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Venemaa Panga (Русский Банк) 4. juuni 2012. aasta 

eeskirja nr 138-И  „Valuutatehingutega seotud dokumentide 

ja teabe volitatud pankadele esitamise kord residentide ja 

mitteresidentide poolt, passitehingute vormistamise kord 

ning valuutatehingute arvestamise ja tegemise kontrolli kord 

volitatud pankade poolt“ lisa 2. 

LOETELU 

residentide ja mitteresidentide valuuta- ja muudest tehingutest 

Tehingu liigi 

kood 
Tehingu nimetus ja kirjeldus 

01 Residentide konverteerimistehingud sularahata vormis 

01 010 Välisvaluuta müük residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest 

eest/Venemaa rublade eest 
01 030 Välisvaluuta ost residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest 

Venemaa rublade eest 01 040 Ühe välisvaluuta ost (müük) residendi poolt teise välisvaluuta eest 

02 Mitteresidentide konverteerimistehingud sularahata vormis 

02 010 Venemaa Föderatsiooni valuuta ostmine mitteresidendi poolt välisvaluuta 

eest 

02 020 Venemaa Föderatsiooni valuuta müümine mitteresidendi poolt välisvaluuta 

eest 

10 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused 

väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsioonist väljaveetavate 

kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning 

kosmoseobjektid 

10 100 Mitteresidendi arveldused residendile ettemaksu näol kaupade eest, mis 

veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas 

komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja 

arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused 

10 200 Mitteresidendi arveldused residendile makse edasilükkamise võimalusega 

kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, 

sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel 

(järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused 

10 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade 

Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljavedamisel saadud liigsete 

rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800 
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11 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused 

väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate 

kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning 

kosmoseobjektid 

11 100 Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile Venemaa 

Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, sealhulgas komisjonilepingu 

(agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 23. 

jaotises nimetatud arveldused 

11 200 Residendi arveldused mitteresidendile makse edasilükkamise võimalusega 

kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile, 

sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel 

(järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused 

11 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade  

Venemaa Föderatsiooni territooriumile sissevedamisel saadud liigsete 

rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900 

12 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused müüdavate 

kaupade eest ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni 

territooriumile 12 050 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse 

väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota 

Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 

22110, 22210, 22300 

12 060 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse 

väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota 

Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 

23110, 23210, 23300 

12 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt 

saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa 

Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 22800 

12 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt 

saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa 

Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 23900 

13 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused Venemaa 

Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest 

13 010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse 

Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 

22110, 22210, 22300 

13 020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse 

Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 

23110, 23210, 23300 
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13 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt 

saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Venemaa Föderatsiooni 

territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22800 

13 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud 

raha tagastamisega kaupade müümisel Vene Föderatsiooni territooriumil, välja 

arvatud arveldused koodiga 23900 

20 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused 

väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud residendi poolt tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, vallasvara ja/või 

kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) 

 

 

 

20 100 Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendi teostatud tööde, osutatud 

teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, 

k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine 

komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja 

arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja 

arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile 

maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

20 200 Mitteresidendi arveldused residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, 

informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a 

ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine 

komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja 

arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja 

arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile 

maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

20 300 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara 

rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) 

 20 400 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused residendist 

komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt 

ostetud kaupade, tööde, teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks, sealhulgas 

nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a 

loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused 

20 500 Residendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused mitteresidendist 

komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis resident on 

teistele isikutele osutanud, nagu näiteks  kauba realiseerimine, tööde 

teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks 

20 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud 

rahaliste vahendite tagastamisega seoses residendi poolt teenuse osutamisega 

teistele isikutele kaupade realiseerimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, 

informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a 

ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 22. ja 58. jaotises nimetatud 

arveldused 
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21 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused 

väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud mitteresidentide poolt 

tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse 

tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele vallasvara 

ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) 

21 100 Residendi arveldused ettemaksu näol, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud 

kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel 

(ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises 

nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu  väljamaksmisega 

mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

21 200 Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, 

teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste 

üleandmisega, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas nimetatud 

kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel 

(järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises 

nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega 

mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

21 300 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara 

rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) 

 21 400 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused mitteresidendist 

komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt 

ostetud kaupade, tööde, teenuste informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, residendi kasuks, sealhulgas 

nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a 

loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused 

21 500 Mitteresidendist komisjonäri või usaldusisiku arveldused residendist komitendi 

(printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis mitteresident on 

teistele isikutele osutanud, nagu näiteks  kauba realiseerimine, tööde 

teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud 

kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendileping, käendusleping), 

välja arvatud arveldused, mis on ära toodud loetelu 58. jaotises 

21 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha 

tagastamisega mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, 

informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a 

ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 23. ja 58. jaotises nimetatud 

arveldused 
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22 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud 

residentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, 

informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a 

ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel
1
 

22 100 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse 

näol residendist komisjonärile või usaldusisikule kaupade eest, mis veetakse 

Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste 

osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise 

eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 

22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist 

maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

22 110 Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendile kaupade eest, tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on 

ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 

4. juuni 2012 (ettemaks) 

22 200 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse 

edasilükkamisega residendist komisjonäriga (agendi, usaldusisikuga) kaupade 

eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud 

arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega 

residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 

22 210 Mitteresidendi arveldused makse edasilükkamisega residendiga kaupade eest, 

tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on 

ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis  

5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (järelmaks) 

22 300 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalirendilepingu 

(liisingulepingu) alusel 

22 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt 

saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel 

                                                      
1
 Selle jaotise ja loetelu 23. jaotise tehingu liigi koode kasutatakse juhul, kui ülekandesumma sisaldab 

üheaegselt kauba ja teenuste, ja (või) tööde, ja (või) informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemuse 

maksumust, k.a ainuõigused nendele, järgmiste lepingute kohaselt, mis käesoleva lisa eesmärkide kohaselt 

tunnistatakse segatüüpi lepinguteks:  

а) lepingud, mis näevad residendi poolt ette kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt 

(sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile) tingimusega teostada töid, ja (või) osutada teenuseid, ja (või) 

anda üle informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemusi, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas 

kaupade väljavedu (sissevedu) nende ümbertöötlemiseks, objektide ehitamine välismaal või Venemaa 

Föderatsioonis;  

b) lepingud, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2;  

c) kapitalirendilepingud  (liisingulepingud);  

d) agendilepingud (komisjonilepingud, käenduslepingud), mille tingimustes on ette nähtud kaupade väljavedu 

Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile). 
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23 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud 

mitteresidentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste 

osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste 

üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) 

alusel 

23 100 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol 

mitteresidendist komisjonärile (agendile, käendajale) kaupade eest, mis 

veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, 

teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste 

üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused 

koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega 

mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 

23 110 Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile kaupade eest, tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on 

ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (ettemaks) 

23 200 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse 

edasilükkamisega mitteresidendist komisjonäriga (agendiga, käendajaga) 

kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde 

teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse 

tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud 

arveldused koodiga 23110  ja arveldused, mis on seotud tasu  väljamaksmisega 

mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 

23 210 Residendi arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendiga kaupade eest, 

tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse 

tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, 

mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (järelmaks) 

23 300 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalirendilepingu 

(liisinglepingu) alusel 

23 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha 

tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel 

30 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused kinnisvara 

ostutehingute puhul, välja arvatud maksed lennukite, mere- ja 

siseveekogude laevade ja kosmoseobjektide eest 

30 010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud 

väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on 

seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel väljaspool 

Venemaa Föderatsiooni territooriumi 

30 020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud 

väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on 

seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel väljaspool 

Venemaa Föderatsiooni territooriumi 



7 

 

  

30 030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud 

Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud 

mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel Venemaa 

Föderatsiooni territooriumil 

30 040 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud 

Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud 

residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel Venemaa 

Föderatsiooni territooriumil 

30 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud 

kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses 

niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara 

ehitusel 

30 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud 

kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses 

niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara 

ehitusel 
 

32 Residentide ja mitteresidentide arveldused nõudeloovutuslepingute ja võla 

ülekandelepingute alusel, mis on sõlmitud residendi ja mitteresidendi 

vahel 

32 010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks nõude eest, mille resident 

mitteresidendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab 

32 015 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks nõude eest, mille mitteresident 

residendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab 

32 020 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla eest, mille mitteresident 

residendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab 

32 025 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla eest, mille resident 

mitteresidendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab 

35 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused teistes tehingutes, 

mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 

10.–23. jaotistes 

35 030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud 

väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises 

35 040 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud 

väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises 

40 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) 

poolt mitteresidentidele laenu andmisega 

40 030 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks laenulepingu alusel laenu andmisel 

