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1. Aruande valdkond 

Aruandes kajastatakse:  

1) kõik aruandva makseteenuse pakkuja välja antud (sealhulgas teise makseteenuse pakkuja klientidele 

vahendatud ja jaemüüjatega koostöös välja antud) maksekaartidega tehtud kaarditehingud nii Eestis 

kui ka välismaal, olenemata tehingu tegemiseks kasutatud pangaautomaadi või müügiterminali 

omanikust (saadetud tehingud ehk issuing), ja nendega seotud pettused; 

2) aruandva makseteenuse pakkuja pangaautomaatides ja lepingu alusel teenindatavates 

müügikohtades vastu võetud kaarditehingud (vastuvõetud tehingud ehk acquiring, sealhulgas 

tehingud, kus maksekaartide teenindamise teenuse pakkumiseks kasutatakse vahendajat) ja nendega 

seotud pettused. 

 

Aruandes ei kajastata: 

1) e-raha laadimise tehinguid kaardile/kaardilt; 

2) e-raha makseid e-raha funktsiooniga kaardiga. 

 

2. Andmete summeerimise üldnõuded 

Ühe reana tuleb kajastada nende kaarditehingute käive, arv ja pettusest tulenev kahjum vastutava isiku 

kohta, mille identifikaatorid langevad kokku. 

 

3. Aruanderea struktuur 

Aruanne koosneb järgmistest struktuuriosadest: 

1) Tehingutüüp; 

2) Algatamise viis; 

3) Kaarditehinguliigi identifikaatorid; 

4) Maksekaardiliik_1; 

5) Kontaktivaba makse; 

6) Lähiväljaside (NFC) makse; 

7) Maksekaardiliik_2; 

8) Maksekaardi väljaandja riik; 

9) Vastuvõtva makseteenuse pakkuja riik; 

10) Kaarditehingu töötlemise süsteem; 

11) Kaarditehingu teostamise riik; 

12) Autentimise tugevus; 

13) Põhjus, miks pole tugevat autentimist rakendatud; 

14) Pettusliku tehingu algpunkti identifikaatorid; 

15) Käive; 

16) Arv; 

17) Pettusest tuleneva kahjumi eest vastutav isik; 

18) Pettusest tulenev kahjum vastutava isiku kohta. 

 

1) Tehingutüüp 

Saadetud tehing   1 

Vastuvõetud tehing   2 

 

2) Algatamise viis 

 Elektrooniliselt algatatud  1 



 Mitteelektrooniliselt algatatud 2 

 

3) Kaarditehinguliigi identifikaatorid 

 Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist    1 

Sularaha sissemakse pangaautomaadis      2 

Kaardimakse müügikohas maksekaardiga    7 

Kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel  8 

E-kaubanduse kaardimakse maksekaardiga    9 

E-kaubanduse kaardimakse digitaalse rahakoti vahendusel  10 

P2P-kaarditehing     11 

Sularaha väljavõtmine müügikoha terminalist    12 

Sularaha sissemakse müügikoha terminalis     13 

Pangaautomaadis algatatud kaardimakse     16 

 

Vastuvõetud tehingute puhul näidatakse vaid kaarditehinguliike „sularaha väljavõtmine 

pangaautomaadist“ (1), „kaardimakse müügikohas maksekaardiga“ (7), „kaardimakse müügikohas 

digitaalse rahakoti vahendusel“ (8), „e-kaubanduse kaardimakse maksekaardiga“ (9), „e-kaubanduse 

kaardimakse digitaalse rahakoti vahendusel“ (10), „sularaha väljavõtmine müügikoha terminalist“ (12) 

ja „pangaautomaadis algatatud kaardimakse“ (16). Muude vastuvõetud tehingute puhul näidatakse siin 

0 (null). 

 

4) Maksekaardiliik_1 

 Deebet-sularahakaart       1 

 Deebet-maksekaart       2 

 Määratud tagasimaksega krediitkaart     5 

 Muu krediitkaart       14 

 Määramata        8 

 

Maksekaardiliigi identifikaator võib olla „määramata“ (8) kaarditehingute korral, mis on tehtud 

väljaspool Eesti Vabariiki välja antud kaartidega, digitaalse rahakoti vahendusel tehtud tehingute, 

vastuvõetud kaarditehingute ja mobiilmaksete korral. Mitteelektrooniliselt algatatud tehingute puhul 

näidatakse siin 0 (null). 

 

5) Kontaktivaba makse 

 Jah   1 

 Ei   2 

 

Identifikaatorit näidatakse tehinguliikide „kaardimakse müügikohas maksekaardiga“ (7) ja 

„kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel“ (8) puhul. Muude tehinguliikide, 

mitteelektrooniliselt algatatud maksete ja tehingutüübi „vastuvõetud tehing“ (2) puhul märgitakse 

identifikaatoriks 0 (null). 

 

6) Lähiväljaside (NFC) makse 

 Jah  1 

 Ei  2 

 

Identifikaatorit näidatakse tehinguliikide „kaardimakse müügikohas maksekaardiga“ (7) ja 

„kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel“ (8) puhul. Muude tehinguliikide, 

mitteelektrooniliselt algatatud maksete ja tehingutüübi „vastuvõetud tehing“ (2) puhul märgitakse 

identifikaatoriks 0 (null). 

