidiasutuste aruandlus”.

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati
alates 1. jaanuarist 2003 tunnipalga alammääraks 12 krooni ja 90 senti ning kuupalga alammääraks täistööaja korral 2160
krooni (olid 1. jaanuarist 2002 vastavalt
10.95 ja 1850).

8. november

5. detsember

Tagatisfondi nõukogu kehtestas hoiuste
tagamise osafondi kvartaliosamakse
määra 2003. aastaks.

Rahandusministri määrusega kehtestati
Finantsinspektsiooni 2003. aasta eelarve
järelevalvetasu mahuosa määrad.

18. november

11. detsember

Eesti Panga presidendi määrusega nr 18
kinnitati krediidiasutuste bilansi täiendava
aruandluse dokumendid (ressursside käivete aruanne, ressursside jääkide aruanne,
laenude käivete aruanne, laenude jääkide

Riigikogu võttis vastu seaduse “2003. aasta
riigieelarve”, milles tulud on planeeritud
summas 38 434 017 600 krooni ja kulud
summas 38 758 141 200 krooni. Seadus
jõustus 1. jaanuarist 2003.
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13. detsember
Eesti Panga presidendi määrusega nr 20
kinnitati valuutade loetelu, mille suhtes Eesti Pank fikseerib Eesti krooni päevakursid.
Varasematele valuutadele lisandusid Bulgaaria leev, Hiina jüaan (renminbi), Küprose nael,
Malta liir, Rumeenia leu, Slovakkia kroon ja
Türgi liir. Varasemast nimistust jäeti välja
Kasahstani tenge, Moldova leu ja Usbekistani summ. Määrus jõustus 1. jaanuarist 2003.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks 1. märtsil 2002
välja antud Eesti Panga presidendi määrus
nr 4 “Eesti krooni päevakursside fikseerimise
eeskirja kinnitamine”.

reerimise ja maksebilansistatistika koostamiseks vajalike andmete esitamise
kord. Määrus jõustub 1. märtsist 2003.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks 28. detsembril
1995 välja antud Eesti Panga presidendi
määrus nr 35 “Pankade maksebilansialane
aruandlus”.

19. detsember
Eesti Panga nõukogu võttis teadmiseks
Eesti Panga strateegilise arengukava
aastaiks 2003–20052.

* * * * *
Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks ASi
BB-Invest tegevusloa tegutsemiseks investeerimisühinguna.

16. detsember
Eesti Panga presidendi määrusega nr 21
kinnitati rahvusvaheliste maksete dekla-
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30. detsember
Eesti Panga presidendi määrusega nr 22
muudeti 2. juulil 2002 välja antud Eesti Panga
presidendi määrusega nr 12 “Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid” kinnitatud krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse arvutamise juhendit soolo ja konsolideeritud
baasil.

Arengukava on avaldatud ajakirja käesolevas numbris, lk 115–116.
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