40 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt  saadud 

raha tagastamisega residendi poolt mitteresidendile laenulepingu alusel laenu 

andmisel 
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41 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide (välja arvatud volitatud 

pangad) poolt residentidele laenu ja krediidi andmisega 

41 030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenu- või krediidilepingu 

alusel laenu või krediidi andmisel 

41 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud 

raha tagastamisega mitteresidendi poolt residendile laenu- või krediidilepingu 

alusel laenu või krediidi andmisel  

42 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) 

laenu- või krediidilepingutest tulenevate kohustuste täitmisega 

42 015 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks 

krediidi- või laenulepingu alusel 

42 035 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks intresside maksmisel krediidi- või 

laenulepingu alusel 

42 050 Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud preemia 

(komisjonitasu) või muude krediidi või laenuga seotud kohustuste täitmisega 

42 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha 

tagastamisega residendi poolt võla põhiosa kustutamisel krediidi- või 

laenulepingu alusel 

42 950 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud 

intresside tagastamisega krediidi- või laenulepingu alusel 

43 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide laenulepingutest tulenevate 

kohustuste täitmisega 

43 015 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks 

laenulepingu alusel 

43 035 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks intresside maksmisel laenulepingu 

alusel 

43 050 Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud preemia 

(komisjonitasu) või muude laenuga seotud kohustuste täitmisega 

43 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha 

tagastamisega mitteresidendi poolt võla põhiosa kustutamisel laenulepingu 

alusel 

43 850 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud 

intresside tagastamisega laenulepingu alusel 

50 Kapitalimahutustena tehtavate investeeringutega seotud arveldused 

50 100 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks juriidilise isiku osakute, 

sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, 

kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel 
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50 110 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalimahutustena tehtud 

investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel 
 

50 200 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks juriidilise isiku osakute, 

sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, 

kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel 

50 210 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalimahutustena tehtud 

investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel 

50 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud 

kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha 

tagastamisega 

50 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud 

kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha 

tagastamisega 

51 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud 

õigustega), mille mitteresidendid on residentidelt omandanud, välja arvatud 

loetelu 58.  jaotises nimetatud koodidega arveldused 

51 210 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud residendi 

obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 

51 215 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud mitteresidendi 

obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 

51 230 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide 

osakute eest, mille asutaja on resident 

51 235 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide 

osakute eest, mille asutaja on mitteresident 

51 250 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja 

residentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest 

51 255 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja 

mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest 

51 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud arveldustel 

väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) ülemääraselt saadud 

rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite 

tagastamisega 

52 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud 

õigustega), mille resident on mitteresidendilt omandanud, välja arvatud loetelu 

58. jaotises nimetatud koodidega arveldused 

52 210 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud residendi 

obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 

52 215 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud mitteresidendi 

obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 
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52 230 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide 

osakute eest, mille asutaja on mitteresident 

52 235 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide 

osakute eest, mille asutaja on resident 
 

52 250 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja 

residentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest 

52 255 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja 

mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest 

52 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitega (või 

väärtpaberitega tõestatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste 

vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite 

tagastamisega 

55 Arveldused, mis on seotud residentide ja mitteresidentide väärtpaberitega 

seotud kohustuste täitmisega, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud 

koodidega arveldused 

55 210 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi obligatsioonide, aktsiate 

ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

55 230 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks investeerimisfondide osadest 

saadavate tulude väljamaksmisel  

55 250 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi võlakirjade ja muude 

mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

55 310 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi obligatsioonide, 

aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

55 330 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks investeerimisfondide osadest 

saadavate tulude väljamaksmisel 

55 350 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi võlakirjade ja 

muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

55 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud 

väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata 

kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

55 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud 

väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata 

kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

56 Tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega seotud arveldused 

residentide ja mitteresidentide vahel 

56 010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude 

tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud 

rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja 

arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega)  
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56 060 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude 

tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud 

rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja 

arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega) 

56 800 Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendilt liigselt saadud rahaliste 

vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest 

tulenevate  rahaliste vahendite tagastamisega 

56 900 Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendilt liigselt saadud rahaliste 

vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulevate 

rahaliste vahendite tagastamisega 

57 Arveldused vara usaldushalduse lepingute alusel 

57 010 Residendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) 

kasuks välisvaluutas 

57 015 Residendi (usaldushalduri) arveldused residendi (usaldushalduse kehtestaja) 

kasuks välisvaluutas 

57 020 Mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi 

(usaldushalduri) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas 

57 025 Residendi (usaldushalduri), arveldused mitteresidendi (usaldushalduse 

kehtestaja) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas 

57 030 Residendist usaldushalduse kehtestaja arveldused mitteresidendist 

usaldushalduri kasuks. 

57 

 

035 Mitteresidendist usaldushalduri arveldused residendist usaldushalduse 

kehtestaja kasuks. 

