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E-RIIGIKASSA TULUKONTOD 
 

Konto liik Selgitus Eelarve liik/ 
Eelarve konto  

Ülekand-
mise 
piirmäära 
rakenda-
mine  

Ülekand-
mise viis  

Tulu 
majandus-
tegevusest 

Konto algusnumbriga 210, millele 
laekuvad asutuse 
majandustegevusest saadavad 
tulud, sealhulgas 
majandustegevusest laekuva tulu 
hulka arvatavad üüri- ja 
renditulud. 

40/ 322 – Tulu 
majandus-
tegevusest 

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Tulu 
majandus-
tegevusest 
kassaväline 
konto 

Konto algusnumbriga 211, millel 
kajastuvad e-riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad 
asutuse majandustegevusest 
saadavad tulud, sealhulgas 
majandustegevusest laekuva tulu 
hulka arvatavad üüri- ja 
renditulud. 

40/ 322 – Tulu 
majandus-
tegevusest 

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Tulu varadelt Konto algusnumbriga 220, millele 
laekuvad intressid ja dividendid 
ning tulud loodusressursside 
kasutamisest.  

10, 58/ 382, 655 
– Muud tulud 
varadelt, finants- 
tulud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Tulu varadelt 
kassaväline 
konto 

Konto algusnumbriga 221, millel 
kajastuvad e-riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad 
intressid ja dividendid. 

10/ 382, 655 – 
Muud tulud 
varadelt, finants 
tulud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Tulu 
riigivara 
müügist 

Konto algusnumbriga 230, millele 
laekuvad materiaalse ja 
immateriaalse vara müügist 
saadavad tulud ning riigivara 
müügiga seotud osavõtutasud. 

10/ 381 – Tulud 
varude ja 
põhivara 
müügist 

Ei 
rakendata 

Taotluse 
alusel 

Tulu 
riigivara 
müügist 
kassaväline 

Konto algusnumbriga 231,  
millele laekuvad e-riigikassa 
välistele arvelduskontodele 
laekuvad materiaalse ja 

10/ 381 – Tulud 
varude ja 
põhivara 

Ei 
rakendata 

Taotluse 
alusel 



konto immateriaalse vara müügist 
saadavad tulud ning riigivara 
müügiga seotud osavõtutasud 

müügist 

Üüri- ja 
renditulu, 
tulu õiguste 
ning muude 
toodete ja 
teenuste 
müügist 

Konto algusnumbriga 240, millele 
laekuvad üüri- ja renditulud 
materiaalsetelt ja 
immateriaalsetelt varadelt, õiguste 
ning muude toodete ja teenuste 
müügist saadav tulu, sealhulgas 
hoonestusõiguse tasud, tuletorni- 
ja navigatsioonitasud, tasud 
piimaanalüüside eest. 

10/ 323 – Muu 
kaupade ja 
teenuste müük 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Toetused Konto algusnumbriga 250, millele 
laekuvad sponsorrahad, 
annetused, laekumised Euroopa 
Liidult, rahvusvaheliselt 
organisatsioonilt ja välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt 
organisatsioonilt, projektide ja 
programmide 
sihtfinantseerimised, sh 
edasiantavad maksud ning 
laekumised kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikute 
müügist. 

40, 50-59/ 30, 
32, 35, 38, 70 –  

Maksud ja 
sotsiaalkindlustu
smaksed, 
Kaupade ja 
teenuste müük, 
Saadud toetused, 
Muud tulud, 
saadud siirded 

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Kassaväline 
konto 
sotsiaal-
kindlustus-
toetuste 
maksmiseks 

Konto algusnumbriga 252, millel 
kajastuvad 
Sotsiaalkindlustusameti e-
riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad 
toetused.  

40/ 70 – Saadud 
siirded 

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Struktuuri-
toetused 

Konto algusnumbriga 255, mis 
avatakse rakendusasutustele ja –
üksustele ning millele laekuvad 
Euroopa Liidu struktuuritoetused. 

31, 40/ 35 – 
Saadud toetused 

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Sõiduhüvitis Konto algusnumbriga 256, mis 
avatakse rakendusasutustele ja –
üksustele ning millele laekuvad 
toetused Euroopa Liidu 
vahenditest, rahvusvaheliselt 
organisatsioonilt, välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt 
organisatsioonilt asutusele tema 
poolt varem teostatud kulude 
hüvitamiseks. 

40/ 35 – Saadud 
toetused 

Ei 
rakendata 

Automaatne 



Toetused 
riigilt ja 
riigiasutustelt 

Konto algusnumbriga 258, millele 
laekuvad toetused riigilt ja 
riigiasutustelt, mis ei ole seotud 
riigiväliselt organisatsioonilt 
saadud toetuste vahendamise või 
nende kaasfinantseerimisega. 

