
 

BILANSIST MAHA KANTUD TARBIJAKREDIIDI NÕUETE ARUANNE  

 

1. Aruande eesmärk 

Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruande eesmärk on krediidiandja ja välisriigi 

krediidiandja filiaali (edaspidi krediidiandja) poolt sõlmitud tarbijakrediidilepingute (edaspidi 

krediidilepingute) jälgimiseks vajalike andmete saamine. 

 

2. Aruande valdkond 

Bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruande valdkonda kuuluvad krediidiandja 

bilansis varakirjetel 3.1 ja 8.1 „Tarbijakrediidid“ kajastatud krediidilepingutega seotud 

rahalised nõuded, mis on aruandeperioodi jooksul krediidiandja bilansist maha kantud. 

 

3. Aruande esitamine  

Ühe reana tuleb näidata nende krediidilepingute nõuete summa ja krediidilepingute arv, mille 

krediidilepingu tüübi identifikaator langeb kokku. 

 

4. Aruanderea struktuur 

1) krediidilepingu tüüp, 

2) nõude summa, 

3) krediidilepingute arv. 

 

4.1. Krediidilepingu tüüp 

Krediidilepingu tüübi identifikaatorid: 

1) elamukinnisvaraga seotud krediit  1, 

2) sõiduki liising    2, 

3) muu vara liising    3, 

4) vara ost järelmaksuga   4, 

5) muu rahaline krediit   5. 

 

Krediidilepingu tüübina näidatakse, millist tüüpi krediidilepingu alusel tarbijale antud krediit 

bilansist maha kanti. 

 

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 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).  
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Kui väljastatud krediidi summat tarbijale otse kättesaadavaks ei tehta ja krediidi eesmärgiks 

on mootor- ja veesõiduki ostu finantseerimine liisinglepingu 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. 

 

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. Nõude summa 

Nõude summana näidatakse krediidilepingu tüübi identifikaatorile vastava krediidilepinguga 

seotud nõude summa, mis aruandeperioodi jooksul krediidiandja bilansist maha kanti.  Maha 

kantud nõude summa näidatakse bilansilises väärtuses ilma nõudega seotud muude nõueteta 

(nt intressinõuded, viivised, sissenõudmiskulud  jne). Summa näidatakse brutopõhimõttel (st 

ilma allahindluseta). Nõude summa näidatakse eurodes ümardatuna kahe komakohani. 

 

4.3. Krediidilepingute arv 

Krediidilepingute arvuna näidatakse krediidilepingute arv, mis on summeeritud aruanderea 

teises veerus „Nõude summa“. Krediidilepingute arv näidatakse tükkides. 


