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Teade kaardimaksete pankadevaheliste vahendustasude osas haldusmenetluse 

lõpetamisest 

 

 

Lugupeetud juhatus 

 

 
Konkurentsiamet viis aastatel 2008-2011 läbi haldusmenetluse avatud kaardimakse süsteemis 

Eesti-siseste kaardimaksete pankadevaheliste vahendustasude osas. Nimetatud menetlus 

lõpetati 20.02.2012 otsusega nr 5.1-5/12-006 seoses konkurentsiolukorra olulise 

parandamisega Eestis tegutsevate pankade poolt1. Pangad olid mitmepoolselt kokkulepitud 

vahendustasudel põhineva süsteemi asemel võtnud kasutusele konkurentsile mõnevõrra enam 

avatud kahepoolselt kokkulepitud tasudel põhineva süsteemi ning alandanud vahendustasusid 

keskmiselt 1%-lt 0,5%-le. Lisaks oli tol ajal kehtinud kokkulepete järgi prognoositav 

vahendustasude täiendav alandamine teatud ulatuses 2015-2017.a. 

 

Arvestades vahendustasude ja nende määradega seotud küsimuse olulisust viis 

Konkurentsiamet 2015 aastal KonkS § 55 lg 2 alusel läbi Eesti-siseste kaardimaksete 

pankadevaheliste vahendustasude täiendava analüüsi eesmärgiga selgitada viimastel aastatel 

toimunud muudatusi selles valdkonnas.  Eelkõige oli analüüsi eesmärgiks hinnata, kuidas on 

arenenud vahendustasud peale eelmise menetluse lõpetamist 2012 aastal ning kas ja mil 

määral on vahendustasude vähenemine kandunud üle kaupmehetasudesse. Lisaks uuris 

Konkurentsiamet pankade poolt kaupmeestega sõlmitud lepingutes kehtestatud muid 

tingimusi. 

 

Täname teid menetluse käigus Konkurentsiametile esitatud teabe eest. Konkurentsiametil ei 

                                                 
1 http://www.konkurentsiamet.ee/public/OTSUS_20_02_2012_Valjavote.pdf 
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ole võimalik esitada analüüsi käigus selgunud asjaolusid detailsel kujul, sest pankade poolt 

esitatud teave sisaldab selleks liialt suures ulatuses ärisaladusi. Üldistatuna võib analüüsi 

tulemusena järeldada, et vahendustasude alanemisega paralleelselt on vähenenud ka 

kaupmehetasud ja seda aktsepteeritaval määral. Konkurentsiamet leiab, et see annab 

tunnistust pankadevahelise konkurentsi toimimisest kaupmeeste teenindamisel.  

 

Samuti ei täheldanud Konkurentsiameti pankade ja kaupmeeste vahelistes lepingutes selliseid 

tingimusi, mis arvestades kaupmeeste tegelikke eelistusi ja käitumismustreid võiksid reaalselt 

konkurentsi kahjustada ja vajaksid Konkurentsiameti poolset kohest sekkumist. Eelkõige, 

ehkki nn. no-surcharge reegel võib teatud olukordades küll kaupmehi teoreetiliselt piirata, siis 

tegelikkuses sisuliselt puuduvad näited olukordadest, kus kaupmehed sooviksid näiteks 

tarbijaid kaardimakse eest eraldi hinnastada. Seda silmas pidades on Konkurentsiamet 

otsustanud selliste võimalike lepingutingimustega täiendavalt mitte tegeleda vähemalt seni, 

kuni kaupmeestel on tekkinud selge vastupidine huvi. Kõigi maksekaartide aktsepteerimise e. 

nn  honor all cards reegliga seonduv on detailsemalt reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määruse (EL) nr  2015/7512 artiklis 10 (jõustub 9.juunil 2016).  

 

Lähtudes eeltoodust on Konkurentsiamet otsustanud 17.04.2015 alanud menetluse 

lõpetada. 

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr  2015/751 järgi jõustusid alates 

9.detsembrist 2015 uued vahendustasud, mille kohaselt ei tohi vahendustasud olla üle 0,2% 

maksekaardi tehingu väärtusest tarbija deebetkaarditehingu puhul ja mitte üle 0,3%  tarbija 

krediitkaarditehingu puhul. Seega on pankadevahelised vahendustasud täiendavalt alanemas 

ning Konkurentsiamet peab võimalikuks ka tulevikus täiendavalt hinnata sellise alanemise 

mõju kaupmehetasudele. 

 
 
Lugupidamisega 
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2 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr  2015/751, 29.aprill 2015, kaardipõhiste maksetehingute 

vahendustasude kohta 


