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EESTIS VÄLJASTATUD MUUDE LAENUDE KÄIVETE ARUANNE 

 
1. Aruande eesmärk 

Eestis väljastatud laenude käivete aruande eesmärk on krediidiandja ja välisriigi krediidiandja 
filiaali (edaspidi krediidiandja) poolt sõlmitud laenu- ja liisinglepingute ning muude 
laenunõuete, mis ei ole tarbijakrediit (edaspidi laenuleping) kohta vajalike andmete saamine, 
olles pankadevälise laenuturu analüüsimise sisendiks. 
 
2. Aruande valdkond 

Eestis väljastatud muude laenude käivete aruande valdkonda kuuluvad: 
1) aruandeperioodil krediidiandja poolt Eestis klientidele väljastatud laenu, mis ei ole 
tarbijakrediit, deebetkäibe summad. Siia kuuluvad ka krediidiandja eelnevalt väljastatud laenu 
summad, mille klient on aruandeperioodil Eestis oma nimele üle võtnud ja mida näidatakse 
aruandes uue laenuna; 
2) aruandeperioodil tehtud krediidiandja või kliendi algatatud muudatused varem sõlmitud 
alapunktis 1 nimetatud laenulepingutes. Muudatusena käsitletakse täiendava laenusumma 
väljastamist (sh laenu põhiosa või intresside refinantseerimine) ja/või intressimäära muutust. 
 
3. Aruande esitamine 

Ühe reana tuleb näidata nende laenulepingute käibed ja arvud, mille identifikaatorid ja määrad 
langevad kokku. 
 
4. Aruanderea struktuur 

Aruanne koosneb järgmistest struktuuriosadest: 
1) laenulepingu tüüp;  
2) laenulepingu tähtaeg; 
3) klient; 
4) riigi kood; 
5) majandussektor; 
6) laenulepingu eesmärk; 
7) tagatis; 
8) intressimäär; 
9) laenu käive; 
10) laenulepingute arv; 
11) e-kaubanduse järelmaksutehing. 
 
4.1. Laenulepingu tüübi identifikaatorid 

Sõiduki liising    2  
Muu vara liising   3 
Vara ost järelmaksuga   4  
Faktooring    6 
Muu laen     7 
 
Laenulepingu tüübina näidatakse, millist tüüpi laenu kliendile on antud. 



 

 

Kui väljastatud laenu summat kliendile otse kättesaadavaks ei tehta ja laenu eesmärgiks on 
mootor- ja veesõiduki ostu finantseerimine liisinglepingu alusel, märgitakse laenulepingu 
identifikaatoriks 2 „Sõiduki liising“. Mootor- ja veesõidukist erineva vara liisimisel 
märgitakse laenulepingu identifikaatoriks 3 „Muu vara liising“. 
Kui antava laenu summat kliendile otse kättesaadavaks ei tehta ja laenu eesmärgiks on vara 
soetuse finantseerimine järelmaksuga, märgitakse laenulepingu identifikaatoriks 4 „Vara ost 
järelmaksuga“. Siia kuulub ka sõiduki ostu finantseerimine järelmaksulepingu alusel, samuti 
kui teenuse ostu eest tasutakse järelmaksuga. 
Kui antava laenu summat kliendile otse kättesaadavaks ei tehta ja laenu eesmärgiks on 
käibevahendite finantseerimine ostjatelt laekumata arvete tagatisel, märgitakse laenulepingu 
identifikaatoriks 6 „Faktooring“. 
Laenu tüüpi 7 „Muu laen“ kasutatakse ainult siis, kui laenu ei ole võimalik liigitada ühegi 
teise laenulepingu tüübi alla. 
 
