RAHAPESU ANDMEBÜROO SOOVITUSLIK JUHEND
TERRORISMI RAHASTAMISE TUNNUSTE KOHTA

1. märts 2017

1. Käesolev selgitav juhend on antud ja avaldatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse (edaspidi RahaPTS) (RT I 2008, 3; 27, 177) § 39 lõike 3 alusel.
2. Käesolev juhend ja sellesse tehtavad muudatused on kooskõlastatud Kaitsepolitseiametiga ning
Vabariigi Valitsuse 11. mai 2006. a korralduse nr 285 “Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks” § 3 alusel
moodustatud Nõukojaga. Rahapesu andmebüroo täiendab juhendit tulenevalt arengutest terrorismi
rahastamise tüpoloogias. Juhend avaldatakse rahapesu andmebüroo ametlikul koduleheküljel
http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/juhendid/ .
3. Käesoleva juhendi kohaldamisel tuleb arvestada kehtivatest õigusaktidest ja teistest rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivatest soovituslikest juhenditest tulenevaid nõudeid.
Õigusaktidest tulenevate imperatiivsete nõuete korral tuleb lähtuda õigusaktides sätestatust. Juhendi
kohaldamisel tekkivate rakenduslike ja tõlgenduslike probleemide korral tuleb lähtuda mõistlikkuse
printsiibist, arvestades käesoleva juhendi eesmärki ning toimida heas usus ja kooskõlas kohustatud
isikult oodatava hoolsusega.
4. Kui terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tunnuste loetelus (edaspidi loetelu) ei ole mõiste
“isik” täpsustust, mõeldakse isiku all nii füüsilist kui juriidilist isikut või muud ühendust.
5. Teatele tuleb lisada nende tunnuste number ehk indikaator, mis oli teate saatmise ajendiks.
Esimesena tuleb ära märkida üldindikaator ning seejärel tegevuspõhine indikaator (näiteks kui riskiriigi
kodanik kannab kontole sularaha, märkida indikaatoriks: 2.2.1). Vajadusel võib märkida ka mitu
indikaatorit, märkides esimesena peamise kahtluse tekkimise ajendiks olnud indikaatori.
Numeratsiooni kasutamine lihtsustab nii teate kui hilisema tagasiside formeerimist.
6. Terrorismi finantseerimise kahtlusega tehingu tuvastamise põhimõtteks on üldindikaatori ja
tegevusepõhise indikaatori kokkulangemine. Teate saatmisel rahapesu andmebüroole tuleb märkida
esimesena üldindikaator ning seejärel tegevuspõhine indikaator.
7. Rahvusvahelised finantssanktsioonide nimekirjad. Euroopa Liidu ühiste seisukohtade kehtestamisel,
millega sätestatakse piiravad meetmed kolmanda riigi või tema kodanike suhtes, peavad liikmesriigid
tagama, et nende poliitika vastaks ühistele seisukohtadele (EL lepingu art 15). Kõik Euroopa Liidu
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Nõukogu määrustes sätestatud meetmed, millega kehtestatakse sanktsioone kolmanda riigi või tema
kodanike suhtes, on Euroopa Liidu liikmesriikides tervikuna siduvad ja vahetult kohaldatavad (EÜ
asutamislepingu art 249). Informatsioon Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamiseks
kehtestatud sanktsioonidest avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja muude teabekanalike kaudu. Eestis
toimub rahvusvahelise sanktsiooni riigisisene rakendamine rahvusvahelise sanktsiooni seaduses
sätestatud Vabariigi Valitsuse vastava õigusakti alusel või vahetult Euroopa Liidu Nõukogu määruste
alusel. Krediidi- ja finantseerimisasutustel ning muudel RahaPTS subjektidel on kohustus kontrollida
kliendisuhte loomisel ning tehingute tegemisel, kas füüsiline isik, juriidiline isik või muu ühendus võib
olla kantud Euroopa Liidu1 või ÜRO2 finantssanktsioonide nimekirja. Nimekirja kantud füüsilise isiku,
juriidilise isiku või muu ühenduse tuvastamisel tuleb sellest viivitamata informeerida rahapesu
andmebürood tulenevalt RahaPTS § 32 lg 1 ja 5 ning peatada tehingute tegemine. Vastavasisulise teate
tegemisel RABile tuleb valida teate liigiks „rahvusvahelise sanktsiooni seaduse subjekt“.
8. Mõisted:
– riskiriik on riik või piirkond, kus on suurenenud terrorismioht või millega seondub kõrgem terrorismi
rahastamise risk. Riskiriikide või piirkondade kohta võib rahapesu andmebüroo anda RahaPTS
kohustatud subjektidele töö käigus täiendavat informatsiooni;
– maksuvabaks territooriumiks loetakse territooriumit, kus rakendatakse minimaalselt või ei
rakendata üldse seal registreeritud isikutele maksukohustust.. Eestis ei ole selliste territooriumide
nimekirja ning krediidi- ja finantseerimisasutused koostavad riskipõhiselt oma nimekirjad. Eesti Maksu‐
ja Tolliameti veebilehel on olemas nimekiri territooriumitest, mida ei loeta madala maksumääraga
territooriumideks: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/mitteresidendi-eestitulu-maksustamine/nimekiri-territooriumidest.
Terrorismi rahastamisele viitavate kahtlaste tehingute tunnuste loetelu
Üldindikaatorid:
1. füüsiline isik on sündinud riskiriigis;
2. füüsiline isik omab riskiriigi kodakondsust;
3. füüsiline isik omab elukohta riskiriigis;
4. füüsiline isik on seotud riskiriigis registreeritud juriidilise isiku või muu ühendusega;
5. juriidiline isik või muu ühendus on registreeritud riskiriigis;
6. juriidilise isiku või muu ühenduse filiaali emafirma on registreeritud riskiriigis.

