
Vaktsiinikindlustusmakse aruandluse juhend turustajatele 

 

Vaktsiinikindlustusmakse aruandlus tuleb esitada Eesti Haigekassale e-posti aadressil digiallkirjastatult vaktsiinikahju@haigekassa.ee  

Aruande esitamine: eelmise kvartali kohta järgneva kvartali esimese kalendrikuu viimaseks kuupäevaks. 

Näitena hiljemalt: 

2023 I kvartali kohta  30.04.2023 

2023 II kvartali kohta  31.07.2023 

2023 III kvartali kohta 31.10.2023 

2023 IV kvartali kohta  31.01.2024 

Jne 

Vastavalt aruandele tuleb vaktsiinikindlustusmakse kanda Eesti Haigekassa arvelduskontole eelmise kvartali kohta järgneva kvartali esimese 

kalendrikuu viimaseks kuupäevaks ( sama, mis aruande esitamise tähtaeg).  

 

Konto omaniku  nimi: Eesti Haigekassa 

Konto number:  EE141010052032820005 

Selgitus: vaktsiinikindlustusmakse 2023 I kvartal (millise aasta ja kvartali eest makse on) 

 

 

Täidetavad väljad: 

Turustaja  Turustava asutuse nimetus 

Turustaja äriregistri kood   

Aruande periood (kvartali alguse ja lõpu kuupäevad ) Nt 01.01.2023-31.03.2023 

ATC kood Ravimiregistris olev ATC kood 

Ravimipreparaadi nimetus Ravimiregistris oleva ravimi nimi 

Pakendikood Ravimiregistris antud pakendi kood 

Dooside arv viaalis  (dooside arv) ühik annus 
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Kogus pakendis e. viaalide arv (tükkide arv) ühik TK 

Turustatud pakendite arv (tükid) Aruande kvartalis turustatud pakendite arv (tükid) 

Turustatud vaktsiinidooside arv = doos X viaal X pakend 

Maksemäär 2023 (eurodes) 

Vaktsiinikindlustusmakse määra järgmiseks 

kalendriaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega 

hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. detsembriks. 

Vaktsiinikindlustusmakse kvartalis (eurodes)  = Maksemäär X turustatud vaktsiinidooside arv 

 

Turustatavate vaktsiinidooside hulka arvestatakse vaktsiinid, mis turustatakse Eestis alates 01.01.2023 

 

Näide: Vaktsiin oli turustaja laos seisuga 17.12.2022, apteeki müüdi alates 01.01.2023. Need müüdud pakendid tuleb kajastada 2023.I kvartali 

aruandes. 

 

Turustatavate vaktsiinidooside hulka ei arvestata: 

1. Eksporti läinud pakendid 

2. Pakendid, mis saabusid Turustaja lattu, aga reaalselt ei turustatud (hävitatud, maha kantud pakendid, mis müüki ei jõua) 

3. Riigiasutuste poolt näidiseks võetud pakendid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esitatava aruande näidis:  

Turustaja 
Turustaja 
äriregistri 

kood 

Aruande periood 

(kvartali alguse 

ja lõpu 

kuupäevad ) 

ATC kood 
Ravimiprepa- 

raadi nimetus 

Pakendi-

kood 

Dooside 

arv viaalis 

Kogus 
pakendis 

e.viaalide arv 

Turustatud pakendite 

arv (tükid) 

Turustatud 

vaktsiinidooside  

arv 

(doos*viaal*pakend) 

Maksemäär 
2023 

(eurodes) 

Vaktsiini-
kindlustusmakse 

kvartalis (eurodes) 

Eesti Haigekassa 74000091  
01.01.2023-

31.03.2023 

J07BX03 COMIRNATY 1834422 6 195 2 2340 0,15 351,0 

Eesti Haigekassa 74000091  
01.01.2023-

31.03.2023 J07BX03 COMIRNATY 1864492 6 10 2 120 0,15 18,0 

 

 

Ravimiameti registrist näidis (https://www.ravimiregister.ee/default.aspx?pv=Loendid.ATCPuu&ms=J07BX03 ) 
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Vaktsiinikindluste aruande parandamine. 

 

Sõltuvalt asjaoludest võib tekkida vajadus parandada esitatud vaktsiinikindlustuse aruannet, seda nii aruande esitaja poolt kui ka Tervisekassa 

poolt. Parandused viiakse järgmise perioodi vaktsiinikindlustuse aruandesse ning aruandevormil tuleb parandused näidata eraldi ridadel ning 

märkida juurde ka aruandeperiood, mille kohta parandus tehakse. Kui parandus jääb varasemasse aastasse, siis tuleb aruandes näidata ka tol ajal 

kehtinud vaktsiinikindlustusmakse ning kehtinud vaktsiinikindlustusmaksest tulenev summa. See tähendab, et juhul kui tehakse paranduskandeid, 

siis võib aruandes olla mitme perioodi andmed ning sellest tulenevad erinevad maksemäärad. Vt ka aruande vormi näidist. 


