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Europangatähtede ja -müntide Eesti Panka saatmise eeskiri 
 
 
1. Üldsätted 
 
1.1. Käesolev eeskiri sätestab ringluskõlblike ja ringluskõlbmatute europangatähtede 
ja -müntide (edaspidi pangatähed või mündid või koos sularaha) krediidiasutuste 
poolt Eesti Panka saatmise korra.  
 
1.2. Krediidiasutus võib saata Eesti Panka ringluskõlblikku sularaha käesoleva 
eeskirja ning Eesti Panga ja krediidiasutuse vahel sõlmitud lepingu kohaselt, milles 
fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus sularahatellimuste täitmisel. 
 
1.3. Krediidiasutus on kohustatud saatma tema enda või tema volitatud sularaha-
töötleja poolt töötlemise käigus avastatud ringluskõlbmatu sularaha ringlusest 
kõrvaldamiseks Eesti Panka Euroopa Keskpanga 16. septembri 2010. aasta otsuse, 
käesoleva eeskirja ning Eesti Panga ja krediidiasutuse vahel sõlmitud lepingu 
kohaselt. 
 
2. Ringluskõlbmatu sularaha 
 
2.1. Ringluskõlbmatud pangatähed on europangatähed, mis on hinnatud taas-
ringluseks kõlbmatuks ringluskõlblikkuse kontrollis, nagu on sätestatud Euroopa 
Keskpanga 16. septembri 2010. aasta europangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkuse 
kontrolli ning taasringlust puudutava otsuse artiklis 6. 
 
2.2. Ringluskõlbmatud mündid on ehtsad eurokäibemündid, mis on defektsed või 
mille tehnilised parameetrid ja identifitseerimistunnused (mõõtmed, kaal, värvus, 
korrosioon ja servakahjustused) on suhteliselt pika ringluses oleku aja jooksul või 
juhuse tõttu märgatavalt muutunud, aga ka tahtlikult muudetud mündid, mis ei ole 
võltsitud. Käesoleva eeskirja tähenduses on mündid tehniliste näitajate poolest 
ringluskõlbmatud, kui üks kontrollmõõde erineb euromündile ettenähtust vähemalt 
0,30 millimeetri ja/või kaalu korral vähemalt 5% võrra. 
 

 
Pangatähed pakitakse pakkidesse saja pangatähe kaupa. 

 
 nimiväärtusega pangatähti. Pangatähed 

peavad rahapakis asetsema samasuunaliselt ja pangatähtede nurgad peavad olema 
sirged. Rahapakk panderollitakse paberist või plastikust panderolliga, millele peab 
olema võimalik kirjutada allkirja või lüüa templijäljendit ning mida on võimalik 
käsitsi kergelt eemaldada (puruks rebida). Panderolli laius võib olla 25–40 mm. 
 



3.9. Ringluskõlbmatud pangatähed saadetakse

3.8. Pealdise või infosildi peale märgitakse 

3.7. Pealdisel või infosildil peavad olema järgmised andmed: 

3.6.3. Rahaplokk seotakse kokku pakkimislindi

3.6.2. Ülemise papilehe (pealdise) taustavärv

3.6.1. Rahaploki koostamisel pannakse ploki alla
3.6. Papilehti kasutades tuleb lähtuda järgnevast. 

3.5.3. Rahaploki välisel vaatlusel peavad pakkide panderollid olema nähtaval ning 

3.5.2. Enne rahaploki kiletamist asetatakse

3.5.1. Rahaplokk pakendatakse termokahaneva
3.5. Infosilte kasutades tuleb lähtuda järgnevast. 

3.4. Rahaplokkide koostamiseks on kaks meetodit: rahaplokile infosildi lisamine või 

3.3. Sorteeritud ja saja pangatähe kaupa panderollitud pangatähtede kümnest pakist 
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moodustatakse rahaplokk (1000 pangatähte). 200- ja 500-eurodest koostatud raha-
plokk võib sisaldada ka ühte (100 pangatähte) või viite (500 pangatähte) rahapakki. 
 

rahaploki pakendamiseks ploki alla ja peale asetatavate papilehtede kasutamine. 
 