EL konsolideeritud nimekiri on kättesaadav:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml
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ÜRO konsolideeritud nimekiri on kättesaadav: : https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml
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Tegevusepõhised indikaatorid krediidi- ja finantseerimisasutustele:
1. Konto avamisel
1.1 isik esitab ilmsete võltsimistunnustega dokumendid või mille puhul tekib võltsimiskahtlus (halb
kvaliteet, mittekorrektsed nimekujud, sünniaeg 01.01.19....);
1.2 isik kasutab dokumentide täitmisel kõrvalist abi või ei oska neid täita;
1.3 isik ei tea juriidilise isiku või muu ühenduse (sh. mittetulundusühingu, „NGO”, „NPO“) tegevuse
iseloomu, tegelikke omanikke, asukohta või kontaktandmeid;
1.4 esinevad vastuolud juriidilise isiku või muu ühenduse dokumentatsioonis;
1.5 isik esitab kehtetu või mittekorrektse esindusõigust või isikut tõendava dokumendi;
1.6 isik ei oska põhjendada tellitavate teenuste vajadust (nt arvelduslimiitide suurus ei vasta reaalsele
käibele, tellitakse mitu pangakaarti jms);
1.7 juriidiline isik on registreeritud maksuvabal territooriumil;
1.8 algkapitali sissemakse tehakse sularahas riskiriikides käibel olevas valuutas;
1.9 algkapitali sissemakse kantakse vahetult pärast konto avamist riskiriigis asuvasse panka;
1.10 algkapitali sissemakse kantakse vahetult peale konto avamist riskiriigiga seotud isiku kontole;
1.11 isik palub saata pangakaardid ja paroolikaardid tagantjärele riskiriigis asuvale aadressile;
1.12 isiku aadressiks on märgitud postkontori aadress;
1.13 muu kahtlustäratav käitumine (nt närvilisus, asjatundmatus pangateenuste suhtes, huvi tehingu
teostamise kiiruse kohta, huvi arvelduslimiitide kohta, huvi tehingute limiitide kohta, samuti huvi
asjaolude kohta, mis on aluseks korrakaitsestruktuuri informeerimisel jne).

