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EESTIS VÄLJASTATUD TARBIJAKREDIITIDE JÄÄKIDE ARUANNE 

1. Aruande eesmärk

Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruande eesmärk on krediidiandja ja välisriigi

krediidiandja filiaali (edaspidi krediidiandja) poolt sõlmitud tarbijakrediidilepingute (edaspidi

krediidilepingute) jälgimiseks vajalike andmete saamine.

2. Aruande valdkond

Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruande valdkonda kuuluvad Eestis tarbijatele

väljastatud ja krediidiandja bilansis varakirjetel 3.1 ja 8.1 „Tarbijakrediidid“ kajastatavate

krediidilepingutega seotud rahaliste nõuete jäägid aruandeperioodi lõpu seisuga.

3. Aruande esitamine

Ühe reana tuleb näidata nende krediidilepingute jäägid, allahindlused, võlgnetavad

krediidisummad, võlgnetavad intressid ja krediidilepingute arvud , mille identifikaatorid

langevad kokku.

4. Aruanderea struktuur

Aruanne koosneb järgmistest struktuuriosadest:

1) krediidilepingu tüüp;

2) krediidilepingu tähtaeg;

3) krediidi jääk;

4) allahindlus;

5) krediidi tagasimaksmise tähtajast möödunud periood;

6) võlgnetav krediidisumma;

7) võlgnetav intress;

8) krediidilepingute arv.

4.1. Krediidilepingu tüübi identifikaatorid 

Elamukinnisvaraga seotud krediit 1 

Sõiduki liising  2 

Muu vara liising 3 

Vara ost järelmaksuga 4 

Muu rahaline krediit  5 

Krediidilepingu tüübina näidatakse, millist tüüpi krediidilepingu alusel krediiti tarbijale antud 

on. 

Kui väljastatud krediidi summa antakse tarbijale elamukinnisvara ostmiseks, ehitamiseks või 

renoveerimiseks, märgitakse krediidilepingu tüübi identifikaatoriks 1 „Elamukinnisvaraga 

seotud krediit“. Elamukinnisvaraga  seotud tarbijakrediidileping on tarbijakrediidileping, mis 

on tagatud hüpoteegiga või muu võrreldava tagatisega, või tarbijakrediidileping, mille eesmärk 

on kinnistu, hooneühistu liikmesuse või olemasoleva või kavandatava ehitise omandamine või 



nimetatud õiguste säilitamine. Seega elamukinnisvaraga seotud krediidina käsitatakse ka maa 

(nt krundi) ostmist, kui ostu eesmärk on sellele eluase ehitada, kuid selle tagatiseks ei ole seatud 

hüpoteeki. Kui elamukinnisvaraga seotud krediidileping on tagatud hüpoteegiga, võib 

tagatiseks olla soetatavale elamukinnisvarale või mõnele muule kinnisvarale seatud hüpoteek 

(või muu võrreldav õigus, nagu tagatisomandamine või pandiõigus hooneühistuseaduse 

mõistes).  

 

Kui väljastatud krediidi summat tarbijale otse kättesaadavaks ei tehta ja krediidi eesmärgiks on 

mootor- ja veesõiduki ostu finantseerimine liisingulepingu alusel, märgitakse krediidilepingu 

identifikaatoriks 2 „Sõiduki liising“. Mootor- ja veesõidukist erineva vara liisimisel märgitakse 

krediidilepingu identifikaatoriks 3  „Muu vara liising“. 

  

Kui antava krediidi summat tarbijale otse kättesaadavaks ei tehta ja krediidi eesmärgiks on vara 

soetuse finantseerimine järelmaksuga, märgitakse krediidilepingu identifikaatoriks  4 „Vara ost 

järelmaksuga“. Siia kuulub ka sõiduki ostu finantseerimine järelmaksulepingu alusel, samuti 

kui teenuse ostu eest tasutakse järelmaksuga. 

 

Kui antava krediidi summa tehakse tarbijale kättesaadavaks rahas,  märgitakse krediidilepingu 

identifikaatoriks 5 „Muu rahaline krediit“. Rahalise krediidi puhul krediidiandja võib, aga ei 

pruugi teada antava/vahendatava krediidi eesmärki. 

 

4.2. Krediidilepingu tähtaja identifikaatorid  

Krediidilepingu tähtaeg kuni 1 aastat 1 

Krediidilepingu tähtaeg üle 1 aasta   2 

 

Tähtaja identifikaator määratakse krediidi lepingulise tähtaja alusel ning seda ka siis, kui 

krediidi summa makstakse välja osade kaupa.  

 

Krediidilepingu muudatuste korral, kui nende tulemusena antakse tarbijale täiendavalt krediiti 

ja muutub krediidi lepinguline tähtaeg, tuleb krediidi tähtajana näidata periood lepingu 

muudatuse jõustumise kuupäevast kuni krediidilepingu muudetud lõpptähtajani.  

 

4.3. Krediidi jääk 

Krediidi jäägina näidatakse identifikaatoritele vastava krediidi jääk bilansilises väärtuses 

aruandeperioodi lõpus ilma tekkepõhise intressita. Jääk näidatakse brutopõhimõttel (st ilma 

allahindluseta). Krediidi jääk näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

 

4.4 Allahindlus 

Siin näidatakse aruanderea kolmandas veerus „Krediidi jääk“ näidud krediidi väärtuse 

langusest tulenev allahindlus. Allahindlus näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

 

4.5. Krediidi tagasimaksmise tähtajast möödunud perioodi identifikaatorid 

Tähtaeg ei ole saabunud    1 

Tähtajast möödunud kuni 30 päeva (k.a)  2 

Tähtajast möödunud 30–60 päeva    3 

Tähtajast möödunud 60–90 päeva    4 

Tähtajast möödunud üle 90 päeva   5 

 

Siin näidatakse aruanderea kolmandas veerus „Krediidi jääk“ näidud krediidi tagasimaksmise 

tähtajast möödunud periood, kui krediidi osamakse või intress ei ole tasutud tähtaegselt (on 



viivises). Krediidi tagasimakse tähtajast möödunud perioodi leidmiseks algab arvestus esimesel 

päeval pärast maksetähtpäeva. Kui võlgnetavatel krediidi osamaksete ja intressi summadel on 

tagasimaksmise tähtajast möödunud erinevad perioodid, siis märgitakse nendest pikim.  

Krediidi tagasimaksmise tähtajast möödunud perioodi identifikaatorit 1 „Tähtaeg ei ole 

saabunud“ kasutatakse siis, kui krediidil puuduvad tähtajaks tasumata intressi- või osamaksed.  

 

4.6. Võlgnetav krediidisumma 

Kui aruandereal näidatav krediit on tähtajaks tasumata (viivises), näidatakse siin krediidi 

osamaksete summa, mis on aruandeperioodi lõpus tähtajaks tasumata. Võlgnetav 

krediidisumma näidatakse brutopõhimõttel (st ilma allahindluseta) eurodes ümardatuna kahe 

komakohani. 

 

4.7. Võlgnetav intress  
Kui aruandereal näidatav krediit on tähtajaks tasumata, näidatakse siin nende intressimaksete 

summa, mis on aruandeperioodi lõpus tähtajaks tasumata (viivises). Võlgneva intressi summa 

näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

 

4.8. Krediidilepingute arv 

Krediidilepingute arvuna näidatakse krediidilepingute arv, mis on summeeritud aruanderea 

kolmandas veerus „Krediidi jääk“. Krediidilepingute arv näidatakse tükkides. 
 


