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Rahandusministri 30. juuni 1997. a määrusega nr 41 
kinnitatud «Erastamise korraldajate poolt esitatava 

erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise 
aruandluse korra» juurde 

[RT I, 9.11.2010, 1 – jõust. 01.01.2011] 

KUUARUANDE «RIIGIMAA ERASTAMINE» ANDMED  

Maa erastamise korraldajad esitavad järgmised andmed: 
1) maa erastamise lepingu kirje number maakonnabaasis (väli: kirje nr lokaalbaasis; numbri genereerib maakonna 
programm); 
2) maa erastamise korraldaja nimi (väli: erastamise korraldaja; koodina); 
3) maa erastamise läbiviimiseks volitatud isiku nimi (väli: volitatud isik; koodina); 
4) lepingu etapp (näitab, mis etapis leping on) (väli: toimiku etapp); 
5) erastamise lepingu andmete viimane muutmiskuupäev (väli: viimane muutmiskuupäev); 
6) asukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt erastamise toimiku alguse ja lõpetamise kuupäev (väljad: toimiku alguse 
kuupäev, lõpetamise kuupäev); 
7) lepingu number (väli: lepingu number); 
8) erastamisviis (väli: erastamisviis); 
9) lepingu sõlmimise kuupäev (väli: lepingu sõlmimise kuupäev); 
10) lepingu kaasomanike arv (väli: kaasomanike arv); 
11) maatüki kaasomandis erastamisel maa mõtteline osa ruutmeetrites (väli: maa osasuurus m2-tes); 
12) lisakommentaarid lepingu kohta (väli: lisakommentaarid lepingu kohta); 
13) erastatava maa (edaspidi maa) asukoht (vald/linn koodina) (väli: maa asukoht (vald/linn)); 
14) maa aadress (tänav/küla/talu) (väli: aadress (tänav/küla/talu)); 
15) erastatava maaüksuse nimi (väli: maaüksuse nimi); 
16) erastatava maaüksuse katastritunnus (väli: katastritunnus); 
17) maa kogupindala ruutmeetrites (väli: maa pindala m2-tes); 
18) maa maksustamishind eurodes (väli: maa maksustamishind); 
19) maal asuva metsa maksumus eurodes (väli: maal asuva metsa maksumus); 
20) erastatava maa maksustamishind koos metsa maksumusega (väli: maa maksustamishind kokku); 
21) maa pindala sihtotstarvete lõikes ruutmeetrites (väli: pindala ruutmeetrites); 
22) erinevate otstarvetega maatükkide maksustamishind eurodes (väli: maksustamishind eurodes); 
23) erastaja tüüp vastavalt maa erastamisel rakendatud soodustustele (väli: isiku tüüp). 
24) füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja jaoks - ees- ja perekonnanimi, isikukood (väljad: eesnimi, 
perekonnanimi, isikukood); 
25) juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja jaoks – juriidilise isiku nimi (füüsilisest isikust ettevõtja puhul selle 
välja täitmine ei ole kohustuslik) (väli: asutuse nimi), registrikood (väli: registrikood); 
26) erastaja asukoht ja täpne aadress (väljad: erastaja asukoht, erastaja aadress); 
27) rakendatud soodustuste loetelu (väli: kasutatud soodustused); 
28) lisamärkused erastaja kohta (väli: isiku memo); 
29) vastavalt «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 2000, 70, 441; 88, 576; 2001, 31, 171) paragrahvi 223 
lõike 9, 10 ja/või 11 alusel rakendatud soodustuste puhul lapse (laste) ees- ja perekonnanimi (väljad: lapse 
perekonnanimi, lapse eesnimi), isikukood (väli: lapse isikukood); 
30) vastavalt «Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõike 9, 10 ja/või 11 alusel rakendatud soodustuste puhul 
müügihinna vähendamise summa eurodes (väli: lapse soodustus eurodes); 
31) lepingu müügihind (väli: lepingu müügihind eurodes); 
32) EVP-des maksmisele lubatud summa (väli: sellest võib maksta EVP-des); 
33) eurodes makstav summa (väli: sellest tuleb maksta eurodes); 
34) viimase makse tähtaeg (väli: viimase makse tähtaeg); 
35) aastaintressi suurus (5% või 10%) (väli: intressimäär); 
36) ettemaks eurodes, ettemaks EVP-des; 
37) ettemaksu tasumise kuupäev; 
38) sissemaks eurodes, sissemaks EVP-des; 
39) sissemakse tasumise kuupäev; 
40) järelmaks eurodes, järelmaks EVP-des; 
41) esimese järelmakse tasumise kuupäev; 
42) viimase järelmakse tasumise kuupäev; 
43) intress; 
44) viivis; 
45) lisainformatsioon lepingu kohta (väli: toimiku memo).  
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