2. Sularahatehingu teostamine
2.1 üksikud sularaha sissemaksed või väljamaksed, mis ületavad 320 eurot;
2.2 valuutavahetustehing riskiriigis käibel olevas valuutas, mis on ületab 320 eurot;
2.3 üksikute suurte summade laekumine eraisiku arvele riskiriigist või nende kodanikelt, millele järgneb
koheselt sularaha väljamakse kontoris või sularahaautomaadist (ATM);
2.4 füüsilise isiku arvele laekuvad riskiriigist või nende kodanikelt regulaarsed sularaha sissemaksed ka
väiksemates summades kui juhendi punktis 2.1, misjärel laekunud raha kantakse üle suuremates
summades erinevatele kontodele;
2.5 sularaha ülekandmine riskiriiki arvet avamata;
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2.6 sularaha ülekandmine riskiriigiga seotud isikule arvet avamata;
2.7 üksiku ebatavaliselt suures summas sularaha ülekandmine varem mitteesinenud isikule, kellele ei
ole varem raha üle kantud või maksuvabal territooriumil registreeritud isikule;
2.8 isiku ebaharilik huvi sularahalimiitide kohta;
2.9 süstemaatiline sularaha sissemakse juriidilise isiku või muu ühenduse (sh. NGO, NPO) poolt, mis ei
tegele jaekaubanduse ega teenindusega;
2.10 isiku süstemaatilised sularaha sissemaksed mittetulundusühingu (NGO, NPO) kontole, mis
tegutseb riskiriigis või mille tegevusalaks on riskiriikidele abi osutamine või kui maksel on
araabiakeelsed selgitused või muu mittearusaadav selgitus3;
2.11 sularaha sissemaksed pangaautomaatide kaudu, mis ületavad 320 eurot;
2.12 sularaha ülekandmine, mille selgitus ei ole loetav või on arusaamatu sisuga;
2.13 kogu arvel oleva raha väljavõtmine sularahas;
2.14 õiguskaitsestruktuuridelt laekunud eelnev teave isiku kahtlaste tehingute kohta;
2.15 muu kahtlustäratav käitumine (närvilisus, asjatundmatus pangateenuste suhtes, huvi tehingu
teostamise kiiruse kohta, huvi tehingute limiitide kohta isiku identifitseerimise kohustuse ja
korrakaitsestruktuuride teavitamise korra kindlaks tegemiseks, samuti turvameetmetest hoidumine,
turvakaamerate vältimine jne);
2.16 laekunud summade välja võtmine teiste pankade (või riskiriikide pankade) sularahaautomaatidest
(ATM);
2.17 laekunud summade välja võtmine osade kaupa erinevates pangakontorites;
2.18 suures summas hoiustamistehingute tegemine, pangaautomaadi kaudu;
2.19 ühele arvele mitmete sularaha sissemaksete tegemine erinevatest pangakontoritest ühe päeva
jooksul, kokku suures summas.