10, 20, 40/ 35, 

70 – Saadud 
toetused, saadud 
siirded 

 

Rakenda-
takse 

Liigid 20 ja 
40 taotluse 
alusel 

Toetused 
kassaväline 
konto  

Konto algusnumbriga 259, millele 
laekuvad sponsorrahad, 
annetused, laekumised Euroopa 
Liidult, rahvusvaheliselt 
organisatsioonilt ja välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt 
organisatsioonilt, projektide ja 
programmide sihtfinantseerimised 
sh edasiantavad maksud ning 
laekumised kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikute 
müügist. 

40, 50-59/ 30, 
32, 35, 38, 70 –  

Maksud ja 
sotsiaalkindlus-
tusmaksed, 
kaupade ja 
teenuste müük, 
saadud toetused, 
muud tulud, 
saadud siirded  

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Maksud ja 
sotsiaal-
kindlustus-
maksed 

Konto algusnumbriga 270, mis 
avatakse Maksu- ja Tolliametile 
riigikassa teenindamisel olevate 
asutuste maksude kogumiseks.  

10, 50-59/ 30, 
38  – Maksud ja 
sotsiaal-
kindlustus- 
maksed, muud 
tulud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Muud tulud Konto algusnumbriga 280, millele 
laekuvad muud tulud, sealhulgas 
saastetasud, keskkonnale tekitatud 
kahju hüvitised, kohtuotsustest 
tulenevad tulud ja servituudi 
tasud. 

10, 58/ 102, 388 
– Finantsvarade 
vähenemine, 
muud eespool 
nimetamata 
tulud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Muud tulud 
kassaväline 
konto 

Konto algusnumbriga 281, millel 
kajastuvad e-riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad muud 
tulud, sealhulgas saatkondadele 
asukohariigis eelmise eelarveaasta 
kulude eest käibemaksu 
hüvitamised ja 
Sotsiaalkindlustusametile 
tasutavad leppetrahvid. 

10/ 388 – Muud 
eespool 
nimetamata 
tulud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Riigilõivud Konto algusnumbriga 290, millele 
laekuvad riigilõivuga 
maksustatavate toimingute eest 
võetavad tasud. 

10,59/ 320 – 
Riigilõivud 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Riigilõivud Konto algusnumbriga 291, millel 10/ 320 - Ei Ei 



kassaväline 
konto 

kajastuvad e-riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad 
riigilõivuga maksustatavate 
toimingute eest võetavad tasud. 

Riigilõivud kohaldata kohaldata 

Tagatised Konto algusnumbriga 310, millele 
laekuvad kolmandatele isikutele 
kuuluvad rahalised vahendid, 
riigivara müügiga seotud 
tagatised, õpilaskodudes viibimise 
eest tasutud tagatised, riigihanke 
pakkumistega seotud tagatised, 
kohtuotsustest tulenevad tagatised 
ning kinnipeetavate vanglasisestel 
isikuarvetel olevad vahendid. 

10/ 205, 206 – 
Kohustuste 
suurenemine  

Ei 
rakendata 

Automaatne 

Sihtasutuste 
toetused 

Konto algusnumbriga 350, millele 
laekuvad riigieelarvelised 
toetused ning muud riigi asutatud 
sihtasutuste rahalised vahendid. 

10/ 205 – 
Kohustuste 
suurenemine  

Ei 
rakendata  

Automaatne 

Sihtasutuste 
lepinguline 
hoiukonto 

Konto algusnumbriga 351, mis 
avatakse riigi asutatud 
sihtasustusele tähtajalise hoiuse 
hoiustamiseks. 

10/ 205 – 
Kohustuste 
suurenemine  

Ei 
rakendata  

Automaatne 

Trahvid Konto algusnumbriga 410, millele 
laekuvad kohtu või kohtuvälise 
menetleja poolt määratud trahvid. 

10/ 383 - 
Trahvid ja muud 
varalised 
karistused 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Väärtpaberik
onto 

Konto algusnumbriga 770, millele 
laekuvad väärtpaberid, mis on 
määratud kohtuotsuste alusel 
tagatisena hoiustamiseks. 

 Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Sildfinant-
seerimise 
konto 

Konto algusnumbriga 900, millele 
laekuvad enne 2011. aastat 
väljastatud välisabi 
sildfinantseerimise summade 
tagastused. 

10/ 102 – 
Finantsvarade 
vähenemine 

Ei 
kohaldata 

Ei 
kohaldata 

Euroopa 
Komisjoni 
konto 

Konto algusnumbriga 950, mis 
avatakse Euroopa Komisjonile 
rahaliste vahendite hoidmiseks. 

10/ 205 – 
Kohustuste 
suurenemine  

Ei 
rakendata  

Automaatne 

  
 

 