 

7) Maksekaardiliik_2 

 Kohalik      1 

 VISA       11 

 Mastercard      12 



 American Express     13 

 Muu rahvusvaheline     9 

 

Mitteelektrooniliselt algatatud maksete puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

8) Maksekaardi väljaandja riik 
Siin näidatakse riigikood maksekaardi väljaandja residentsuse järgi. Kui maksekaardi väljaandja 

residentsust pole võimalik tuvastada, märgitakse koodiks XX.  

 

9) Vastuvõtva makseteenuse pakkuja riik 

Siin näidatakse riigikood vastuvõtva makseteenuse pakkuja residentsuse järgi. Kui vastuvõtva 

makseteenuse pakkuja residentsust pole võimalik tuvastada, märgitakse koodiks XX. 

 

10) Kaarditehingu töötlemise süsteem 

VISA       1 

Mastercard      2 

Nets Estonia kaardimaksete süsteem   3 

Makseteenuse pakkuja sisene süsteem   4 

Muu       5 

 

Siin näidatakse süsteem, milles kaarditehing on töödeldud.  

 

11) Kaarditehingu teostamise riik 

Riigikood märgitakse kaarditehingu tegemise kohaks oleva riigi järgi.   

 

Kaardimaksete puhul müügikohas näidatakse riigikood POS-terminali füüsilise asukoha järgi ja 

tehingute puhul pangaautomaadis pangaautomaadi füüsilise asukoha järgi. 

 

E-kaubanduse tehingute puhul on tehingu tegemise riigikoodi määramiseks kolm võimalust. Üldjuhul 

määratakse riigikood selle riigi järgi, kus asub kaupmehe püsiv tegevuskoht. Kui kaupmehel ei ole 

püsivat tegevuskohta, määratakse kood selle riigi alusel, kus on talle väljastatud kehtiv tegevusluba, 

ning kui kaupmehel ei ole püsivat tegevuskohta ega tegevusluba, siis selle riigi alusel, kus toimub 

kirjavahetus kaupmehe müügitegevusega seotud maksude maksmise kohta. 

 

Kui tehingu tegmise riiki ei ole võimalik identifitseerida, märgitakse riigikoodiks XX. 

 

12) Autentimise tugevus 

 Tugevalt autenditud    1 

Tugevalt autentimata (non-SCA)  2 

 

Mitteelektrooniliselt algatatud tehingute puhul näidatakse siin 0 (null). 

 

13) Põhjus, miks pole tugevat autentimist rakendatud 

 Väikese väärtusega tehing     1 

Usaldusväärsed maksesaajad     2 

 Korduv tehing       3 

 Äriühingute turvalised makseprotsessid ja -protokollid  5 

Tehingu riskianalüüs      6 

Kontaktivaba väikese väärtusega makse    7 

 Transpordi- või parkimistasude mehitamata terminalid  8 

 Kaupmehe poolt algatatud tehingud    9 

 Muu        10 

 

Mitteelektrooniliselt algatatud ja tugevalt autenditud tehingute puhul näidatakse siin 0 (null). 

 



14) Pettusliku tehingu algpunkti identifikaatorid 

 Pettust ei ole       0 

 Petturi poolt maksejuhise andmine 

Kaotatud või varastatud kaart    1 

Kätte saamata kaart      2 

Võltsitud kaart      3 

Kaardiandmete vargus     4 

Muu       5 

Petturi poolt maksejuhise muutmine    6 

Maksja manipuleerimine kaardimakse tegemiseks  7 

Maksja manipuleerimine sularaha väljavõtmiseks  8 

 

Tehinguliikide „sularaha väljavõtmine pangaautomaadist“ (1) ja „sularaha väljavõtmine müügikoha 

terminalist“ (12) puhul ei saa kasutada identifikaatoreid „kaardiandmete vargus“ (4), „petturi poolt 

maksejuhise muutmine“ (6) ja „maksja manipuleerimine kaardimakse tegemiseks“ (7). 

 

15) Käive 

Kaarditehingute käive näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

Välisvaluutas teostatud maksed arvutatakse ümber eurodesse kliendi konto debiteerimise või 

krediteerimise kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel. 

 

Käibe korral tuleb lähtuda põhimõttest, et tehingud kajastatakse tehingu toimumise hetkel ehk tehingu 

toimumise kuupäeva järgi. Kui maksejuhis jõuab makseteenuse pakkujani pärast aruande esitamist, 

kajastatakse tehingu käive aruandeperioodis, millal maksejuhis makseteenuse pakkujani jõudis. 

 

16) Arv 

Kaarditehingute arv näidatakse tükkides. 

 

Kaarditehingute arvu korral tuleb lähtuda põhimõttest, et tehingud kajastatakse tehingu toimumise 

hetkel ehk tehingu toimumise kuupäeva järgi. Kui maksejuhis jõuab makseteenuse pakkujani pärast 

aruande esitamist, kajastatakse tehing aruandeperioodis, millal maksejuhis makseteenuse pakkujani 

jõudis. 

 

17) 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). 

 

18) 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. 

 

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

 