3. Sularahata tehingute teostamine
3.1 isik teostab ülekande riskiriiki arvelduskontole, millele ei ole varem raha üle kantud;
3.2 isikule laekub ülekanne riskiriigi arvelduskontolt, millelt ei ole varem raha üle kantud;
3.3 isik teostab ülekande Eestisse riskiriigiga seotud kliendile, kellele ei ole varem raha üle kantud;
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Võimalikud selgitused: sadaqa, sadaga, zakat, zakaat, ramadaan, ei al´adha, iftar, haj, sponsor aid
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3.4 isiku kontole Eestis teostab ülekande riskiriigiga seotud klient, kes ei ole varem raha üle kandnud;
3.5 isiku kontole Eestis teostab ülekande mittetulundusühing (NGO, NPO), mis tegutseb riskiriigis või
mille tegevusalaks on riskiriikidele abi osutamine või kui maksel on selgitused (nt almus, annetus,
sadaqa, sadaga, zakat, zakaat, ramadaan, ei al´adha, iftar, haj, sponsor aid) või muu selgitus, mis ei ole
arusaadav;
3.6 isik teostab ülekande mittetulundusühingu kontole (NGO, NPO), mis tegutseb riskiriigis või mille
tegevusalaks on riskiriikidele abi osutamine või kui maksel on selgitused (nt almus, annetus, sadaqa,
sadaga, zakat, zakaat, ramadaan, ei al´adha, iftar, haj, sponsor aid vms) või muu selgitus, mis ei ole
arusaadav;
3.7 isik teostab ülekande maksuvabale territooriumile;
3.8 toimub üksik ebatavaliselt suures summas raha ülekanne kliendile, kellele ei ole varem raha kantud
või maksuvabal territooriumil registreeritud kliendile;
3.9 erinevate riskiriikidega seotud isikute maksed ühele kontole piisava selgituseta;
3.10 isikud ülekanded erinevate riskiriikidega seotud isikute kontodele;
3.11 ülekande üheks pooleks on riskiriigis registreeritud krediidi- või finantseerimisasutus;
3.12 ülekande üheks pooleks on maksuvabal territooriumil registreeritud krediidi- või
finantseerimisasutus;
3.13 üksik suur või regulaarne veebiraha ost-müük või maksed muude konfidentsiaalsust reklaamivate
finantsinstrumentide kasutamise eest;
3.14 internetipanga teel teostatud makse, mille selgitus ei ole loetav või on segase sisuga;
3.15 internetipõhised maksed, kui arvuti aadress (IP) asub riskiriigis;
3.16 suurte summade ringlemine kinnises kontuuris (erinevate krediidiasutuste vahel);
3.17 suurte summade liikumised (erinevate isikute vahel) ühe krediidiasutuse piires ühe päeva jooksul;
3.18 õiguskaitsestruktuuridelt on laekunud eelnev teave isiku kahtlaste tehingute kohta;
3.19 isiku poolt teostatavad maksed ning laekumised summas, mis jäävad napilt alla summa, millega
kaasneb teatamiskohustus rahapesu andmebüroole.

4. Tegevusepõhised indikaatorid valuutavahetusteenuse pakkujale:
4.1 valuutavahetustehing riskiriigis käibel olevas valuutas, mis ületab 320 eurot;
4.2 perioodiliselt tuuakse vahetamiseks suuri summasid erinevates valuutades samade isikute poolt;
4.3 suure summa sularaha eest ostetakse valuutat sularahas;
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4.4 suure summa sularaha vahetamisel palutakse vahetatud raha teise isiku või teise riigi pangakontole
suunata;
4.5 õiguskaitsestruktuuridelt on laekunud eelnev teade isiku kahtlaste tehingute kohta;
4.6 isiku poolt teostatavad tehingud, mis jäävad veidi alla summa, millega kaasneb isiku
identifitseerimise või teatamiskohustus rahapesu andmebüroole.

5. Tegevusepõhised indikaatorid seoses kinnisvaratehingutega (notaritele ja isikutele kes teevad või
vahendavad tehinguid kinnisvaraga):
5.1 kinnisvaratehingud toimuvad sularahas ning esineb teisi kahtlasi asjaolusid;
5.2 kinnisvaratehingutes liisingu või krediidiga nähakse ette osamaksed sularahas;
5.3 vähemalt üks lepingupooltest keeldub esitamast enda kohta piisavalt andmeid;
5.4 kinnisvaratehingu eest makstakse riskiriigi panga kaudu;
5.5 õiguskaitsestruktuuridelt on laekunud eelnev teave isiku kahtlaste tehingute kohta.
5.6 kinnisvara eest maksab maksuvabal territooriumil või riskiriigis registreeritud juriidiline isik või muu
ühendus;

