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Õiged andmed, targad otsused 

Creditinfo Eesti AS kogub andmeid avalikest allikatest ja registritest: Äriregister 

(majandusinfo ja registrikanded), Maksu- ja Tolliamet (maksuvõlad), 

Maksehäireregister (maksehäired koos ajalooga), Ametlikud teadaanded. Lisaks 

jälgime meediakajastusi ja küsime täiendavat infot otse ettevõtetelt. Luues 

erinevatest registritest kogutud andmetele lisandväärtust, aitame Eesti ettevõtjatel: 

teha kiiresti õigeid krediidiotsuseid, kasvatada käivet ja hoida võlgnevused kontrolli 

all.  

 

Aitame ettevõtjatel Creditinfo käsutuses olevate andmete põhjal:  

• koostada sihtrühmi müügi- ja turundustööks 

• integreerida andmed Creditinfo veebiteenuste abil otse oma kliendiprogrammi. 

Andmete pidev uuendamine, täiendamine ning kontroll tagab meie poolt 

väljastatavale informatsioonile kõrge kvaliteedi ning laiad valikukriteeriumid. 

1. Üld- ja isikuandmed 

Üld- ja isikuandmed on pärit Äriregistrist. Iga tund teeb Creditinfo päringu Äriregistrisse 

ja impordib registrisse kantud muudatused. Erandlikult, 15 päeva pärast, toimub 

kandeväliste isikute – nõukogu liikmed, omanikud andmete uuendamine. 

Andmeväljad, mida pakume: 

• Registrikood 

• Ärinimi 

• Registreerimise aeg (vanus) 

• Registristaatus 

• Õiguslik vorm 

• Registreeritud kapital 

• Majandusaasta 

• Seotud isikud: esindusõigusega isikud, omanikud, nõukogu, muu (kehtivad ja 

mittekehtivad seosed) 

o Isikukood või registrikood 

o Nimi või ärinimi 

o Isiku roll (algus- ja lõppkuupäev) 

o Osa suurus 

o Elukoht/riik 

o Tegelikud kasusaajad 

• Esindusõiguse eriregulatsioon  
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2. Kontaktandmed  

  

Kontaktandmed on pärit Äriregistrist, ettevõtete aastaaruannetest ja Creditinfo 

kõnekeskusest, kus helistatakse aastas ligi 40 tuhandele ettevõttele ning uuendatakse 

kontakt ja sideandmed. Kõik postiaadressid on seotud maa-ameti hallatava 

aadressiandmete süsteemiga (ADS). 

Andmeväljad, mida pakume: 

• Aadress. Aadressiandmete süsteemi (ADS) väljad: 

o Kohanimi või koha-aadress 

o Aadressipunkti x- ja y-koordinaadid 

o Aadressiobjekti unikaalne tehniline identifikaator 

• Telefon 

• Faks 

• E-post 

• Koduleht 

3. Maksehäired 

Teave maksehäirete kohta pärineb Maksehäireregistri liikmetelt ning Eesti 

krediteerijatelt kõikidest elutähtsatest valdkondadest nagu pangandus, side, 

telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus jne. Maksehäireregister sisaldab 700 

000 unikaalset maksehäiret nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta.  

Andmeväljad, mida pakume: 

• Maksehäire maksimum summa suurusjärk 

• Maksehäire saldo suurusjärk 

• Alguskuupäev 

• Lõppkuupäev 

• Maksehäire sisestaja tegevusala (EMTAK) 

 

4. Maksuvõlad  

Maksuvõlgade hetkeseisu päritakse Maksu- ja Tolliametilt reaalajas. Maksuvõlg 

koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev arvestuslik intress. 

Maksuvõlgade ajalugu uuendatakse igakuiselt ning kuvatakse kuu esimese päeva 

seisuga. Andmed on tagasiulatuvalt viimase nelja aasta kohta. Võlgasid alla 640 euro 

ei näidata. 
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Eraldi tuuakse välja ajatatud või vaidlustatud maksuvõlad.  

Andmeväljad, mida pakume: 

• Maksuvõla hetkeseis reaalajas 

• Maksuvõla ajalugu (4 aastat) 

• Ajataud maksuvõlad 

• Vaidlustatud maksuvõlad 

• Esitamata deklaratsioonide arv 

• Käibemaksukohustuse andmed 

 

5. Makstud maksud  

Riigile tasutud maksusummad pärinevad Maksu- ja Tolliametist. Andmed 

avalikustatakse igale kvartalile järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks. Koondsummad 

avalikustatakse esimese kvartali, esimese poolaasta, üheksa kuu ja aasta seisuga. 