4.2. Laenulepingu tähtaja identifikaatorid 

Tähtaeg kuni 1 aasta   1 
Tähtaeg üle 1 aasta   2 
 
Tähtaja identifikaator määratakse laenu lepingulise tähtaja alusel ning seda ka siis, kui 
laenusumma makstakse välja osade kaupa.  
Laenulepingu muudatuste korral, kui nende tulemusena antakse kliendile täiendavalt laenu ja 
muutub laenu lepinguline tähtaeg, tuleb laenulepingu tähtajana näidata periood lepingu 
muudatuse jõustumise kuupäevast kuni laenulepingu muudetud lõpptähtajani. Ülevõetud 
lepingute puhul näidatakse laenulepingu tähtajana perioodi lepingu ülevõtmise kuupäevast 
kuni laenulepingu lõpptähtajani. Laenulepingute puhul, mille laenuandja on üles öelnud, 
märgitakse tähtajaks laenulepingu tähtaeg, mis kehtis enne laenulepingu ülesütlemise otsuse 
vastuvõtmist. 
Faktooringu puhul näidatakse tähtaja identifikaator ajavahemiku alusel, mille jooksul võib 
nõudeid loovutada. 
 
4.3. Kliendi identifikaatorid 

Valitsemissektor       30   
Finantsettevõtja        31 
Mittefinantsettevõtja       32 
Kodumajapidamine       10   
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon 9 
 
Siin näidatakse kliendi kuuluvus institutsionaalsesse sektorisse lähtudes Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 „Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse 
ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta“ (EÜT L 174, 26.06.2013) A lisa peatükis 2 
sätestatud definitsioonidest. Täiendavat teavet klientide klassifitseerimiseks leiab Eesti Panga 
veebilehelt Juhised institutsioonide klassifitseerimiseks. 

Faktooringu puhul tuleb klient määrata selle alusel, kelle vastu on krediidiandjal nõue. See 
tähendab, regressiõigusega faktooringu puhul, kui nõude loovutaja ehk müüja on kohustatud 
nõude tagasi ostma, määratakse klient nõude loovutaja alusel. Regressiõiguseta faktooringu 
korral, kui nõude tagasiostu kohustus puudub, näidatakse klient faktooringuvõlgniku ehk ostja 
alusel. Kui nõue tekib nii nõude loovutaja kui faktooringuvõlgniku vastu, siis näidatakse 
kliendiks see faktooringtehingu osapool, kelle vastu on suurem nõue. Võrdsete nõuete korral 
tuleb näidata faktooringtehingu suurema riskiastmega osapool. 
 
4.4. Riigi kood 



 

 

Siin näidatakse riigi kood kliendi residentsuse järgi. Riigi kood näidatakse vastavalt 
rahvusvahelise standardi ISO 3166-2 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile 
ja näidatakse see suurtähtedega. Kui kliendi residentsust pole võimalik tuvastada, märgitakse 
koodiks XX. 
 
4.5. Majandussektori identifikaatorid 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük     A 
Mäetööstus         B 
Töötlev tööstus        C 
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine D 
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus   E 
Ehitus          F 
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  G 
Veondus ja laondus        H 
Majutus ja toitlustus        I 
Info ja side         J 
Finants- ja kindlustustegevus       K 
Kinnisvaraalane tegevus       L 
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus     M 
Haldus- ja abitegevused       N 
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    O 
Haridus         P 
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne      Q 
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg      R 
Muud teenindavad tegevused       S 
Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste  
oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja  
teenuste osutamine        T 
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus   U 
Määramata          X 
 
Siin näidatakse kliendi tegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) 
alusel lähtudes kliendi põhitegevusalast, mitte finantseeritavast laenuprojektist. EMTAKi 
koos selgitustega leiab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehelt EMTAK 
tegevusalad. 
Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) antud ettevõtluslaenu majandussektor märgitakse FIE 
põhitegevusala järgi.  
Majandussektorit „Määramata“ kasutatakse, kui tegemist on aruande valdkonda kuuluva 
kodumajapidamisele antud laenuga või kui laenu ei ole võimalik liigitada ühegi teise 
majandussektori alla. 
 
4.6. Laenulepingu eesmärgi identifikaator 

Väärtpaberite soetamine  1 
Kinnisvara soetamine   2 
Muu põhivara soetamine  3 
Muu eesmärk    4 
 
Siin näidatakse väljaantud laenu eesmärk. Kui laenulepingul on mitu eesmärki, siis näidatakse 
eesmärk selle alusel, milleks laenu enim kasutatakse.  
Kui laenulepingut muudetakse, siis näidatakse siin laenulepingu eesmärk muudetud lepingu 
alusel. 