6. Tegevuspõhised indikaatorid õnnemängude korraldajatele
Indikaatorid kohalduvad riskiriigis sündinud isikule või riskiriigi kodanikule
6.1 suurtes summades sularahas ostetud mängužetoonid või rahalise panuse ühikud (nn mängu
nominaalid) müüakse riskiriigis sündinud või riskiriigi kodaniku poolt tagasi sooviga kanda raha
pangakontole võiduna;
6.2 isik esineb teise isiku nimel;
6.3 isik ostab sularahas teise isiku võidu;
6.4 isik palub võidud kanda teise isiku pangaarvele;
6.5 isik võidab süstemaatiliselt suuri summasid;
6.6 isik nõuab kirjalikku tõendit võidetud summa kohta teise isiku nimele;
6.7 isik avaldab soovi vahetada väiksema väärtusega kupüürid suurema väärtusega kupüüride vastu;
6.9 isik tasub juriidilise isiku või riskiriigi valitsusasutuse või valitusasutuse poolt hallatava asutuse või
mittetulundusühingu krediit- ja deebetkaardiga, või kaardiga, millelt võivad puududa isikuandmed;
6.10 isik ostab sularahas suure summa (üle 2 000 euro) rahalise panuse ühikuid (nn mängu nominaale);
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6.11 isik soovib peale lühiajalist mängimist järele jäänud krediidi (üle 2000 euro vääringus) rahaks
tagasi vahetada ning nõuab hasartmängu korraldajalt tõendit temale raha väljamaksmise kohta.

7. Tegevuspõhised indikaatorid audiitoritele ning raamatupidamise ja maksustamise valdkonnas
nõustamisteenust pakkuvatele isikutele:
Alljärgnevalt on ära toodud tunnused, mille puhul tuleks tavapärase kutsetegevuse käigus tehtud töö
osas analüüsida võimalikku terrorismi rahastamise kahtlusega tehingu(-te) tuvastamist:
7.1. Juriidiline isik tasub erinevaid makseid majanduslikult põhjendamatute teenuste eest (nt
konsultatsiooniteenus vms) riskiriikides registreeritud isikule, kui see ei lange kokku tema tavapärase
majandustegevusega või piirkonnaga, kus ettevõttel on ärihuvid.
7.2 Laekumised riskiriigis registreeritud ettevõttelt või riskiriigi kodanikult või seal sündinud isikult kui
see ei haaku ettevõtte tavapärase majandustegevusega või/ning mis kohe kas sularahas välja võetakse
või edasi kantakse.
7.3 Sagedased tehingud sularahaga, mis on isiku tegevusala silmas pidades ilmselgelt ebaharilik ning
kui isik(ud) on seotud riskiriigiga või kui isikul on riskiriigis ärihuvid.

8. Tegevuspõhised indikaatorid advokaatidele ja muudele õigusteenust pakkuvatele isikutele:
Tulenevalt RahaPTS § 3 lg 2 kohalduvad RahaPTS nõuded ning sellest tulenev teatamiskohustus
notarile, advokaadile, kohtutäiturile, pankrotihaldurile, ajutisele pankrotihaldurile ja muule isikule, kes
osutab õigusteenuseid, kui ta tegutseb vahetult oma kliendi nimel või kasuks mis tahes rahalises või
kinnisvaratehingus või aitab kliendil kavandada või sooritada tehingut, mis käsitleb:
a) kinnisvara ning osa, aktsia või ettevõtte tasu eest võõrandamist;
b) kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamist;
c) panga-, hoiu- või väärtpaberikontode avamist või haldamist;
d) äriühingute asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimist;
e) äriühingute või sarnaste üksuste asutamist, tegevust või juhtimist.

