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Krediidiandjate ja –vahendajate järelevalvelise 
aruandluse teemalisel Finantsinspektsiooni  teabepäeval 
11.02.2016 esitatud küsimused koos inspektsiooni 
vastustega. 

 
1. Küsimus: Kas krediidiagent on kohustatud Finantsinspektsioonile esitama aruandeid, mis 

on  sätestatud rahandusministri 19.12.2015.a määrusega nr 50 („Finantsinspektsioonile 

esitatavate krediidiandja või –vahendaja ja välisriigi krediidiandja või –vahendaja filiaali 

aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord“)? 

Vastus: Ei ole kohustatud. Andmed makseagendi poolt vahendatud tarbijakrediitide kohta esitab oma 

aruannetes krediidiandja, kelle nimel makseagent tegutseb. 

Selgitus: Vastavalt krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (edaspidi KAVS) § 21 lõikele 1 on 

krediidiagent krediidivahendaja, kes on seotud ühe krediidiandjaga ja tegutseb ainult tema nimel 

ning selle krediidiandja täielikul ja tingimusteta vastutusel. Krediidiagent peab täitma kõiki 

krediidivahendajatele sätestatud nõudeid, mis on määratletud KAVS-i § 22 lõigetes 1-3 ja need on 

seotud tema tegevusega, juhatuse liikmete ning töötajate eri- ja ärialase mainega ja kohustusega 

tagada krediidi vahendamisel krediidi vahendamise teenusele osutatavate nõuete järgimine. 

Krediidiagendile esitatavad nõuded ei ole seotud aruandluse esitamisega, mistõttu tal ei ole 

rahandusministri 19.12.2015.a määrusega nr 50 sätestatud aruannete esitamise kohustust. 

 

2. Küsimus: Millise aruandeperioodi koha tuleb koostada esimene kasumiaruanne? 

Vastus: Krediidiandja kasumiaruande esmakordsel koostamisel esitatakse tulud ja kulud, kasumid ja 

kahjumid   kumulatiivselt alates majandusaasta algusest. 

Selgitus: Finantsinspektsioonile esitatava kasumiaruanne üldine põhimõte on, et andmed esitatakse 

kumulatiivselt alates aruandeaasta algusest ja aruandes esitatavate andmete sisu ei sõltu 

tegevusperioodi pikkusest alates loa saamise hetkest. Nt, kui krediidiandja saab tegevusloa 11. mail 

2016, esitatakse 30.06.2016 seisuga kasumiaruanne aruandeperioodi 01.01.2016-30.06.2016 kohta. 

 

3. Küsimus: Kas lepingutasu, mille tasumiseks antakse tarbijale aega intressivaba 30 päeva, 

tuleb näidata tarbijakrediidilepingute käivete aruandes? 

Vastus: Ei tule.  

Selgitus: Lepingutasude suhtes, mille puhul toimub tasuta maksetähtpäeva edasilükkamine, KAVS-i 

nõudeid ei kohaldata ja nad ei kuulu tarbijakrediidilepingute käivete ja jääkide aruannete valdkonda. 

 

4. Küsimus: Kuidas tuleb esitada intressimäär tarbijakrediidilepingute käivete aruandes, kui 

lepingus on aastaintressimäär fikseeritud arvestatuna ostusummalt? 

Vastus: Tarbijakrediidilepingute käivete aruandes tuleb intressimäär näidata arvestatuna krediidi 

jäägilt. Kui krediidilepingus on intressimäär fikseeritud tarbija kasutusse võetud krediidi 

kogusummalt, tuleb teha ümberarvestus. Samuti tuleb teha ümberarvestus, kui krediidilepingus on 

intress märgitud muu ajavahemiku kui aasta kohta. Intressmäär tuleb aruandes näitamiseks 

teisendada aasta baasile.  
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5. Küsimus: Toimub tarbijakrediidi refinantseerimine, mille käigus vaadatakse nt üle ka 

lepingu tähtaeg ja intressimäär. Kas selline tarbijakrediidileping tuleb kajastada 

tarbijakrediidilepingute käivete aruandes? 

Vastus: Jah, tuleb küll. 

