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E-RIIGIKASSA KONTOD 

  

Konto liik Selgitus 

Tulu majandustegevusest Konto algusnumbriga 210, millele laekuvad asutuse 
majandustegevusest saadavad tulud, sealhulgas 
majandustegevusest laekuva tulu hulka arvatavad üüri- 
ja renditulud. 

Tulu majandustegevusest kassaväline 
konto 

Konto algusnumbriga 211, millel kajastuvad e-
riigikassa välistele arvelduskontodele laekuvad asutuse 
majandustegevusest saadavad tulud, sealhulgas 
majandustegevusest laekuva tulu hulka arvatavad üüri- 
ja renditulud. 

Tulu varadelt Konto algusnumbriga 220, millele laekuvad intressid 
ja dividendid.  

Tulu varadelt kassaväline konto Konto algusnumbriga 221, millel kajastuvad e-
riigikassa välistele arvelduskontodele laekuvad 
intressid ja dividendid. 

Tulu riigivara müügist Konto algusnumbriga 230, millele laekuvad 
materiaalse ja immateriaalse vara müügist saadavad 
tulud ning riigivara müügiga seotud osavõtutasud. 

Üüri- ja renditulu Konto algusnumbriga 240, millele laekuvad üüri- ja 
renditulud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt, 
välja arvatud majandustegevusest laekuva tulu hulka 
arvatavad tulud. 

Toetused Konto algusnumbriga 250, millele laekuvad 
sponsorrahad, annetused, laekumised Euroopa Liidult, 
rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt, projektide 
ja programmide sihtfinantseerimised. 

Kassaväline konto 
sotsiaalkindlustustoetuste maksmiseks 

Konto algusnumbriga 252, millel kajastuvad 
Sotsiaalkindlustusameti e-riigikassa välistele 
arvelduskontodele laekuvad toetused.  

Struktuuritoetused Konto algusnumbriga 255, mis avatakse 
rakendusasutustele ja –üksustele ning millele laekuvad 
Euroopa Liidu struktuuritoetused. 
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Sõiduhüvitis Konto algusnumbriga 256, mis avatakse 
rakendusasutustele ja –üksustele ning millele laekuvad 
toetused Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt 
organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi 
valitsusväliselt organisatsioonilt asutusele tema poolt 
varem teostatud kulude hüvitamiseks. 

Toetused riigilt ja riigiasutustelt Konto algusnumbriga 258, millele laekuvad toetused 
riigilt ja riigiasutustelt, mis ei ole seotud riigiväliselt 
organisatsioonilt saadud toetuste vahendamise või 
nende kaasfinantseerimisega. 

Toetused kassaväline konto  Konto algusnumbriga 259, millel kajastuvad e-
riigikassa välistele arvelduskontole laekuvad 
sponsorrahad, annetused, laekumised Euroopa Liidult, 
rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt, projektide 
ja programmide sihtfinantseerimised. 

Muud tulud Konto algusnumbriga 280, millele laekuvad muud 
tulud, sealhulgas keskkonnakasutusest tulenevad tasud, 
keskkonnale tekitatud kahju hüvitised, 
hoonestusõiguse tasud, kohtuotsustest tulenevad tulud, 
riigieelarvesse kantavad eelmiste perioodide eest 
tasutud tulud, tulud piimaanalüüsidest ja servituudi 
tasud. 

Muud tulud kassaväline konto Konto algusnumbriga 281, millel kajastuvad e-
riigikassa välistele arvelduskontodele laekuvad muud 
tulud, sealhulgas saatkondadele asukohariigis eelmise 
eelarveaasta kulude eest käibemaksu hüvitamised ja 
Sotsiaalkindlustusametile tasutavad leppetrahvid. 

Riigilõivud Konto algusnumbriga 290, millele laekuvad 
riigilõivuga maksustatavate toimingute eest võetavad 
tasud. 

Riigilõivud kassaväline konto Konto algusnumbriga 291, millel kajastuvad e-
riigikassa välistele arvelduskontodele laekuvad 
riigilõivuga maksustatavate toimingute eest võetavad 
tasud 

Tagatised Konto algusnumbriga 310, millele laekuvad 
kolmandatele isikutele kuuluvad rahalised vahendid, 
riigivara müügiga seotud tagatised, õpilaskodudes 
viibimise eest tasutud tagatised, riigihanke 
pakkumistega seotud tagatised, kohtuotsustest 
tulenevad tagatised ning kinnipeetavate vanglasisestel 
isikuarvetel olevad vahendid. 

Sihtasutuste eraldised Konto algusnumbriga 350, millele laekuvad 
riigieelarvelised eraldised ning muud riigi asutatud 
sihtasutuste rahalised vahendid. 
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Sihtasutuste lepinguline hoiukonto Konto algusnumbriga 351, mis avatakse riigi asutatud 
sihtasustusele tähtajalise hoiuse hoiustamiseks. 

Trahvid Konto algusnumbriga 410, millele laekuvad kohtu või 
kohtuvälise menetleja poolt määratud trahvid. 

Väärtpaberikonto Konto algusnumbriga 770, millele laekuvad 
väärtpaberid, mis on määratud kohtuotsuste alusel 
tagatisena hoiustamiseks. 

Sildfinantseerimise konto Konto algusnumbriga 900, millele laekuvad enne 
2011. aastat väljastatud välisabi sildfinantseerimise 
summade tagastused. 

Euroopa Komisjoni konto Konto algusnumbriga 950, mis avatakse Euroopa 
Komisjonile rahaliste vahendite hoidmiseks. 

 