8.1 riskiriigist pärit isik soovib kasutada advokaadi teenuseid ettevõtte moodustamisel (nagu trustid ja
rahvusvahelised äriettevõtted) eesmärgiga säilitada oma anonüümsus ning varjata vahendite
(illegaalset) päritolu;
8.2 riskiriigist pärit isik avaldab soovi kasutada advokaatide või muu õigusteenuseid pakkuva isiku arvet
sooviga tagada seeläbi oma anonüümsust;
8.3 Riskiriigist pärit isik pöördub advokaadi poole eesmärgiga sooritada kinnisvara ost või müügitehing
väärtuses, mis ületab või on tunduvalt madalam turuväärtusest või on muul viisil ebaharilik. Sama
kehtib ka kinnisvarainvesteeringute kohta riskiriigist pärit mitteresidentide puhul, kellel puuduvad

7

kinnisvara ostu põhjendavad sidemed Eestiga või kui need tehingud ei ole vastavuses isiku sotsiaalse
või majandusliku olukorraga
8.4 Riskiriigist pärit isik soovib läbi advokaadi või muu õigusteenust pakkuva isiku sooritada tehinguid
sularahaga ja ei soovi esitada andmeid vara päritolu kohta;
8.5 isik soovib advokaadi kaasabil või tema nimel teha riskiriigis registreeritud juriidilise isikuga või
MTÜ-ga tehinguid, millel puudub majanduslik põhjendus;
8.6 isik pöördub advokaadi või muu õigusteenust pakkuva isiku poole ettepanekuga, mis tekitab
terrorismi rahastamise kahtluse.

9. Tegevuspõhised indikaatorid väärismetallide, vääriskivide, kunstiväärtuste ja muude kõrge
väärtusega kaupade vahendajatele ning muudele kauplejatele sularahatehingute puhul, mis on
suuremad kui 15 000 eurot:
9.1 Isiku välimuse põhjal võib eeldada tema riskiriigi päritolu ning isik püüab oma
identifitseerimisandmeid mitte esitada
9.2 Riskiriigist pärit isik soovib arveldada sularahas rohkem kui 15 000 euro suuruse summa ulatuses
9.2 Tekib kahtlus, et isik ei esine enda nimel ja võib esindada riskiriigiga seotud isikut
9.3 Makse toimub riskiriigi territooriumil registreeritud panga kaudu
9.4 isik soovib tasuda riskiriigis kasutusel olevas valuutas
9.5 riskiriigist pärit isik tasub sularahas makse, mis jääb napilt alla isiku tuvastamise kohustuse
piirmäära (15 ooo eurot) või üritab tasuda identifitseerimiskohustuse vältimiseks mitmes osas.
9.6 Riskiriigist pärit isik soovib kauplejale müüa väärismetalle või vääriskivisid üle 15 000 euro
väärtuses;