Selgitus: Igasugune tarbijakrediidi refinantseerimine käsitletakse aruannetes uue tarbijale väljastatud 

tarbijakrediidina. Tarbijakrediidilepingute käivete aruandes tuleb erinevalt näidata lepinguid, kui 

refinantseeritakse kas aruandva krediidiandja enda või mõne teise krediidiandja poolt väljastatud 

tarbijakrediite. Aruandva krediidiandja poolt väljastatud tarbijakrediitide refinantseerimisel (kui 

täiendavat krediiti ei väljastata või kui selle osakaal on refinantseeritava krediidi summaga võrreldes 

väiksem) märgitakse aruandes krediidi kättesaamise viisiks „muu“ (identifikaator 4). Teiste 

krediidiandjate poolt väljastatud tarbijakrediitide refinantseerimisel võrdsustatakse teine 

krediidiandja müüjaga ja krediidi kättesaamise viisiks määratakse viis,  mis peegeldab reaalset aset 

leidnud olukorda (nt „ülekanne müüja arvelduskontole“, identifikaator 3). 

 

6. Küsimus: Kas ja kuidas näidata tarbijakrediidilepingute käivete aruandes krediitkaardi-

laadseid tarbijakrediidi tooteid? 

Vastus: Krediitkaardi-laadseid tarbijakrediidi tooted kuuluvad krediidiandjate ja –vahendajate 

koostavate aruannete valdkonda. Nende puhul tuleb tarbijakrediidilepingute käivete aruandes, ja ka 

teistes krediidilepingu tüüpe eristavates aruannetes, märkida krediidilepingu tüübiks „muu rahaline 

krediit“ (identifikaator 5). Krediitkaartide puhul, mida tarbija kasutab oma ostude eest tasumiseks, 

tuleb tarbijakrediidilepingute käivete aruandes krediidi kättesaamise viisiks märkida „muu“ 

(identifikaator 4). Kui krediitkaardi kasutatakse sularaha väljavõtmiseks, siis „sularaha“  

(identifikaator 1). 

Selgitus: Krediidiandjate ja –vahendajate koostatavates aruannetes mõistetakse tarbijakrediidi all 

kõiki tarbijatele antud krediite KAVS-i § 3 mõistes või nende vahendamist. 

 

7. Küsimus: Kas krediiti väljastavad makseasutused on kohustatud Finantsinspektsioonile 

esitama rahandusministri 19.12.2015.a määruse nr 50 kohaseid aruandeid. 

Vastus: Kui makseasutus annab krediiti ainult makseteenuse osutamiseks vastavalt makseasutuste ja 

e-raha asutuste seaduse (MERAS) § 5 lõikes 4 sätestatule, ei pea ta rahandusministri 19.12.2015.a 

määrusega nr 50 sätestatud aruandeid esitama. 

Selgitus: Kui makseasutus annab krediiti ainult MERAS-i § 5 lõike 4 lausel, ei laiene talle 

rahandusministri 19.12.2015.a määruse nr 50 kohane aruandluskohustus.  Kui makseasutus soovib 

tarbijatele väljastada tarbijakrediiti, mis ei vasta MERAS-i § 5 lõikes 4 toodud tingimustele või seda 

vahendada, on tarvis taotleda krediidiandja või -vahendaja tegevusluba ning selliste tarbijakrediitide 

suhtes tekib makseasutusel aruandluskohustus. Erandina teistest krediidiandjatest esitab 

tarbijakrediiti väljastav (või vahendav) makseasutus bilansi ja kasumiaruande vastavalt 

rahandusministri 21.10.2010 .a määrusele nr 54 (Makseasutuse omavahendite arvutamise kord ja 

aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord“) ja rahandusministri 

19.12.2015.a määrusega nr 50 alusel kõnealuseid aruandeid esitama ei pea. 
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8. Küsimus: Kas kõik võla sissenõudmisega seotud kulud tuleb näidata 

tarbijakrediidilepingute jääkide aruandes sissenõudmiskulude all? 

Vastus: Ei, tarbijakrediidilepingute jääkide aruandes näidatava sissenõudmiskulude sisu piirneb 

võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 1132 „Sissenõudmiskulude hüvitamine tarbija poolt“ sätestatud 

hüvitistega ja muid tarbijakrediidiga sissenõudmisega seotud kulusid summale lisama ei pea. 

Sissenõudmiskulud näidatakse tekkepõhiselt arvestatud kogusummana ja need sisaldavad ka juba 

tarbija poolt hüvitatud sissenõudmiskulude summasid. 

 

9. Küsimus: Kui toimub tarbijakrediidi nõude müük kahjumiga, kas selline tehing tuleb 

näidata bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruandes? 

Vastus: Jah, selline tehing kuulub maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruande valdkonda. Aruandes 

näidatakse bilansist eemaldatud nõude see osa, mis moodustas kahjumi. 


