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Kauba, toodangu ja teenuste lähetamine EL riikidesse, müük Eestis ja valmistoodangu
varud
Mis on uue küsimustiku eesmärk?
Vähendada tootvate ja eksportivate tööstusettevõtete halduskoormust — senise kolme
küsimustiku asemel on üks küsimustik ning kahe klassifikaatori (Tööstustoodet loetelu TTL ja
Kombineeritud nomenklatuur KN) asemel üks klassifikaator (täiendatud KN).
1. Millised küsimustikud on ühendatud?
1159 Tööstus (kuu); 1203 Intrastat. Kauba lähetamine (kuu); 1308 Tööstustooted (aasta) ehk
küsimustikud, kus küsitakse andmeid toodete (kaupade, teenuste) lõikes.
2. Mida küsimustikul muudeti?
Küsimustiku loomisel võeti aluseks küsimustik 1203 Intrastat. Kauba lähetamine (kuu), kuhu
tööstusettevõtted lisavad ka Eestisse müüdud toodangu või (lattu toodetud) valmistoodangu
varud.
3. Kes täidavad uut küsimustikku?
Uut küsimustikku täidavad tööstusettevõtted, kes oleks nii varasema küsimustiku 1159
Tööstus (kuu) kui ka 1203 Intrastat. Kauba lähetamine (kuu) andmeesitamise kohuslased.
4. Miks on vaja küsimustikus märkida kas tegemist on ettevõtte omatoodangu müügiga?
Et eristada tööstusettevõtte valmistatud omatoodete müüki ja teistelt ettevõtetelt ostetud
kaupade edasimüüki. Statistika koostamisel ostukaupade müüki ei arvestata tööstusettevõtte
tööstustoodanguna, kuid kaasatakse Euroopa Liidu lähetamise andmestikku.
5. Miks on vaja esitada valmistoodangu varude andmed iga kuu, eurodes kokku?
Kasutatakse tööstustoodangu arvutamiseks. Toodang kokku = omatoodangu müük +
valmistoodangu varude muutus (varud perioodi lõpul - varud eelmise perioodi lõpul). Kõikide
valmistoodete varud esitatakse ühe summana kokku (eurodes).
Ühendklassifikaatori kood
VARUSUMMA

Nimetus
Valmistoodangu varud aruandeperioodi lõpul (kõigi omatoodetud
valmistoodete varud kokku), eurodes

Eeltäidetakse kõik 12 kuud
6. Millised valmistoodangu varud on vaja esitada toodete lõikes iga kuu?
Toodete lõikes tuleb esitada energiastatistika toomiseks kasutatavate toodete valmistoodangu
varud.
Tabel 1 Tooted mille kohta on vaja esitada valmistoodangu varud kuu lõpu seisuga.
Ühendklassifikaatori kood

Nimetus

27141000a

Põlevkivi (kukersiit)

27101967a

Põlevkivi kütteõli väävlisisaldusega üle 0,5% massist

27030000a

Turbabrikett

27030000b

Kütteturvas (freesturvas, tükkturvas)