Andmeväljad, mida pakume: 

• Kvartalis tasutud riiklikud maksud kokku ja tööjõumaksud 

• Kvartalis tasutud kuu keskmised maksud kokku ja kuu keskmised tööjõumaksud 

6. Majandusaasta aruannete info (sh 

konsolideeritud) 

Andmed päritakse Äriregistrist ja uuenevad Creditinfo andmebaasis iga tund. Põhi ja 

lisategevusalad, audiitorid päritakse kord nädalas, keskmine töötajate arv kord 

nädalas. 

Andmeväljad, mida pakume: 

• Bilansi kirjed  

o Raha 

o Lühiajalised finantsinvesteeringud 

o Nõuded ja ettemaksed kokku 

o Nõuded ostjate vastu kokku 

o Ostjatelt laekumata arved 

o Ebatõenäoliselt laekuvad arved 

o Muud lühiajalised nõuded 

o Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 

o Ettemaksed 
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o Varud kokku 

o Tooraine ja materjal 

o Lõpetamata toodang 

o Valmistoodang 

o Müügiks ostetud kaubad 

o Ettemaksed varude eest 

o Muud varud 

o Bioloogilised varad 

o Müügiootel põhivara 

o Käibevara 

o Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 

o Tütarettevõtete aktsiad või osad 

o Sidusettevõtete aktsiad või osad 

o Muud aktsiad ja väärtpaberid 

o Pikaajalised nõuded 

o Nõuded ja ettemaksed 

o Kinnisvarainvesteeringud 

o Materiaalne põhivara kokku 

o Maa 

o Ehitised (soetusmaksumuses) 

o Masinad ja seadmed (soetusmaksumused) 

o Muu mat. põhivara (soetusmaksumused) 

o Akumuleeritud kulum 

o Lõpetamata ehitised 

o Ettemaksed materiaalse põhivara eest 

o Bioloogilised varad 

o Immateriaalne põhivara kokku 

o Firmaväärtus 

o Arendusväljaminekud 

o Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid 

o Muu immateriaalne põhivara 

o Ettemaksed immateriaalse põhivara eest 

o Põhivara 

o AKTIVA 
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o Laenukohustused kokku 

o Võlakirjad 

o Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed 

o Laenude tagasimaksed 

o Muud laenukohustused 

o Võlad ja ettemaksed kokku 

o Võlad tarnijatele 

o Võlad töövõtjatele 

o Maksuvõlad 

o Muud võlad 

o sh intressivõlad 

o Saadud ettemaksed 

o Sihtfinantseerimine 

o Lühiajalised eraldised 

o Lühiajalised kohustused 

o Pikaajalised laenukohustused kokku 

o Laenud, võlakirjad, kapitalirendi kohustused 

o Muud laenukohustused 

o Võlad ja ettemaksed 

o Pikaajalised eraldised 

o Sihtfinantseerimine 

o Pikaajalised kohustused 

o Kohustused kokku 

o Emaettev. omanikele kuuluv omakap. kokku 

o Vähemusosalus 

o Aktsiakapital või osakapital 

o Registreerimata aktsia- või osakapital 

o Ülekurss (aažio) 

o Oma osad või aktsiad 

o Kohustuslik reservkapital 

o Muud reservid 

o Sissemaksmata kapital 

o Muu omakapital 

o Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum) 
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o Aruandeaasta kasum(-kahjum) 

o Omakapital 

o PASSIVA 

• Kasumiaruande kirjed 

o Skeem 1 

 Müügitulu 

 Muud äritulud 

 Põllum.toodangu varude jääkide muut 

 Kasum(kahjum) biloloogilistelt varadelt 

 Valmis- ja lõpet.toodangu varude jääkide muut 

 Kapi. väljam. oma tarbeks põhiv. Valmist. 

 Kaubad, toore, materjalid ja teenused 

 Mitmesugused tegevuskulud 

 Palgakulu 

 Sotsiaalmaksud 

 Pensionikulu 

 Muud tööjõukulud 

 Tööjõukulud kokku 

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 

 Muud ärikulud 

 Ärikasum (-kahjum) 

 Fin.tulud ja -kulud inv. tütarettevõtetesse 

 Fin.tulud ja -kulud inv. sidusettevõtetesse 

 Fin.tulud ja -kulud muudelt pikaajal. fin.inv. 