57 800 Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendile liigselt makstud rahaliste 

vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule 

57 900 Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendile liigselt makstud rahaliste 

vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule 

58 Maaklerilepingutega seotud arveldused, välja arvatud loetelu 51.-55. 

jaotises nimetatud koodidega arveldused 

58 010 Residendi arveldused mitteresidendist maaklerite kasuks maaklerilepingu 

alusel, sealhulgas mitteresidendist maaklerile tasu väljamaksmine. 

58 015 Mitteresidendist maaklerite arveldused residendi kasuks maaklerilepingu 

alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58900 

58 020 Mitteresidendi arveldused residendist maaklerite kasuks maaklerilepingu 

alusel, sealhulgas residendist maaklerile tasu väljamaksmine. 

58 025 Residendist maaklerite arveldused mitteresidendi kasuks maaklerilepingu 

alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58800 

58 030 Residentidevahelised arveldused välisvaluutas maaklerilepingu alusel, k.a 

maakleri tasu ja komisjonitasu väljamaksed 
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58 800 Residentide arveldused, mis on seotud mitteresidendile maaklerilepingu alusel 

liigselt makstud raha tagastamisega 

58 900 Mitteresidentide arveldused, mis on seotud residendile maaklerilepingu alusel 

liigselt makstud raha tagastamisega 

60 Mitteresidentide ülekanded,  Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt 

väljavõtmine (kontole kandmine)  sularahas mitteresidentide Venemaa 

Föderatsiooni valuuta kontodel 

60 070 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa 

Föderatsiooni valuuta kontolt selle  mitteresidendi samas volitatud pangas 

avatud teisele Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle 

mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele pangakontole 

60 071 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi 

teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

(deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta 

deposiitkontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud 

pangakontole 

60 075 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi 

mitteresidentpangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

(deposiitkontole) 

 60 076 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) selle 

mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta 

kontole 

 
60 080 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa 

Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi samas volitatud pangas 

avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole) 

60 081 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi 

teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

(deposiitarvele)  

60 085 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt volitatud pangas teise 

mitteresidendi nimel avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

(deposiitarvele) 

60 086 Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud 

mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) 

volitatud pangas teisele mitteresidendile avatud Venemaa Föderatsiooni 

valuuta kontole 

60 090 Sularaha väljavõtmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi 

volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt 
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60 095 Sularaha sissemaksmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi 

volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

60 200 Venemaa Föderatsiooni valuuta väljavõtmine mitteresidendi volitatud pangas 

avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt, kui väljavõtmine on tehtud 

pangakaarti kasutades  

61 Residentide arveldused ja ülekanded, välisvaluutas sularaha 

väljavõtmine (kontole kandmine) residentide poolt 

61 070 Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses ekspediitori, vedaja ja 

prahtija poolt transpordi, veoste ja prahtimise (tšarteri) teenuste osutamisega, 

mis on seotud Venemaa Föderatsioonist väljaveetava või Venemaa 

Föderatsiooni sisse veetava veosega, transiitveoga Venemaa Föderatsiooni 

territooriumil, samuti nimetatud veoste kindlustuslepingutega 

61 100 Välisvaluuta ülekanded residendi transiitvaluutakontolt sama residendi teisele 

transiitvaluutakontole või sama residendi välisvaluuta arvelduskontole  

61 115 Arveldused välisvaluutas residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, 

volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, 

usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate 

teenustega, mis on seotud mitteresidentidega lepingute sõlmimise ja täitmisega 

kaupade üleandmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks, 

informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edasiandmiseks, k.a 

ainuõigused nendele, hõlmates raha tagastamise tehinguid (printsipaalid, 

usaldusisikud), välja arvatud maksed koodidega 57010, 58030 ja  61162 

61 130 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis 

on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas  samas 

volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt , mis on avatud volitatud 

pangas sama residendi välisvaluuta kontole samas volitatud pangas 

61 135 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis 

on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas teises 

volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt, mis on avatud volitatud 

pangas sama residendi välisvaluuta kontole teises volitatud pangas 

 

 
61 140 Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded 

residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, sama residendi kontole, mis on 

avatud volitatud pangas 

61 145 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud 

mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas 

61 150 Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded 

residendi kontolt, avatud volitatud pangas, sama residendi kontole, mis on 

avatud mitteresidentpangas 

61 155 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, 

teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas 
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61 160 Arveldused residentide vahel välisvaluutas, mis on seotud individuaalse ja 