27030000c

Kasvuturbasegud

27030000d

Freesturvas, tükkturvas aiandusele, turbasegude tootmiseks
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Loetletud toodete koodid ja nimetused on küsimustikku ette kantud ettevõtetele, kes neid
tooteid toodavad.
7. Millised väljad on vaja täita valmistoodangu varude puhul?
Eeltäidetud on: liikmesriik (EE); tööstustoodang – ettevõtte omatoodangu müük (omatoodetud
valmistoodangu varu); päritolu riik (EE), kauba tööstustoote, -teenuse kood (KN kood ja
nimetus); täiendav mõõtühik. Ettevõte täidab: tööstustoote koguse ja -toote väärtuse.
8. Millised valmistoodangu varud on vaja esitada toodete lõikes aasta lõpul (detsembri
küsimustikul)?
Aasta lõpu seisuga tuleb toodete lõikes esitada selliste toodete valmistoodangu varud, mis on
kaasatud muude toodete valmistamisse või edasisse töötlemisse. 2018. aasta kohta on
selliseid tooteid 54 (vt nimekiri lisas 1).
9. Miks küsitakse küsimustikus andmed Eesti kohta (liikmesriik = Eesti)?
Ühendatud on küsimustikud Intratstat, Kauba lähetamine (kuu), 1159 Tööstus (kuu) ja 1203
Tööstustooted (aasta) küsimustikud. Et saada andmeid kogu tööstustoodangu kohta, tuleb
lisaks Euroopa Liidu riikidesse lähetatud kaubale/toodetele lisada ka Eestis müüdud (või veel
müümata laos olev valmistoodang) omatoodang.
10. Miks ei ole küsimustikul vaja näidata kaupade ja tööstustoodete ning -teenuste eksporti
kolmandasse riikidesse (st väljaspool Euroopa Liitu olevate riikidesse) ?
Kolmandatesse riikidesse eksporditud kaupade ja tööstustoodete kohta saadakse info Maksuja Tolliametile esitatud tollideklaratsioonidest ja see andmestik liidetakse statistika tegemisel
juurde küsimustikuga kogutud andmetele.
11. Miks on vaja küsimustikus märkida ka tehingupartneri käibemaksukohuslase registrinumbrit?
Tulevikus on statistikaametitel võimalus koguda andmeesitajatelt statistikat ainult Euroopa Liitu
lähetatud kauba kohta ning Euroopa Liidust saabunud kauba andmestik saadakse teistes
liikmesriikides kogutud lähetamise andmete kaudu. Alates 2022. aasta jaanuarist muutub
andmeesitajatele kohustuslikuks esitada tehingupartneri käibemaksukohuslase registrinumber
(jõustub vastav Euroopa Liidu määrus). Selleks et küsimustikus ei toimuks formaadi muudatust
on lisatud juba praegu tehingupartneri käibemaksukohuslase registrinumbri väli. Selle välja
täitmine on vabatahtlik 2020. ja 2021. aastal.
12. Miks on eSTATi sisestusaknas teatud ridade ees tärnid?
Tärniga märgitud veergude täitmine on kohustuslik nii lähetamise/müügi kui ka varude puhul.
Väljade puhul, mis on kohustuslikud lähetuse ja müügi korral, kuid ei ole kohustuslikud varude
korral, rakenduvad kontrollid peale küsimustiku kontrollide käivitamist.
13. Millised väljad on vabatahtlikud?
Vabatahtlikud väljad on: tehingupartneri käibemaksukohuslase number; kirjeldus; märkus. Kogus
lisamõõtühiku järgi ja lisamõõtühik on vaja täita, kui vastaval kaubakoodil on märgitud täiendatud
Kombineeritud Nomenklatuuris kilogrammist erinev lisamõõtühik (nt liiter, tükk vms).
14. Millist müüki küsimustikul ei ole vaja kajastada?
Küsimustiku eesmärk on saada andmeid ettevõtte oma tööstustoodangu, selle müügi ja
Euroopa Liitu kauba lähetamise kohta. Seega küsimustikul ei pea kajastama Eestis (teistelt)
ettevõtetelt ostetud kaupade edasimüüki Eestisse.
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15. Mis on tööstusteenus?
Tööstusteenused on käsitlemine, remont ja hooldus ning montaaži (ingl. assembly) tööd.
Tööstusteenused kajastatakse ainult rahalises vääringus (eurodes).
Käsitlemine – toodangu käsitlemise käigus ei muudeta olemasolevat toodet teiseks
tooteks. Näiteks värvimine, peitsimine, lihvimine, trükkimine, kuldamine, söövitamine,
lakkimine jne.
Remont ja hooldus – ainult remondi ja parandustöö maksumus (eurodes). Siin ei näidata
remonditud või parandatud objekti enda maksumust.
Montaazitööd – tööd, mille käigus mitmest eraldi detailist pannakse kokku ja
moodustatakse uus toode.
16. Mis on allhange (PRODCOM) /töötlemine (väliskaubandus)?
Allhange ehk töötlemine on toodangu valmistamine tellimuse alusel tellija materjalist, millega
luuakse uusi tooteid või muudetakse oluliselt kauba omadusi (nt rõivaste õmblemine, metalli
töötlemine, õli rafineerimine, sõidukite monteerimine jne).
17. Mida peab märkima osutatud teenuse ja allhanke teenuse alla?
Valida teostatud teenuse kood („Kauba, tööstustoote, -teenuse kood“) muutuja juures olevast
klassifikaatorist. Teenuse koodid on toodud klassifikaatoris T0 algusega ning märkida teenuse
maksumus.
18. Mida peab märkima allhanke raames lähetatud kaupade alla?
Allhanke raames lähetatud kaupade all tuleb näidata töödeldud kaupade kood ja väärtus, mis
on sisse tulnud kauba väärtuse maksumus koos juurde ostetud materjali väärtusega. Kui algne
kauba väärtus pole teada, märgitakse kauba turuhind.
19. Mis on kauba kirjeldus?
Kauba kirjeldus on lühikeses vabas vormis kauba kirjeldus (nt puuvillased seelikud, autorehvid
jne). Välja täitmine on vabatahtlik, kasutatakse kaubakoodi täpsustamiseks.
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Lisa 1. Tooted mille kohta on vaja esitada valmistoodangu varud aasta lõpu seisuga.
Aasta TTL kood

