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Välja andmed  Välja formaat  

Nr.  Välja nimi  Väärtus  Välja tüüp  Välja 
max 

pikkus  Kanne nostro- või 
vostrokontol  

(sh rahvusvaheline 
makse)  

Kanne 
mitteresidentide 

arvelduskontol (sh 
siseriiklik makse)  

Residendist 
maksevahendaja 
kaudu teostatav 
rahvusvaheline 

makse  

1.  Konto või 
makse liik  

1 – nostrokonto;  

2 – vostrokonto  

5 - TARGETi konto  

3 – mitteresidendi 
arvelduskonto  

4 – Residendist 
maksevahendaja 
kaudu teostatav 
rahvusvaheline 
makse  

Number  1  

2.  Kande või 
tehingu liik  

1 – deebet;  

2 – kreedit  

Number  1  

3.  Makse 
identifikaator  

Krediidiasutuse poolt maksele omistatud arhiveerimistunnus  Tekst  20  

4.  Tehingu 
kuupäev  

Kande kuupäev 
kliendikontol  

Kande kuupäev 
kliendikontol  

Kande kuupäev 
krediidiasutuses, 
kus makse algatati 
või asub makse 
saaja konto  

pp.kk.aaaa  10  

Tühi, kui tegemist on 
krediidi-asutusega  

5.  Väärtuspäev  Kande kuupäev 
nostro- või 
vostrokontol või 
kliendi arvelduskontol 

Tühi  pp.kk.aaaa  10  

6.  Nimi  Lähetatud makse 
algataja või laekunud 
makse saaja nimi  

Teise osapoole nimi  Lähetatud makse 
algataja või 
laekunud makse 
saaja nimi  

Tekst  65  

Kood 998 – vt korra 
punkt 4.13.  

7.  Registri-number  Lähetatud makse 
algataja või laekunud 
makse saaja registri- 
või isikukood  

Teise osapoole 
registri- või isikukood 

Lähetatud makse 
algataja või 
laekunud makse 
saaja registri- või 
isikukood  

Tekst  15  

Tühi, kui andmed 
pole kättesaadavad  

Kood 998 – vt korra 
punkt 4.13.  

0, kui tegemist on mitteresidendiga  

8.  Asukoht  Lähetatud makse 
algataja või laekunud 
makse saaja aadress  

Teise osapoole 
aadress  

Lähetatud makse 
algataja või 
laekunud makse 
saaja aadress  

Tekst  100  

Tühi, kui andmed pole kättesaadavad  

9.  Kontakt- Lähetatud makse Teise osapoole Lähetatud makse Tekst  100  
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andmed  algataja või laekunud 
makse saaja 
sidevahendite 
numbrid  

sidevahendite 
numbrid  

algataja või 
laekunud makse 
saaja sidevahendite 
numbrid  

Tühi, kui tegemist on 
vahendatava 
maksega  

Tühi, kui andmed pole kättesaadavad  

10.  Nimi 2  Lähetatud makse 
saaja või laekunud 
makse algataja nimi  

Mitteresidendist 
kliendi nimi  

Lähetatud makse 
saaja või laekunud 
makse algataja nimi  

Tekst  65  

Tühi, kui andmed 
pole kättesaadavad  

Koodid 998 ja 997 – 
vt korra punkte 4.12. 
ja 4.13.  

11.  Asukoht 2  Lähetatud makse 
saaja või laekunud 
makse algataja 
aadress  

Mitteresidendist 
kliendi aadress  

Lähetatud makse 
saaja või laekunud 
makse algataja 
aadress  

Tekst  100  

Kood 998 – vt korra 
punkt 4.13.  

Tühi, kui andmed pole kättesaadavad  

12.  Residentsus 
(riik)  

Deklareeritud 
kahetäheline kood 
riikide klassifikaatori 
ISO 3166 alusel  

Kliendi residentsuse 
kahetäheline kood 
riikide klassifikaatori 
ISO 3166 alusel  

Deklareeritud 
kahetäheline kood 
riikide klassifikaatori 
ISO 3166 alusel  

Tekst  2  

Kood 998 – vt korra 
punkt 4.13.  

Tühi, kui makse on 
alla 50 000 euro (või 
vastav väärtus muus 
valuutas) või kui 
andmed pole 
kättesaadavad  

13.  Maksevaluuta  Kolmetäheline kood valuutade klassifikaatori ISO 4217 alusel  Tekst  3  

14.  Makse summa  Makse summa tehinguvaluutas  Number, 
kümnend-

kohti eral-dab 
punkt (.)  

15  

15.  Tehingu-
kirjeldus  

Tehingukirjeldus / makse selgitus  Tekst  255  

Tühi, kui andmed pole kättesaadavad  

16.  Maksebilansi 
tehingukood  

Tehingukood 
vastavalt 
rahvusvaheliste 
maksete 
deklareerimise 
korrale  

996 – Mitte-residendi 
algatatud või mitte-
residendile laekunud 
makse  

Tehingukood 
vastavalt 
rahvusvaheliste 
maksete 
deklareerimise 
korrale  

Number  3  


