Eraisikute laenu- ja liisingukohustused liisinguettevõtete ees
Aruande eesmärk
Aruandega kogutakse andmeid Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu
(Household Finance and Consumption Survey) tarvis.
Aruande valdkond
Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute laenuja liisingukohustused liisinguettevõtete ees. Kui laen või liising on võetud mitme peale, siis jagatakse
ühiselt võetud kohustused laenuvõtjate vahel võrdselt (NB! kaaslaenuvõtjaks võib olla ka leibkonna
väline isik).
Aruande esitamine
Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language)
vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete
elektroonilise esitamise nõuded” kohaselt.
NB! Identifikaatorite kokkulangemisel aruanderidasid ei summeerita.
Aruande kood on 352.
Aruanne esitatakse 30.04.2020 seisuga.
Aruande esitamise tähtaeg on 13. november 2020.
Aruanderea struktuur
1) Eraisikust kliendi kood
2) Liisingu tüüp
3) Liisinguobjekt
4) Jääk
5) Tagasimakse suurus
1) Eraisikust kliendi kood
Siin näidatakse kliendi kood vastavalt Eesti Panga edastatud kliendi koodide üleminekutabelile, kus
igale aruande valdkonda kuuluvale kliendi isikukoodile vastab kindel aruandluse tarvis genereeritud
kood. Kliendi isikukoodi antud aruandeväljal ei näidata.
2) Liisingu tüüp
kapitalirent
kasutusrent
teenusliising
järelmaksuga müük
tarbijafaktooring
laen
muu nõue

1
2
3
4
5
6
7

3) Liisinguobjekti identifikaatorid
Kinnisvara (sh maa)
Sõiduautod
Muud sõidukid
Muu

1
2
3
4

Liisinguobjekti liigi 1 „kinnisvara (sh maa)“ all näidatakse kõik laenud ja liisingud, mis on antud
eramute, korterite, suvilate jm hoonete ning maa soetamiseks.

Liisinguobjekti 3 „muud sõidukid“ all näidatakse kõik laenud ja liisingud, mis on antud sõidukite, v.a
sõiduautod, soetamiseks. Siia kuuluvad näiteks kaubikud, väikebussid, traktorid, haagised, ATVd,
mootorrattad, paadid, skuutrid jms.
Liisinguobjekti 4 „muu“ all näidatakse kõik laenud ja liisingud, v.a need, mis on antud kinnisvara (sh
maa) ja sõidukite soetamiseks. Siia kuuluvad näiteks erinevad seadmed (nt arvutid, printerid,
telefonid), põllutööriistad jms.
4) Jääk
Siin näidatakse laenu- või liisingunõude jääk lepingulises väärtuses (ilma tekkepõhise intressi ja
käibemaksuta). Jääk näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.
5) Tagasimakse suurus
Siin näidatakse laenu- või liisingunõude graafikujärgse tagasimakse suurus (koos intressi ja
käibemaksuga) aprillikuus 2020. Kui laenu või liisingunõude graafikujärgsed tagasimaksed ei ühti
kalendrikuuga, siis teisendatakse tagasimakse kalendrikuu peale. Kui aruandeperioodile langes mõni
erakorraline makse, nt juba varem kokkulepitud ühekordne suuremahuline laenu või liisingu
tagasimakse, siis seda ei arvestata tagasimakse suuruse näitamisel.
Tagasimakse suurus näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.
Kui aruandereal kajastatud laenu või liisingu võtnud isik on maksepuhkusel, siis märgitakse antud
välja väärtuseks 0 (null).