KN kood

KN kirjeldus

2020

8111236000

25161200

Graniit, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks)
plokkideks või tahvliteks tükeldatud (v.a juba tahutud sillutuskivide, äärekivide ja
kiviplaatide tunnustega)

2020

8112050007

25210000

Lubjakivi räbusti

2020

8113030008

25181000

Kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit, sh klombitud, ainult saetud või muul
viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks
tükeldatud (v.a purustatud dolomiit, mida tavaliselt kasutatakse betoontäidisena,
maantee, raudtee või muu ballastina)

2020

8122250017

25083000

Tulekindel savi (v.a kaoliin jm kaoliinsavid ning poorne savi)

2020

10843000040 25010091

Inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2020

13102300000 51031090

Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed, karboniseeritud (v.a kohestatud
jäätmed)

2020

13105050000 51099000

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85% massist lambavilla või muude
loomade villa, jaemüügiks pakendatud

2020

13106132004 52063500a Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85% massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega alla
125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle

2020

13106133005 52063500b Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85% massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega alla
125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80), jaemüügiks
pakendamata (v.a õmblusniit) trikookangaste ja -toodete valmistamiseks

2020

13106155010 52064500c Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid
alla 85% massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 80), jaemüügiks pakendamata (v.a
õmblusniit) muuks otstarbeks, k.a vaipade ja põrandakatete valmistamiseks (v.a
riide, trikookangaste ja -toodete valmistamiseks)

2020

13106160021 52079000

Puuvillane lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85% massist puuvilla,
jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

2020

13201260000 51130000

Loomakarvadest või hobusejõhvist riie (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega
tekstiiltooted)

2020

13202072053 52122490a Muu puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85% massist, pindtihedusega üle
200 g/m², kirjukoeline (v.a segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või
peamiselt või ainult linaga), rõivaste valmistamiseks

2020

13202074055 52122490b Muu puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85% massist, pindtihedusega üle
200 g/m², kirjukoeline (v.a segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või
peamiselt või ainult linaga), kodu- või majapidamistekstiilide valmistamiseks

2020

13203150000 54079400

Muu riie, mis sisaldab alla 85% massist sünteesfilamentkiudu, k.a monofilament
joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mistahes läbimõõt ei ületa
1 mm, v.a segus peamiselt või üksnes villaga, trükitud

2020

15113100022 41071910

Nahk, sh pärgamenditud nahk tervetest veiste (k.a pühvlite) nahkadest, pindalaga
kuni 2,6 m² (28 ruutjalga), karvata (v.a töötlemata pinnafaktuuriga nahk,
laustmata, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust, seemisnahk, lakknahk ja
lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