sse kilesse või kilest vaakum-
pakendisse. Sealjuures võib rahaploki eelnevalt siduda kokku pakkelindiga. 
Pakkelindi mittekasutamisel peab kilest pakend tagama rahaploki jäikuse. 

 ploki peale infosilt või kleebitakse see 
pakkekilele pärast rahaploki pakendamist. Silt peab olema sellise suurusega (katma 
vähem kui poole rahaploki pealmisest pangatähest), mis võimaldab visuaalselt selgelt 
tuvastada, millise nimiväärtusega pangatähed rahaplokis on. 

peab olema tuvastatav, et rahaplokis on kümme pakki. 
 

 ja peale selliste mõõtudega papileht, 
mis vastaks vastava nimiväärtusega pangatähe mõõtmetele. 

ina või pealdist ümbritseva randina on 
soovitatav kasutada sama värvitooni, mis on pakki pandud pangatähtede põhi-
värvitooniks. 

ga. Lindi ristumiskohad tuleb katta 
läbipaistva kleepuva kilega või pakkida rahaplokid kilesse. Rahaploki välisel vaatlusel 
peavad pakkide panderollid olema nähtaval ning peab olema tuvastatav, et rahaplokis 
on kümme pakki. 
 

1) krediidiasutuse nimi, kelle poolt või volitusel on pangatähed pakendatud; 
2) plokis olevate pangatähtede arv; 
3) ühe pangatähe nimiväärtus; 
4) plokis olevate pangatähtede nimiväärtuste summa. 
 

pakkimise käigus täiendavalt või on sinna 
eelnevalt trükitud: 
1) rahalugeja-pakkija nimi või identifitseerimisnumber; 
2) rahalugeja-pakkija allkiri; 
3) pakkimise kuupäev. 
Rahalugeja-pakkija nimi (identifitseerimisnumber) ja allkiri võivad pealdiselt puududa 
juhul, kui rahaplokis olevad pangatähed on töödeldud sorteerimismasinaga, millel 
töötab samaaegselt rohkem kui üks töötaja. Samas peab plokipealdisele kantud 
informatsioon võimaldama identifitseerida rahaploki pakkinud töötajad. 
 

 Eesti Panka ringluskõlblikest panga-
tähtedest eraldi pakituna. Ringluskõlbmatuid pangatähti sisaldavale rahaplokile 
tehakse vastav märge pealdisele või infosildile. 
 



3.14. Eesti Pangale saadetavaid pangatähti ja

3.13. Ringluskõlbmatud mündid saadetakse Ee

3.12. Mündikotile või mündikotile kinnitatud papist või riidest lipikule peavad olema 

3.11. Riidest või kilest kotid suletakse plommiga. Turvakilekotti plommiga ei suleta. 

3.10. 
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Münte võib pakkida tugevast riidest või kilest kottidesse (sh turva-

kilekottidesse). Ühte kotti võib panna ainult sama nimiväärtusega münte alljärgnevalt 
näidatud koguses: 
1-sendine 
2-sendine 
5-sendine 
10-sendine 
20-sendine 
50-sendine 
1-eurone 
2-eurone 

 5000 tk
3000 tk
3000 tk
2500 tk
2000 tk
1500 tk
1500 tk
1000 tk

50 eurot
60 eurot

150 eurot
250 eurot
400 eurot
750 eurot

1500 eurot
2000 eurot

 

 

märgitud järgmised andmed: 
1) krediidiasutuse nimi, kelle poolt või volitusel on mündid pakendatud; 
2) ühe mündi nimiväärtus; 
3) kotis olevate müntide arv; 
4) kotis olevate müntide nimiväärtuste summa; 
5) kassapidaja nimi; 
6) kassapidaja allkiri; 
7) pakkimise kuupäev. 
Lisatud võib olla ka muud asjaomast informatsiooni. 
 

sti Panka ringluskõlblikest müntidest 
eraldi pakituna.  
 

 münte võib ülalkirjeldatust erineval 
viisil pakendada ainult Eesti Panga loal. 
 

27.12.2010 8:00
Parandatud viga numeratsioonis.
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lõige 3 ja Eesti Panga 21. detsembri 2010. aasta taotlus.