 Intressikulud 

 Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 

 Muud finantstulud ja -kulud 

 Finantstulud ja –kulud kokku 

 Kasum(kahjum) inv. sidusettevõtjatesse 

 Kasum(-kahjum) enne maksustamist 

 Tulumaks 

 Aruandeaasta kasum(-kahjum) 

 Emaettev. omanikele kuuluv kasum/kahjum 

 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum 
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o Skeem 2 

 Müügitulu 

 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 

 Brutokasum (-kahjum) 

 Kasum(kahjum) biloloogilistelt varadelt 

 Turustuskulud 

 Üldhalduskulud 

 Muud äritulud 

 Muud ärikulud 

 Ärikasum (-kahjum) 

 Fin.tulud ja -kulud inv. tütarettevõtetesse 

 Fin.tulud ja -kulud inv. sidusettevõtetesse 

 Fin.tulud ja -kulud muudelt pikaajal. fin.inv. 

 Intressikulud 

 Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 

 Muud finantstulud ja -kulud 

 Finantstulud ja –kulud kokku 

 Kasum(kahjum) inv. sidusettevõtjatesse 

 Kasum(-kahjum) enne maksustamist 

 Tulumaks 

 Aruandeaasta kasum(-kahjum) 

 Emaettev. omanikele kuuluv kasum/kahjum 

 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum 

o Skeem 3 

 Teenustasu tulud 

 Teenustasu kulud 

 Neto teenustasutulud 

 Intressitulud 

 Intressikulud 

 Neto intressitulud 

 Investeerimistulud 

 Investeerimiskulud 

 Neto investeerimistulud 

 Muud äritulud 
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 Mitmesugused tegevuskulud 

 Tööjõukulud 

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 

 Muud ärikulud 

 Finantstulud ja -kulud 

 Kasum(kahjum) enne tulumaksustamist 

 Tulumaks 

 Aruandeaasta kasum(kahjum)  

o Skeem 4 

 Liikmetelt saadud tasud 

 Annetused ja toetused 

 Netotulu finantsinvesteeringutelt 

 Tulu ettevõtlusest 

 Muud tulud 

 Tulud kokku 

 Sihtotstarbeliselt fin. projektide otsesed kulud 

 Jagatud annetused ja toetused 

 Mitmesugused tegevuskulud 

 Tööjõukulud 

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 

 Muud kulud 

 Kulud kokku 

 Põhitegevuse tulem 

 Finantstulud ja -kulud 

 Aruandeaasta tulem  

• Rahavoogude aruande kirjed  

o Korrigeerimised 

o Ärikasum (-kahjum) 

o Põhivara kulum ja väärtuse langus 

o Kasum (-kahjum) põhivara müügist 

o Muud korrigeerimised 

o Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 

o Varude muutus 

o Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 
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o Makstud intressid 

o Laekunud intressid 

o  Makstud ettevõtte tulumaks 

o Laekumised sihtfinantseerimisest 

o Muud rahavood äritegevusest 

o Laekumised kaupade müügist (otsene meetod) 

o Muud laekumised äritegevusest (otsene meetod) 

o Väljamaksed tarnijatele (otsene meetod) 

o Väljamaksed töötajatele (otsene meetod) 

o RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 

o Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine 

o Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 

o Tütarettevõtete soetamine 

o Tütarettevõtete müük 

o Sidusettevõtete soetamine 

o Sidusettevõtete müük 

o Muude finantsinvesteeringute soetamine 

o Muude finantsinvesteeringute müük 

o Antud laenud 

o Antud laenude tagasimaksed 

o Saadud intressid 

o Saadud dividendid 

o Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel 

o Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist 

o Laekumised sihtfinantseerimisest 

o Tasutud bioloogilise vara soetamisel 

o Laekunud bioloogilise vara müügist 

o Muud väljamaksed investeerimistegevusest 

o Muud laekumised investeerimistegevusest 

o RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 

o Saadud laenud 

o Laenude tagasimaksed 

o Arvelduskrediidi saldo muutus 

o Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 
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o Makstud intressid 

o  Laekumised sihtfinantseerimisest 

o Aktsiate emiteerimine 

o Omaaktsiate müük 

o Omaaktsiate tagasiostmine 

o Makstud dividendid 

o Makstud ettevõtte tulumaks 

o Muud laekumised finantseerimistegevusest 

o Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 

o RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 

o Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 

o Raha ja raha ekvivalentide muutus 

o Valuutakursside muutuste mõju 

o Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 

o  RAHAVOOD KOKKU  

 

• Aastaaruande lisad  

o Materiaalne põhivara  

 Soetusmaksumus 

 Akumuleeritud kulum 

 Jääkmaksumus 

 Maa (soetusmaksumus) 

 Maa (akumuleeritud kulum) 

 Maa (jääkmaksumus) 