10. Tegevuspõhised indikaatorid usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujatele:
10.1 Riskiriigist pärit isik soovib kasutada teenuseid äriühingu või muu juriidilise isiku asutamiseks
eesmärgiga säilitada oma anonüümsus ning varjata vahendite (illegaalset) päritolu4;
10.2 isik ei soovi ettevõtte asutamisel teenusepakkujale avaldada ettevõtte tegelikke kasusaajaid, kuid
on alust arvata, et need võivad olla seotud riskiriigiga;
10.3 Isik ei soovi ettevõtte asutamisel teenusepakkujale avaldada algkapitali või äritegevuseks
kasutatava kapitali päritolu, kuid on alust arvata, et see võib pärineda riskiriigist;
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Sellele võib viidata näiteks äärmiselt keeruline ettevõtte (rahvusvaheline) omanike struktuur vms
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10.4 isiku suhtes, kes soovib kasutada teenuseid äriühingu või muu juriidilise isiku asutamiseks või
juhtimiseks, eksisteerib variisiku kahtlus (nt sotsiaalne välimus või taust ei vasta tellitava teenuse või
äritegevuse iseloomule, isik ei oska selgitada tellitavat teenust või ei tea fakte ettevõtte äritegevuse
kohta vms) ning on alust arvata, et variisiku taga on riskiriigist pärit isikud.
10.5 riskiriigiga seotud isik soovib läbi usaldusfondide või äriühingute teenuse pakkuja teha tehinguid,
millel puudub majanduslik mõte või mis on muul viisil ebaharilikud või kahtlased5.
10.6 Riskiriigiga seotud isik keeldub tehingute, tehingutes osalevate isikute või varade kohta
teenusepakkujale selgituste andmisest või ei ole antud selgitused ning dokumendid usutavad.
10.7 Usaldusfondide või äriühingute teenust soovib välisriigi resident, kellel puuduvad sidemed Eestiga
ja kes pärineb riskiriigist;
10.8 Riskiriigiga seotud isik soovib läbi usaldusfondide või äriühingute teenuse pakkuja sooritada
tehinguid suurtes summades (üle 15 000 euro) sularahaga ja ei soovi esitada andmeid vara päritolu
kohta;
10.9 isik pöördub usaldusfondide või äriühingute teenuse pakkuja poole ettepanekuga, mis tekitab
terrorismi rahastamise kahtluse.
Märkus: Rahapesu andmebüroole tuleb saata teade ka siis, kui seoses kahtluse tekkimisega isikuga
kliendisuhtesse ei astutud.

11. Tegevuspõhised indikaatorid mittetulundusühingutele ja sihtasutustele mittetulundusühingute
ja sihtasutuste seaduse tähenduses:
Mittetulundusühingutele ja sihtasutustele mittetulundusühingute ja sihtasutuste seaduse tähenduses,
kohaldub RahaPTS juhul, kui neile tasutakse sularahas üle 15 000 euro või võrdväärne summa muus
vääringus, sõltumata sellest, kas tasumine toimub ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena.
11.1 Ei ole õnnestunud tuvastada raha annetanud isikut kuid on alus arvata, et ta on seotud riskiriigiga;
11.2 Annetuse teinud isiku suhtes on variisiku kahtlus ja on alust arvata, et variisik esindab riskiriigist
pärit isikut;
11.3 Annetuse summa ei ole kooskõlas annetuse teinud isiku sissetuleku, varandusliku seisundi või
sotsiaalse taustaga;

5

Näiteks tehingud ebaharilikult suures summades, tehingud selgitustega „konsultatsioonitasu“, väidetavate
laenutehingutega seotud rahvusvahelised maksed (nt „laenu tagasimakse“). Samuti maksed, mis on seotud
offshore ehk maksuvabade piirkondadega või piirkondade/riikidega, kus FATFi hinnangul ei kohaldata piisavalt
rahapesu tõkestamise meetmeid või kus on teadaolevalt tavapärasest karmimad nõuded isiku- äri- ja
pangasaladusele või kus ei koguta / uuendata / väljastata andmeid ettevõtete kasusaajate omanike kohta.
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11.4 Annetuse suurus ületab annetuse teinud ettevõtte deklareeritud kasumi või ei ole kooskõlas
annetaja teadaoleva majandustegevuse tulemustega;
11.5 Annetuse teeb vastloodud ettevõte, kelle juhtkond või omanikud pärinevad riskiriigist;
11.6 Annetuse teinud isik seab annetatud raha kasutamisele ebaharilikke tingimusi (näiteks nõude
annetatud vara tagastamiseks teatud perioodi möödudes või annetatud raha ülekandmiseks riskiriigi
isikule / ettevõttele / organisatsioonile);
11.7 Riskiriigiga seotud isiku poolt tehtud või riskiriigi organisatsiooni jaoks mõeldud annetuse suurus
kas ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena jääb napilt alla isiku tuvastamise kohustuse
piirmäära (15 000 eurot);
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