 

 

Laenulepingu eesmärki 4 „Muu eesmärk“ kasutatakse ainult siis, kui laenulepingut ei ole 
võimalik liigitada ühegi teise eesmärgi liigi alla. 
 
4.7 Tagatise identifikaator 

Tagatiseta   1 
Hüpoteek   2 
Sõiduk    3 
Ostetud seade/ese  4 
Käendus/garantii  5 
Muu tagatis   6 
 
Siin näidatakse laenulepingus näidatud tagatis. Kui ühel laenul on mitu tagatist, näidatakse 
see tagatis, mis on laenuga seotud riskide hindamise seisukohast parima kvaliteediga. 
Hüpoteegiga tagatud laenude puhul märgitakse tagatiseks alati hüpoteek, sõltumata selle 
kvaliteedist ja muude tagatiste olemasolust. Tagatise identifikaator 3 „Sõiduk“ märgitakse 
siis, kui laenu tagatiseks on sõiduk. Tagatise identifikaator 4 „Ostetud seade/ese“ märgitakse 
siis, kui laenu tagatiseks on ostetav seade/ese, mille ostu laenuga finantseeritakse. Kui 
ostetavaks esemeks on sõiduk, mis on ühtlasi ka laenu tagatiseks, märgitakse tagatise 
identifikaatoriks 3 „Sõiduk“. Laen on tagatiseta, kui sellel puudub igasugune tagatis. 
 
4.8. Intressimäär 

Siin näidatakse laenu andmise või laenulepingu muutmise hetkel kehtinud lepinguline 
intressimäär. Intressimäär näidatakse protsentides aasta baasil ning kujul intressimäär jagatud 
sajaga (i/100) ümardatuna nelja kohani peale koma. 
 
4.9. Laenu käive 

Krediidiandja puhul näidatakse laenu käibena aruandeperioodil väljastatud laenu deebetkäive 
(k.a nende laenude deebetkäive, mis ühe ja sama kuu jooksul välja anti ja tagastati) rahavoo 
toimumisel. Laenulepingute muudatuste puhul näidatakse käibena see osa laenust, mis on 
laenulepingu muutmise hetkel tagasi maksmata (k.a lisanduv laenusumma). Kui 
laenulepingus muudatuste tegemine ja nende kehtima hakkamine langevad erinevatesse 
aruandeperioodidesse, näidatakse laenu käive selle aruandeperioodi aruandes, mil 
muudatused kehtima hakkavad. Kui sama laenulepingu alusel väljastatakse laen osamaksete 
kaupa ja erinevad osamaksed langevad erinevatesse aruandeperioodidesse, näidatakse iga 
osamakse selle aruandeperioodi aruandes, mil toimus sellega seotud rahavoog. 
Ülevõetud lepingute puhul näidatakse laenu käibena summa, mis kliendi poolt 
aruandeperioodil üle võeti. 
Faktooringu puhul on laenu käibeks aruandeperioodi jooksul loovutatud nõuete (arvete) alusel 
toimunud väljamaksed (deebetkäive) rahavoo toimumisel.  
 
Laenu käive näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 
 
4.10. Laenulepingute arv 

Laenulepingute arvuna näidatakse laenude arv, mis on summeeritud aruanderea üheksandas 
veerus „Laenu käive“. Laenude arv näidatakse tükkides. 
  
4.11. E-kaubanduse järelmaksutehingu identifikaator 

E-kaubanduse järelmaksutehing   1 
Muu      0 
 



 

 

Siin näidatakse, kas laenulepingu tüübi 4 „Vara ost järelmaksuga“ puhul on lepingu 
sõlmimine toimunud e-kaubanduse tehingu osana. 
E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises 
keskkonnas ja ka leping pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel, füüsiliselt 
üheaegselt samas kohas viibimata. 
Kui aruandereal näidatud vara ost järelmaksuga (laenulepingu tüüp 4) ei ole seotud e-
kaubanduse järelmaksutehinguga või tegemist on muude laenulepingu tüüpidega, siis 
märgitakse identifikaatoriks 0 „Muu“. 
 
 


