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1. Aruande valdkond 

Aruandes kajastatakse aruandva makseteenuse pakkuja vahendatud kreeditkorraldusi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2015/2366 artikli 4 punktis 24 toodule ja otsekorraldusi 

vastavalt artikli 4 punktis 23 toodule, kreeditkorraldusi, mille algatas makse algatamise teenuse pakkuja, 

ning pettuslikke otse- ja kreeditkorraldusi. Kajastamisele kuuluvad makseteenuse pakkuja kliendi 

maksed. Kajastada tuleb vaid neid kreedit- ja otsekorraldusi, kus teiseks osapooleks ei ole 

rahaloomeasutus. 

 

Aruandes kajastatakse ka sularahas algatatud maksed (välja arvatud rahasiire) ja muud deebettüüpi 

maksekorraldused. 

 

2. Andmete summeerimise üldnõuded 

Ühe reana tuleb kajastada nende kreedit- ja otsekorralduste käivete summa, arv ja pettusest tulenev 

kahjum vastutava isiku kohta, mille identifikaatorid langevad kokku. 

 

3. Aruanderea struktuur 

Aruanne koosneb järgmistest struktuuriosadest: 

1) Tehinguliik; 

2) Makseliik_1; 

3) Pettusliku tehingu algpunkti identifikaatorid; 

4) Makseviis; 

5) Makseviisi täiendav jaotus; 

6) Kreedit- või otsekorralduse skeem; 

7) Autentimise tugevus; 

8) Põhjus, miks pole tugevat autentimist rakendatud; 

9) Riigikood; 

10) Käive; 

11) Arv; 

12) Pettusest tuleneva kahjumi eest vastutav isik; 

13) Pettusest tulenev kahjum vastutava isiku kohta. 

 

1) Tehinguliik 

Kaugtehing   1 

Mittekaugtehing  2 

 

Laekuvate maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

2) Makseliik_1 

 Makstav riigisisene makse 1 

 Makstav piiriülene makse 2 

 Laekuv makse   3 

 

3) Pettusliku tehingu algpunkti identifikaatorid 

 Pettust ei ole        0 

 Petturi poolt maksejuhise andmine     1 

 Petturi poolt maksejuhise muutmine     2 

 Maksja manipuleerimine maksejuhist tegema     3 



 Autoriseerimata maksetehing       4 

 Maksja manipuleerimine       5 

 

Pettuseliike „autoriseerimata maksetehing“ (4) ja „maksja manipuleerimine“ (5) kasutatakse ainult 

makseviisi „otsekorraldus“ (7) puhul. 

 

Laekuvate maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

4) Makseviisi identifikaatorid 

Sularahas algatatud makse (v.a rahasiire)    1 

Otsekorraldus        4 

Muu deebet-tüüpi maksekorraldus     5 

Püsikorraldus        6 

Paberil maksekorraldus       7 

 Telepanga maksekorraldus      8 

Telefonipanga maksekorraldus      9 

 Internetipanga maksekorraldus      10 

Pangalingi maksekorraldus      15 

Muu kreedit-tüüpi maksekorraldus     14 

E-arve püsimaksekorraldus      16 

E-arve maksekorraldus       17 

 Pangaautomaadis algatatud maksekorraldus    19 

 Teise teenusepakkuja juures algatatud makse    20 

P2P mobiilselt algatatud maksekorraldus     21 

 Muu mobiilselt algatatud maksekorraldus (v.a P2P)    22 

 Määramata        11 

 

Makseviisi määratlemisel tuleb aluseks võtta see, millist makse algatamise võimalust makse algataja 

kasutab maksejuhise edastamiseks makseteenuse pakkujale. 

 

Muude deebet-tüüpi maksekorralduste all kajastatakse kõik deebet-tüüpi maksekorraldused, mis ei 

kuulu teiste mainitud deebet-tüüpi maksekorralduste liigituse alla, näiteks sundtäitmisele esitatud 

lahendite (kohtuotsused ja -määrused, maksuhalduri ettekirjutused maksuvõlgade sissenõudmise 

asjades jne) alusel tehtud maksed. 

 

Muude kreedit-tüüpi maksekorralduste all kajastatakse kõik kreedit-tüüpi maksekorraldused, mis ei 

kuulu teiste eespool nimetatud kreedit-tüüpi maksekorralduste liigituse alla. 

 

Laekuvate maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

5) Makseviisi täiendav jaotus 

Üksikult algatatud makse   1 

Failina/kogumina algatatud makse  2 

 

Makseviisi täiendav jaotus näidatakse selle järgi, kas klient on makse edastanud maksja makseteenuse 

pakkujale üksikult või failina/kogumina. 

 

Laekuvate maksete puhul näidatakse siin 0 (null).  

 

6) Kreedit- või otsekorralduse skeem 

SEPA kreeditkorraldusskeem    1 

SEPA välkmakseskeem     2 

SEPA otsekorraldusskeem    3 

SEPA B2B otsekorraldusskeem    4 

Muu       5 



 

Siin märgitakse kreedit- või otsekorralduse edastamiseks kasutatud makseskeem. 

 

Laekuvate maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

7) Autentimise tugevus 

Tugevalt autenditud    1 

Tugevalt autentimata (non-SCA)  2 

 

Laekuvate maksete ja sularahas algatatud maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

8) Põhjus, miks pole tugevat autentimist rakendatud 

 Väikese väärtusega tehing     1 

 Usaldusväärsed maksesaajad     2 

Korduv tehing       3 

Endale tehtud makse      4 

 Äriühingute turvalised makseprotsessid ja -protokollid  5 

 Tehingu riskianalüüs      6 

 Kontaktivaba väikese väärtusega makse    7 

 Transpordi- või parkimistasude mehitamata terminal  8 

 Muu        10 

 

Laekuvate maksete, sularahas algatatud maksete ja tugevalt autenditud tehingute puhul näidatakse siin 

0 (null). 

 

9) Riigikood 

Riigikood märgitakse vastavalt kas maksja makseteenuse pakkuja või saaja makseteenuse pakkuja 

residentsuse järgi. Riigisisese makse korral märgitakse riigikoodiks EE. Makstava piiriülese makse 

puhul lähtutakse riigikoodi määramisel makse saaja makseteenuse pakkuja residentsusest. Kui 

vastaspoole makseteenuse pakkuja residentsust pole võimalik identifitseerida, märgitakse riigikoodiks 

XX. 

 

10) Käive 

Käive näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. Välisvaluutas teostatud kreedit- ja 

otsekorraldused arvutatakse ümber eurodesse kliendi konto krediteerimise või debiteerimise kuupäeval 

kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel.  

 

11) Arv 

Arv näidatakse tükkides. Failina algatatud kreeditkorralduste puhul võetakse arvesse iga makse eraldi.  

 

12) Pettusest tuleneva kahjumi eest vastutav isik 

Aruandev makseteenuse pakkuja     1 

 Aruandva makseteenuse pakkuja makseteenuse kasutaja   2 

 Muu vastutuse kandja       3 

 

Kui pettusest tulenevat kahjumit ei ole, näidatakse siin 0 (null). 

 

13) Pettusest tulenev kahjum vastutava isiku kohta 

Pettusest tulenev kahjum vastutava isiku kohta näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

Pettusest tuleneva kahjumi vastutava isiku kohta esitab makseteenuse pakkuja, kes andis teada 

pettuslikust maksetehingust, ainult pettusliku maksetehingu väärtuse ulatuses.  

 

Kui pettusest tulenevat kahjumit vastutava isiku kohta ei ole, näidatakse siin 0 (null). 

 