2020

15113200023 41079910

Nahk, sh pärgamenditud nahk, veiste (k.a pühvlite) poolikutest nahkadest,
naharibadest või -lehtedest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja
värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a töötlemata
pinnafaktuuriga nahk, laustmata, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust,
seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

2020

15114330045 41063200

Seanahk kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud),
karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata (v.a ainult eel-pargitud)

2020

17111400014 47069300

Pooltselluloos (v.a puidust, puuvillaebemetest, bambusest ja ringlusse võetud
paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest)
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Aasta TTL kood

KN kood

KN kirjeldus

2020

20111120134 28042100

Argoon

2020

20111160021 28043000

Lämmastik

2020

20111170022 28044000

Hapnik

2020

20111300023 28539030

Vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata

2020

20121990122 28259040

Volframoksiidid ja -hüdroksiidid

2020

20122450000 32065000

Luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted, kindla või muutuva
keemilise koostisega

2020

20134320138 28363000

Naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)

2020

20141247155 29024400

Ksüleeni isomeeride segud

2020

20143363038 29163100

Bensoehape, selle soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised
ühendid)

2020

20143473153 29181500

Sidrunhappe soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised
ühendid)

2020

20147360049 27079980

Fenoolid, mis sisaldavad üle 50% fenoole (v.a kindla keemilise koostisega)

2020

20147390000 27079999

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast

2020

20152030000 28271000

Ammooniumkloriid

2020

20153300121 31023090

Ammooniumnitraat (v.a vesilahusena, graanulitena vm sarnasel kujul, või
pakendites kogumassiga kuni 10 kg)

2020

20164050105 39075000

Alküüdvaigud algkujul

2020

20165700111 39100000

Silikoonid algkujul

2020

20165920080 39119099

Keemilise sünteesi teel saadud mujal nimetamata polümeer- ja eelpolümeerplastid,
algkujul (v.a p-kresooli ja divinüülbenseeni kopolümeer lahusena N,Ndimetüülatsetamiidis, polümeerisisaldusega vähemalt 50% massist ja
vinüültolueeni ja alfa-metüülstüreeni hüdrogeenitud kopolümeerid)

2020

20412090032 34021900

Orgaanilised pindaktiivsed ained, jaemüügipakendis või mitte (v.a
anioonaktiivsed, katioonaktiivsed või mitteionogeensed ja seep)

2020

23511100001 25231000

Tsementklinkrid

2020

24421154000 76012080

Survetöötlemata alumiiniumsulamid (v.a slääbid ja ekstrudeerimistoorikud)

2020

24431130181 78011000

Survetöötlemata plii, rafineeritud

2020

24431190182 78019990

Survetöötlemata plii (v.a muudest elementidest massilt valdavana antimoni
sisaldav plii, plii rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02% massist
(toorplii) ja rafineeritud plii)

2020

24442650046 74122000

Vasesulamitest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

2020

24453023000 81039090

Muud tantaali tooted

2020

24453043176 81089090

Muud titaani tooted

2020

24453055123 81099000

Muud tsirkooniumi tooted

2020

24523000000 73071990

Valatud toruliitmikud terasest

2020

25992960000 80070080

Tinatooted, mujal nimetamata

2020

25992974000 78060080

Pliitooted, mujal nimetamata

2020

19101000004 27040090

Koks ja poolkoks turbast, aglomeeritud või aglomeerimata

2020

16291500090 44013100

Puidugraanulid e puitpelletid

2020

16102505022 44012200

Puitlaastud ja -pilpad (v.a need, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või
parkimisel ning okaspuidust)

2020

16102503021 44012100

Puitlaastud ja -pilpad okaspuidust (v.a need, mida kasutatakse peamiselt
värvimisel või parkimisel)

2020

38323900025 44014090

Puidujäätmed, aglomeerimata (v.a saepuru)

2020

16291500091 44013900

Saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks vms (v.a
puidugraanulid e puitpelletid)
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