
 

 

 

Kaarditehingute ja mobiilimaksete aruanne 
 
1. Aruande valdkond 
Aruandes kajastatakse:  
1) kõik aruandva krediidiasutuse välja antud (sh teise krediidiasutuse klientidele 

vahendatud) pangakaartidega teostatud tehingud nii Eestis kui ka välismaal, 
olenemata tehingu teostamiseks kasutatud pangaautomaadi või müügiterminali 
omanikust; 

2) aruandva krediidiasutuse pangaautomaatides ja lepingu alusel teenindatavates 
müügikohtades mitteresidentide välja antud pangakaartidega teostatud tehingud; 

3) kõik aruandva krediidiasutusega mobiilimakse lepingu sõlminud klientide 
teostatud mobiilimaksed müügikohtades; 

4) jaemüüjatega koostöös väljaantud pangakaartidega teostatud tehingud. 

Aruandes ei kajastata: 
1) teise residentse krediidiasutuse välja antud pangakaartidega teostatud tehinguid 

aruandva krediidiasutuse pangaautomaatides või lepingu alusel teenindatavates 
müügikohtades; 

2) teise krediidiasutuse välja antud ja aruandva krediidiasutuse kliendile 
vahendatud pangakaartidega teostatud tehinguid; 

3) teise residentse krediidiasutusega mobiilimakse lepingu sõlminud klientide 
teostatud mobiilimakseid aruandva krediidiasutusega sõlmitud lepingu alusel 
mobiilimakseid teenindavates müügikohtades; 

4) aruandva krediidiasutuse pangaautomaatides algatatud maksekorraldusi. 
 
2. Andmete summeerimise üldnõuded 
Ühe reana tuleb kajastada nende kaarditehingute ja mobiilimaksete käivete summa ja 
arv, mille identifikaatorid langevad kokku. 
 
3. Aruanderea struktuur 
1) Residentsus 
2) Kaarditehingu ja mobiilimakse liik 
3) Kaarditehingu ja mobiilimakse sooritamise riik 
4) Pangakaardi liik 
5) Klient 
6) Käive 
7) Kaarditehingute ja mobiilimaksete arv 
 
1) Residentsuse identifikaatorid 

Resident  1 
Mitteresident  2 

Kaarditehingute korral märgitakse siia pangakaardi väljaandja residentsus, 
mobiilimaksete korral mobiilimakse lepingu sõlminud krediidiasutuse residentsus. 
 
2) Kaarditehingu ja mobiilimakse liigi identifikaatorid 

Sularaha väljavõtt 1 
Sularaha sissemakse 2 
Kaardimakse müügikohas 4 
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E-kaubanduse kaarditehing 6 
Mobiilimakse müügikohas 5 

 
3) Kaarditehingu ja mobiilimakse sooritamise riik 
Riigi kood märgitakse kaarditehingu või mobiilimakse sooritamise kohaks oleva riigi 
järgi. Kui tehingu sooritamise kohta ei ole võimalik identifitseerida, märgitakse riigi 
koodiks XX. 
 
4) Pangakaardi liigi identifikaatorid 

Deebet-sularahakaart    1 
Deebet-maksekaart     2 
Arvelduskrediidiga deebet-maksekaart  9 
Jaemüüja deebet-maksekaart   10 
Krediitkaardi funktsionaalsusega deebetkaart 12 
Vaba tagasimaksega krediitkaart   4 
Tähtajalise tagasimaksega krediitkaart  5 
Kombineeritud tagasimaksega krediitkaart  13 
Järelmaksukaart     6 
Muu krediitkaart     7 
Jaemüüja krediitkaart     11  
Määramata      8 
 

Pangakaardi liigi identifikaator võib olla „määramata“ (8) kaarditehingute korral, mis on 
sooritatud väljaspool Eesti Vabariiki välja antud kaartidega. Mobiilimaksete korral 
märgitakse pangakaardi liigi identifikaatoriks „määramata“ (8). Jaemüüja pangakaardi 
korral võib pangakaardi liigiks olla vaid „jaemüüja deebet-maksekaart“ (10) või 
„jaemüüja krediitkaart“ (11). 
 
5) Kliendi identifikaator 
 Äriklient 1 
 Eraklient 2 
 Määramata 3 

Eraklientide all kajastatakse kodumajapidamiste sooritatud kaarditehingud ja 
mobiilimaksed. Kõikide teiste kaarditehingute ja mobiilimaksete korral märgitakse kliendi 
identifikaatoriks „äriklient“ (1). 

Kliendi identifikaator võib olla „määramata“ (3) kaarditehingute korral, mis on sooritatud 
väljaspool Eesti Vabariiki välja antud kaartidega. 
 
6) Käive 
Kaarditehingute ja mobiilimaksete käive märgitakse eurodes ümardatuna kahe 
komakohani.  
Välisvaluutas teostatud maksed arvutatakse ümber eurodesse krediidiasutuses 
kehtestatud raamatupidamise korra kohaselt.  
Käibe korral tuleb lähtuda põhimõttest, et tehingud kajastatakse tehingu toimumise 
hetkel ehk tehingu toimumise kuupäeva järgi. Kui maksejuhis jõuab krediidiasutusse 
pärast aruande esitamist, kajastatakse tehingu käive aruandekuus, millal maksejuhis 
krediidiasutusse jõudis.  
 
7) Kaarditehingute ja mobiilimaksete arv 
Kaarditehingute ja mobiilimaksete arv märgitakse tükkides. 
Kaarditehingute ja mobiilimaksete arvu korral tuleb lähtuda põhimõttest, et tehingud 
kajastatakse tehingu toimumise hetkel ehk tehingu toimumise kuupäeva järgi. Kui 
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maksejuhis jõuab krediidiasutusse pärast aruande esitamist, kajastatakse tehing 
aruandekuus, millal maksejuhis krediidiasutusse jõudis. 
 


