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MAKSETEHINGUTE ARUANNE 

 

 

1. Aruande eesmärk 

Maksetehingute aruande eesmärk on järelevalve teostamiseks vajalike andmete kogumine makseasutuse ja tema 

makseagentide vahendusel tehtud maksetehingute kohta.  

 

2. Aruande valdkond 

Aruandes kuuluvad kajastamisele kõik seaduse § 3 lõike 1 punktides 3, 4, 6 ja 7 nimetatud makseteenuste osutamise 

käigus tehtud maksetehingud.  

 

3. Andmete summeerimise üldnõuded 

Ühe reana tuleb esitada nende maksetehingute kogusumma ja arv, mille identifikaatorid langevad kokku. 

 

4. Aruanderea struktuur 

1) makseteenuse liik; 

2) maksetehingu liik_1; 

3) maksetehingu liik_2; 

4) maksetehingu viis; 

5) klient; 

6) kogusumma; 

7) arv. 

 

5. Aruanderea struktuuri selgitus 

1) Makseteenuse liigi identifikaator 

Rahasiire    1 

Makseteenus võrgu vahendusel  2 

Muu makseteenus   3 

 

Siin näidatakse, millist makseteenust aruandev makseasutus kliendile osutab. Kui osutatavaks makseteenuseks on 

rahasiire, märgitakse makseteenuse liigi identifikaatoriks 1 „Rahasiire“. Kui on tegemist maksetehingu täitmisega, 

mille puhul maksja nõusolek makse tegemiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või infotehnoloogilise 

seadme abil ning maksetehing tehakse telekommunikatsiooni võrgu, infotehnoloogilise süsteemi või muu 

sellesarnase võrgu haldaja vahendusel, kes tegutseb üksnes vahendajana makseasutuse kliendi ja kaupade või 

teenuste pakkuja vahel, märgitakse makseteenuse liigi identifikaatoriks 2 „Makseteenus võrgu vahendusel“. 

Ülejäänud makseteenuste osutamisel märgitakse makseteenuse liigi identifikaatoriks 3 „Muu makseteenus“. 

 

2) Maksetehingu liik_1 identifikaator 

Sissetulev maksetehing  1 

Väljaminev maksetehing  2 

Sisene maksetehing  3 

 

Maksetehingu liik_1 märgitakse sõltuvalt sellest, kas maksetehingu tulemusena tekkiv rahavoog on aruandvasse 

makseasutusse sisenev, aruandvast makseasutusest väljuv või aruandva makseasutuse sisene. Makseteenuse liigi 

„Rahasiire“ puhul näidatakse aruandes ainult väljaminev rahavoog ja maksetehingu liik_1 identifikaatoriks 

märgitakse 1 „Väljaminev maksetehing“. 

 



3) Maksetehingu liik_2 identifikaator 

Riigisisene maksetehing  1 

Piiriülene maksetehing  2 

Riigiväline maksetehing  3 

 

Siin näidatakse, kas maksetehing liigitub Eesti Vabariigi siseseks, piiriüleseks maksetehinguks või tehakse 

maksetehing täielikult väljaspool Eestit. Liigitamise aluseks on makseteenuste osutamise käigus raha liikumine üle 

Eesti Vabariigi piiri, kusjuures üksnes valuuta konverteerimiseks teostatud raha liikumisi ilma vastava rahasumma 

väljamakseta eraldi maksetehinguna ei käsitleta. 

 

4) Maksetehingu viisi identifikaator 

Otsekorraldus   1 

Kaardimakse   2 

Paberil maksejuhis  3 

Muu maksejuhis   4 

Sularaha    5 

 

Siin näidatakse, millisel viisil toimub maksetehingu algatamine. Makseteenus (va rahasiire), mis sisaldab endas nii 

sissetulevat maksetehingut sularahamaksekontole sissemakse näol kui ka sellele järgnevat teist maksetehingut, 

lahutatakse kaheks erinevaks maksetehinguks ja näidatakse aruandes eraldi ridadel.  

 

5) Kliendi identifikaator 

Keskvalitsus      1 

Kohalik omavalitsus     2 

Riiklik sotsiaalkindlustusfond    13 

Kindlustusandja ja pensionifond    4 

Muu finantseerimisasutus     5 

Krediidiasutus      6 

Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing   7 

Muu äriühing     8 

Mittetulundusühing     9 

Eraisik       10 

Keskpank      12 

 

Klient määratakse maksja alusel.  

 

6) Kogusumma 

Siin näidatakse aruandeperioodil teostatud rahasiirete ja maksetehingute kogusumma. Makseteenus (sh rahasiiret) 

loetakse teostatuks ning kajastatakse sellel aruandeperioodil, mil kliendi otsekorraldus, kaardimakse või maksejuhis 

sai täidetud. 

 

7) Arv 

Siin näidatakse maksetehingute arv, mis on summeeritud aruanderea kuuendas veerus „Kogusumma“. Arv 

näidatakse tükkides. 
  