 Ehitised (soetusmaksumus) 

 Ehitised (akumuleeritud kulum) 

 Ehitised (jääkmaksumus) 

 Masinad ja seadmed (soetusmaksumus) 

 Masinad ja seadmed (akumuleeritud kulum) 

 Masinad ja seadmed (jääkmaksumus) 

 Transpordivahendid (soetusmaksumus) 

 Transpordivahendid (akumuleeritud kulum) 

 Transpordivahendid (jääkmaksumus) 

 Arvutid ja arvutisüsteemid (soetusmaksumus) 
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 Arvutid ja arvutisüsteemid (akumuleeritud kulum) 

 Arvutid ja arvutisüsteemid (jääkmaksumus) 

 Muud masinad ja seadmed (soetusmaksumus) 

 Muud masinad ja seadmed (akumuleeritud kulum) 

 Muud masinad ja seadmed (jääkmaksumus) 

 Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumus) 

 Muu materiaalne põhivara (akumuleeritud kulum) 

 Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus) 

 Lõpetamata projektid ja ettemaksed kokku (soetusmaksumus) 

 Lõpetamata projektid ja ettemaksed kokku (akumuleeritud kulum) 

 Lõpetamata projektid ja ettemaksed kokku (jääkmaksumus) 

 Lõpetamata projektid (akumuleeritud kulum) 

 Ettemaksed (soetusmaksumus) 

 Ettemaksed (jääkmaksumus) 

 Ettemaksed (akumuleeritud kulum) 

 Lõpetamata projektid (soetusmaksumus) 

 Lõpetamata projektid (jääkmaksumus) 

 Ostud ja parendused 

 Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost 

 Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused 

 Muud ostud ja parendused 

 Kapitaliseeritud laenukulutused 

 Lisandumised äriühenduste kaudu 

 Amortisatsioonikulu 

 Allahindlused väärtuse languse tõttu 

 Varasemate allahindluste tühistamised 

 Müügid 

 Ümberklassifitseerimised 

 Ümberklassifitseerimine ettemaksetest 

 Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest 

 Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga 

 Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega 

 Ümberklassifitseerimine varudega 

 Muud ümberklassifitseerimised 
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 Muud muutused 

 Kokku müüdud materiaalne põhivara müügihinnas 

 Maa 

 Ehitised 

 Masinad ja seadmed 

 Transpordivahendid 

 Arvutid ja arvutisüsteemid 

 Muud masinad ja seadmed 

 Muu materiaalne põhivara 

 Lõpetamata projektid ja ettemaksed 

 Lõpetamata projekti objektide müümisel saadud tasu 

 Ettemaksete müümisel saadud tasu 

o Immateriaalne põhivara 

 Immateriaalse vara soetusmaksumus 

 Immateriaalse vara akumuleeritud kulum 

 Immateriaalse vara jääkmaksumus 

 Firmaväärtuse soetusmaksumus 

 Firmaväärtuse akumuleeritud kulum 

 Firmaväärtuse jääkmaksumus 

 Arvutitarkvara soetusmaksumus 

 Arvutitarkvara akumuleeritud kulum 

 Arvutitarkvara jääkmaksumus 

 Arendusväljaminekute soetusmaksumus 

 Arendusväljaminekute akumuleeritud kulum 

 Arendusväljaminekute jääkmaksumus 

 Kontsessioonide, patentide, litsentside soetusmaksumus 

 Kontsessioonide, patentide, litsentside akumuleeritud kulum 

 Kontsessioonide, patentide, litsentside jääkmaksumus 

 Muu immateriaalse vara soetusmaksumus 

 Muu immateriaalse vara akumuleeritud kulum 

 Muu immateriaalse vara jääkmaksumus 

 Lõpetamata projektide soetusmaksumus 

 Lõpetamata projektide akumuleeritud kulum 

 Lõpetamata projektide jääkmaksumus 
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 Müüdud immateriaalne põhivara müügihinnas 

