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E-RAHA VÄLJASTAMISE JA TAGASI VÕTMISE TEHINGUTE ARUANNE 

 

 

1. Aruande eesmärk 

E-raha väljastamise ja tagasi võtmise tehingute aruande eesmärk on järelevalve teostamiseks 

vajalike andmete kogumine e-raha asutuse ja tema nimel tegutsevate edasimüüjate kaudu 

toimunud e-raha väljastamise ja tagasi võtmise kohta. 

 

2. Aruande valdkond 

Aruandes kuuluvad kajastamisele kõik makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 6 lõikes 4 

nimetatud e-raha teenuse osutamise käigus teostatud e-raha väljastamise ja tagasi võtmise 

tehingud.  

 

3. Andmete summeerimise üldnõuded 

Ühe reana tuleb esitada nende tehingute kogusumma ja arv, mille identifikaatorid ja riigi koodid 

langevad kokku. 

 

4. Aruanderea struktuur 

1) e-raha tehingu liik; 

2) e-raha säilitamise viis; 

3) kliendi riigi kood; 

4) klient; 

5) kogusumma; 

6) arv. 

 

5. Aruanderea struktuuri selgitus 

1) E-raha tehingu liigi identifikaator 

E-raha väljastamine         1 

E-raha tagasi võtmine      2 

 

Siin näidatakse, millist e-rahaga seotud tehingut aruandev e-raha asutus kliendile teostab. Kui 

e-raha asutus väljastab kliendile e-raha, märgitakse tehingu identifikaatoriks 1 „E-raha 

väljastamine“. Kui toimub eelnevalt väljastatud e-raha tagasi võtmine, märgitakse tehingu liigi 

identifikaatoriks 2 „E-raha tagasi võtmine“. 

 

2) E-raha säilitamise viisi identifikaator 

E-raha konto                    1 

E-raha kaart                     2 

 

Siin näidatakse millisel elektroonilisel kandjal säilitatakse aruandva e-raha asutuse poolt 

väljastatud või tagasi võetud e-raha. Kui e-raha säilitatakse aruandvas e-raha asutuses avatud 



e-raha kontol, märgitakse viisi identifikaatoriks 1 „E-raha konto“. Kui e-raha säilitatakse otse 

e-raha funktsiooniga kaardil, märgitakse viisi identifikaatoriks 2 „E-raha kaart“.  

 

3) Kliendi riigi kood 

Siin näidatakse riigi kood aruandva e-raha asutuse kliendi residentsuse järgi. Kui kliendi 

residentsust ei ole võimalik identifitseerida, märgitakse koodiks XX. 

 

4) Kliendi identifikaator 

Keskvalitsus                                                                                1 

Kohalik omavalitsus                                                                   2 

Riiklik sotsiaalkindlustusfond                                                    13 

Keskpank                                                                                    12 

Krediidiasutus                                                                             6 

Muu hoiuseid kaasav ettevõte                                                    15 

Rahaturufond                                                                              16 

Kindlustusandja                                                                          17 

Pensionifond                                                                               18 

Muu investeerimisfond                                                               19 

Muu finantseerimisasutus                                                           20 

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõte                 7 

Muu mittefinantsettevõte                                                            8 

Kodumajapidamine                                                                    10 

Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon    9 

 

5) Kogusumma 

Siin näidatakse aruandeperioodil teostatud e-raha väljastamise ja tagasi võtmise tehingute 

kogusumma.  

 

6) Arv 

Siin näidatakse e-raha tehingute arv, mis on summeeritud aruanderea viiendas veerus 

„Kogusumma“. Arv näidatakse tükkides. 


