
 

 

 
 

Eelarvelised maksed Venemaale. 

 
Kuidas saan aru, et tegu on eelarvelise maksega?  

Eelarvelised maksed tehakse saaja pankadele, mis on tähistatud järgmiste RUXXXXXXXXX-
koodidega:  

● RUxxxxxx000  

● RUxxxxxx001  

● RUxxxxxx002  

Eelarvelised maksed tehakse järgmistele saaja kontonumbritele: 

 ● 40101xxxxxxxxxxxxxxx  

● 40302xxxxxxxxxxxxxxx  

● 40501xxxxxxxx2xxxxxx  

● 40503xxxxxxxx4xxxxxx  

● 40601xxxxxxxx1xxxxxx  

● 40601xxxxxxxx3xxxxxx  

● 40603xxxxxxxx4xxxxxx  

● 40701xxxxxxxx1xxxxxx  

● 40701xxxxxxxx3xxxxxx  

● 40703xxxxxxxx4xxxxxx  

Eelarvelise makse tegemisel tuleb kõik saaja, saaja panga ja selgituse andmeväljad täita kirillitsas 
või ladina tähtedega, kasutades transliteratsoonitabelit. Kohustuslik lisateave, mis tuleb sisestada 
Vene Föderatsiooni eelarvelise makse tegemisel. 

Kohustuslik väli „Isikukood/passi number/ettevõtte registrikood“ 

INN-kood – sisestada tuleb 10-kohaline INN-kood. See sisestatakse makse andmetesse järgmisel 
kujul: INNXXXXXXXXXX. Sisestatav väärtus ei tohi olla 0 ega 00xxxxxxxx.  

KPP-kood – sisestada tuleb 9-kohaline KPP-kood.  

KPP-kood: kood, mis tähistab makse põhjust (КПП – Код причины постановки на учет) ja 
väljastatakse maksumaksjatele, sh välismaised ettevõtluses osalejad, maksuametnikud, maksude, 
riigilõivude ja muude kohustuslike maksete kogujad. Vene Föderatsiooni keskpanga, Venemaa 
Föderaalse Tolliameti ja Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumi määruste kohaselt tuleb KPP-
kood, kui see on väljastatud, esitada maksedokumentidel maksude, riigilõivude ja muude Vene 
Föderatsioonis kohustuslik eelarveliste maksete tasumisel. 

Näide selle välja täitmise kohta: INNXXXXXXXXXXKPPYYYYYYYYY (X – 10 numbrit, Y – 9 
numbrit).  

Kohustuslik väli „Makse selgitus“.  

VO-kood – valuutatehingu liigi kood. VO-kood koosneb ladina tähtedest „VO“ ja 5-kohalisest 
tehingu liigi koodist: VOXXXXX.  

VO-koodi kasutamisel tuleb alati lähtuda residentsusest Venemaa suhtes. Kui Eesti resident teeb 
makse Vene ettevõttele või residendile, siis Venemaal loetakse maksja mitteresidendiks ja saaja 
residendiks. Seepärast tuleb valida VO-kood nende hulgast, mis tähistavad „mitteresidendi makseid 
residendile“.  

UIN-kood (УИН – Уникальный Идентификатор Начисления) – tuleb sisestada väljale „Selgitus“. 
Võlgnevuse, intressimakse või trahvi tasumisel, kui tegu on Vene Föderatsiooni eelarvelise 
maksega, tuleb sisestada kordumatu 20- või 25-kohaline maksetunnus (UIN-kood).  



 

 

UIN-kood on esitatud maksu, võlgnevuse, trahvi või intressimakse ametlikus makseteatises, mille on 
väljastanud Vene Föderatsiooni Rahandusministeerium, Vene Föderatsiooni Pensionifond või Vene 
Föderatsiooni Sotsiaalkindlustusfond. Kui sa ei leia dokumendilt seda koodi, võta selle teada 
saamiseks ühendust dokumendi väljastajaga. Kood ei tohi sisaldada ühtegi nulli ega sümboleid, mis 
ei ole tähed (kaldkriips, jutumärgid, kirjavahemärgid jne). Ühe maksega ei saa tasuda rohkem kui 
üht trahvi. Iga teatis tuleb tasuda eraldi maksega.  

KBK-kood – Vene Föderatsiooni eelarvelise makse kood: 20 märki. Seda teavet saab edastada 
vaid Venemaal asuv makse saaja. Kui makse tehakse kontonumbrile 40101xxxxxxxxxxxxxxx, ei tohi 
KBK-kood sisaldada numbrit 0. Muul juhul võib KBK-kood sisaldada numbrit 0, kui 
maksedokumendis ei ole teisiti märgitud.  

Maksumaksja staatus – kaks numbrit. Teave tuleb esitada järgmiste märksõnadega: SXX või 
TAXPAYER STATUS XX või STATUSPLATELXqika XX, kus XX tähistab makse staatuse koodi.  

OKTMO-kood – Venemaa kohalike omavalitsuste klassifikatsioonikood, mida kasutatakse 
statistilistel ja seadusandlikel eesmärkidel. Maksetes esitatakse see järgmisel kujul: 
OKTMOXXXXXXXX, kus XX on kaheksast numbrist koosnev kood.  

Selge ja täpne makse selgitus, arve või lepingu number ja kuupäev ning käibemaksu (NDS) 
summa. Kui teenus või toode on mittemaksustatav, on makse selgitus „NO NDS“. Makse selgitust 
sisestades pea meeles, et lubatud sümbolite koguarv on 140. Sümbolite arvu arvutamisel pea 
meeles, et kõik järjestikuste ladina tähtede rühmad pannakse eraldi ülakomade vahele ja see 
suurendab sümbolite koguarvu. Näide:  

VO70030 KBK39220106040066000180 OKTMO45384000 VYPLATA PENSII 2018 SOGLASNO 
DOG.OT 18122007 KPP770601001 BEZ NDS S06 (sümboleid kokku: 116)  

tuleb esitada kujul  

'VO70030' 'KBK39220106040066000180' 'OKTMO45384000' 'VYPLATA' 'PENSII' 2018 
'SOGLASNO' 'DOG'.'OT' 18122007 'KPP770601001' 'BEZ' 'NDS' 'S06' (sümboleid kokku: 139). 


