
Rahandusministri 6. märtsi 2009. a määruse nr 17 
«Hasartmängukorraldaja raamatupidamise 

aastaaruande lisa «Panused ja väljamakstud võidud» 
vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine» 

lisa 

Panused ja väljamakstud võidud 

Tabel 1. Õnnemängude panused ja väljamakstud võidud 
Õnnemängud 

Õnnemäng  
Korraldusloa 

number Linn/Vald Panuste summa 
Väljamaksete 

summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2 3 4 5 6=4–5 
OSA A – mängulaual ja mänguautomaadil korraldatud õnnemängud*  

            
OSA A KOKKU     
OSA B – täiendavad õnnemängud** 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või mängulaudade 
panuste arvelt         
Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit     
OSA B KOKKU     

* osas A kajastatakse mängulaual ja mänguautomaadil korraldatud õnnemängud eraldi iga korraldusloa ja iga linna 
või valla kohta 
** osas B esitatav panuste summa on hõlmatud osa A «panuste summa» all  
 
Tabel 2. Loteriide panused ja väljamakstud võidud 

Loteriid 

Korraldusloa 
number Loterii alaliik* Panuste summa 

Väljamaksete 
summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2  3  4  5=3–4 
          

KOKKU    
* 1: klassikaline loterii 
   2: kiirloterii 
 
Tabel 3. Totode panused ja väljamakstud võidud 

Totod 

Korraldusloa 
number Linn/Vald* Panuste summa 

Väljamaksete 
summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2  3  4  5=3–4 
          

KOKKU    
* 1: toto korraldusloa andmise otsuses märgitud aadressil toto mängukoht 
   2: toto korraldamisel, kui korraldusloa andmise otsuses ei ole mängukoha aadressi märgitud 
 



Tabel 4. Osavusmängude panused ja väljamakstud võidud 
Osavusmängud 

Korraldusloa 
number Linn/Vald Panuste summa 

Väljamaksete 
summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2 3 4 5=3–4 
          

KOKKU        
 
Tabel 5. Kaughasartmänguna korraldatavate hasartmängude panused ja 

väljamakstud võidud 
Kaughasartmänguna korraldatavad hasartmängud 

Õnnemäng, loterii, 
toto või osavusmäng 

Korraldusloa 
number Panuste summa 

Väljamaksete 
summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2 3 4 5=3–4 
OSA A1 – õnnemäng2, loterii3, toto, osavusmäng 

          
OSA A KOKKU    
OSA B – täiendavad õnnemängud4 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või mängulaudade 
panuste arvelt       
Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit    
OSA B KOKKU    

1 osas A kajastatakse hasartmängud eraldi iga korraldusloa kohta 
2 osas A kajastatakse elektroonilisel seadmel korraldatud õnnemängud 
3 osas A kajastatakse eraldi klassikalised loteriid ja kiirloteriid 
4 osas B esitatav panuste summa on hõlmatud osa A «panuste summa» all 
 
Tabel 6. Õnnemänguturniiri panused ja väljamakstud võidud 

Õnnemänguturniir 

Õnnemänguturniir  
Tegevusloa 

number Linn/Vald Panuste summa 
Väljamaksete 

summa 

Panuste ja 
väljamaksete 
summa vahe 

1 2 3 4 5 6=4–5 
OSA A – õnnemänguturniir1  

            
OSA A KOKKU     
OSA B – täiendavad õnnemängud2 

Võimalus võita ühendatud 
mänguautomaatide või mängulaudade 
panuste arvelt         
Võimalus võita eelnevalt 
kindlaksmääratud muu võit 

    

OSA B KOKKU     
1 osas A kajastatakse õnnemänguturniirid eraldi iga Maksu- ja Tolliametile korraldamise kohta esitatud teate ja 
iga linna või valla osas 
2 osas B esitatav panuste summa on hõlmatud osa A «panuste summa» all 