(või) kollektiivse kliiringu sissekandmise või tagastamisega vastavalt 

föderaalseadusele 7. veebruarist 2011. aastal nr 7-ФЗ „Kliiringust ja 

kliiringutegevusest” (Vene Föderatsiooni õigusaktide kogu, 2011, nr 7, lk 904; 

nr 48, lk 6728; nr 49, lk 7040, lk 7061) (edaspidi – föderaalseadus „Kliiringust 

ja kliiringutegevusest”) 

61 161 Kliiringust tingitud arveldused residentide vahel välisvaluutas, teostatud 

vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest” 

61 162 Välisvaluutas arveldused residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, 

volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, 

usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate 

teenustega, mis on seotud nende lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille 

kohustused kuuluvad täitmisele kliiringu tulemusena, teostatud vastavalt 

föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest”, hõlmates komitentide 

(printsipaalid, usaldusisikud) raha tagastamise tehinguid 

61 163 Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses 

tuletisfinantsinstrumendiks oleva lepingu täitmise ja (või) lõpetamisega 

61 164 Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on 

avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud 

pangas 

61 165 Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on 

avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud 

mitteresidentpangas 

61 170 Sularaha väljavõtmine residendi välisvaluuta pangakontolt, mis on avatud 

volitatud pangas 

61 175 Sularaha sissemaksmine residendi välisvaluuta pangakontole, mis on avatud 

volitatud pangas 

61 200 Sularaha väljavõtmine residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, kui 

väljavõtmiseks kasutatakse pangakaarti 

70 Mittekaubanduslikud tehingud 

70 010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude 

ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70120  

70 020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud maksude, 

lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 

70125 70 030 Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete 

väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused 

koodiga 70120 

70 040 Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete 

väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused 

koodiga 70125 
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70 050 Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega 

mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120 
 

70 060 Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega 

residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125 

70 090 Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega 

mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70100 

70 095 Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega residendilt 

mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70105 

70 100 Arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt residendile heategevusliku abi 

osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute 

maksete väljamaksmisega (saamisega) 

70 105 Arveldused, mis on seotud residendi poolt mitteresidendile heategevusliku abi 

osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute 

maksete väljamaksmisega (saamisega) 

70 110 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud 

kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või 

edasikindlustuslepingu alusel 

70 115 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud 

kindlustusehüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või 

edasikindlustuslepingu alusel 

70 120 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite 

otsuste täitmisega 

70 125 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite 

otsuste täitmisega 

70 200 Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks mittekaubanduslikes 

tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70010, 70030, 70050, 70090, 

70100, 70110, 70120 

70 205 Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks mittekaubanduslikes 

tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70020, 70040, 70060, 70095, 

70105, 70115, 70125 

70 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud 

mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite 

tagastamisega  

70 900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud 

mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite 

tagastamisega  
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80 Arveldused volitatud panga ja mitteresidendi vahel Venemaa 

Föderatsiooni valuutas ning volitatud panga ja residendi vahel 

välisvaluutas, välja arvatud loetelu 01., 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud 

koodidega arveldused 
2
 

80 010 Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni 

valuutas krediidilepingu alusel 

80 020 Venemaa Föderatsiooni valuuta mahakandmine mitteresidendi pangakontolt 

Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi avamisega 

80 021 Vene Föderatsiooni valuuta mitteresidendi pangakontole kandmine Venemaa 

Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi sulgemisega 

80 050 Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni 

valuutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 02., 57. ja 58. jaotises 

nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80010, 80020, 80021 

80 110 Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas krediidilepingu 

alusel 

80 120 Sularaha väljavõtt välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas volitatud 

pangas avatud residendi arvelduskontolt seoses akreditiivi avamisega 

mitteresidendi kasuks 

80 121 Välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta kandmine volitatud pangas 

avatud residendi arvelduskontole seoses akreditiivi sulgemisega 

mitteresidendi kasuks. 

80 150 Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas muudes 

tehingutes, välja arvatud loetelu 01., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega 

arveldused ja arveldused koodiga 80110, 80120, 80121 

99 Muude valuutatehingutega seotud arveldused, millele pole loetelu 

jaotistes 01–80 otseselt viidatud 

99 010 Residendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha 

tagastamine 

99 020 Mitteresidendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) 

raha tagastamine 

99 090 Arveldused tehingutes, millele pole viidatud loetelu jaotises 01–80, samuti 

välja arvatud maksetes koodidega 99010, 99020 

  

 
 

                                                      
2
 80. jaotise tehingu liigi koode kasutavad ainult volitatud pangad andmete säilitamiseks valuuta- ja muude 

tehingute kohta, mida sooritavad residendid ja mitteresidendid. 