 Firmaväärtuse müümisel saadud tasu 

 Arendusväljaminekute müümisel saadud tasu 

 Arvutitarkvara objektide müümisel saadud tasu 

 Kontsessioonide, patentide, litsentside müümisel saadud tasu 

 Muu immateriaalse vara obj. müümisel saadud tasu 

 Lõpetamata projektide müümisel saadud tasu 

 Ostud ja parendused 

 Lisandumised äriühenduste kaudu 

 Amortisatsioonikulu 

 Allahindlused väärtuse languse tõttu 

 Varasemate allahindluste tühistamised 

 Müügid 

 Mahakandmised 

 Ümberklassifitseerimised 

 Muud muutused 

o Kapitalirent 

 Kapitalirendinõuded kokku 

 Kapitalirendikohustused kokku 

 Kokku rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud 

kulumi vahe 

 Kapitalirendinõuded 12 kuu jooksul 

 Kapitalirendinõuded 1-5 aasta jooksul 

 Kapitalirendinõuded üle 5 aasta 

 Kapitalirendikohustused 12 kuu jooksul 

 Kapitalirendikohustused 1-5 aasta jooksul 

 Kapitalirendikohustused üle 5 aasta 

 Rendile võetud maa soetusmaksumus 

 Rendile võetud ehitiste soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi 

vahe 

 Rendile võetud masinate ja seadmete soetusmaksumuse ja 

akumuleeritud kulumi vahe 

 Rendile võetud muu materiaalse põhivara soetusmaksumuse ja 

akumuleeritud kulumi vahe 
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 Muude rendile võetud varade soetusmaksumuse ja akumuleeritud 

kulumi vahe  

o Laenukohustused 

 Laenukohustused kokku 

 Lühiajalised laenud kokku 

 Lühiajalised võlakirjad kokku 

 Pikaajalised laenud kokku 

 Pikaajalised võlakirjad kokku 

 Muud laenukohustused kokku 

 Kokku kohustuste tagatiseks panditud varade bilansiline 

(jääk)maksumus 

 Lühiajalised laenud 12 kuu jooksul 

 Lühiajalised laenud 1-5 aasta jooksul 

 Lühiajalised laenud üle 5 aasta 

 Lühiajalised võlakirjad 12 kuu jooksul 

 Lühiajalised võlakirjad 1-5 aasta jooksul 

 Lühiajalised võlakirjad üle 5 aasta 

 Pikaajalised laenud 12 kuu jooksul 

 Pikaajalised laenud 1-5 aasta jooksul 

 Pikaajalised laenud üle 5 aasta 

 Pikaajalised võlakirjad 12 kuu jooksul 

 Pikaajalised võlakirjad 1-5 aasta jooksul 

 Pikaajalised võlakirjad üle 5 aasta 

 Muud laenukohustused 12 kuu jooksul 

 Muud laenukohustused 1-5 aasta jooksul 

 Muud laenukohustused üle 5 aasta 

 Tagatiseks panditud maa bilansiline jääkmaksumus 

 Tagatiseks panditud ehitiste bilansiline jääkmaksumus 

 Tagatiseks panditud masinate ja seadmete bilansiline jääkmaksumus 

 Tagatiseks panditud muu materiaalse põhivara bilansiline 

jääkmaksumus 

 Tagatiseks panditud muude varade bilansiline jääkmaksumus  

o Kasumi jaotamise ettepanek 

 Dividendid 
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o Eksporditulu sihtriikide lõikes 

o Müügitulu tegevusalade lõikes 

o Põhi-ja lisategevusalad (EMTAK ja/või NACE kood) 

o Keskmine töötajate arv 

o Audiitoriinfo 

 

7. Kinnistusraamat 

Kinnistute andmed päritakse Kinnistusraamatust reaalajas.  

Andmeväljad, mida pakume: 

• Kinnistu number 

• Katastritunnus 

• Sihtotstarve 

• Aadress: 

o Juriidiline aadress 

o Täisaadress 

o Aadresskood 

• Kinnistu liik 

 

8. Ametlikud teadaanded 

Andmed päritakse elektroonilisest väljaandest www.ametlikudteadaanded.ee ja 

uueneb igapäevaselt. Siin avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille 

avaldamise kohustus tuleneb seadusest. 

Valik olulisematest andmeväljadest, mida pakume: 

• Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated (sh jagunemised, 

ühinemised, likvideerimismenetlused, osakapitali vähendamised) 

• Äriregistri teated (sh kustutamishoiatused) 

• Enampakkumise ja müügi teated 

• Täitemenetluse teated (sh vara arestimise teated) 

• Pankrotimenetluse teated 

• Maksuhalduri teated 

• Kohtudokumentide kättetoimetamise teated (sh kohtukutsed) 

• Kinnistusraamatu teated.  
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9. Meediakajastused 

Iga päev jälgitakse peamisi trüki- ja online-meedia väljaandeid ning otsitakse 

krediteerimist puudutavat majandusinformatsiooni.  

 

Valik väljaannetest, mida jälgime:  

Äripäev, Postimees, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Sakala, Pärnu Postimees, Ärileht, 

Maaleht, Äripäeva lisad, Virumaa Teataja jpt 


