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• Andmete kasulikkus
• Kuidas tekib kohustus
• Mida, millal ja mis alusel kogutakse
• Muudatused ja tulevik

Teemad
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• Suur tänu, kõigile andmeesitajatele!
• Tänu väliskaubanduse andmetele

• suudetakse hinnata
• Eesti majanduse tugevust
• transpordi taristute vajalikkust
• väliskaubanduse arengut ja teha vastavat poliitikat

• on olemas sisend
• maksebilansi jooksevkonto koostamiseks
• sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamiseks
• põllumajandusstatistika tootmiseks
• kultuurisektori statistika tegemiseks

Tähtsamad kasutajad on valitsus, ministeeriumid, Eesti Pank, teadlased, 
majandusanalüütikud, meedia.

Väliskaubanduse andmed siseriiklikul tasandil



• Statistikaamet edastab Eesti väliskaubandusstatistikat
• Eurostatile, ÜRO-le, OECD-le, IMF-ile, WTO-le
• mitmele kitsama valdkonna organisatsioonile

• Väliskaubanduse andmed
• on EL-is kasutusel

• siseturu toimimisest ülevaate saamiseks
• majanduse analüüsimiseks
• ühisraha euro jälgimiseks

• on alusinfoks poliitiliste ja kaubandusläbirääkimiste ettevalmistamisel (USA 
vabakaubandusleping, Brexit, koroona mõju)

Väliskaubanduse andmed rahvusvahelisel tasandil



Teadlikud ettevõtted on kasutanud 
• turu-uuringuteks

• oma positsiooni teadmiseks
• tegevusalas
• kaupade osas

• konkurentsi tunnetuseks
• kaupade nõudluse analüüsiks

• Läbirääkimisteks
• keskmised hinnad
• riikide vajadused

Väliskaubanduse andmed ettevõtte tasandil



Statistikaameti koduleht stat.ee

https://www.stat.ee/et/avasta-
statistikat/valdkonnad/majandus/valiskaubandus

https://www.stat.ee/et/intrastat

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/majandus/valiskaubandus
https://www.stat.ee/et/intrastat


Andmebaasid

https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__valiskaubandus__
valiskaubandus-alates-2004

https://www.stat.ee/et

https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__valiskaubandus__valiskaubandus-alates-2004
https://www.stat.ee/et
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Väliskaubanduse rakendus ja vana andmebaas
• https://data.stat.ee/profile/country/ee/

• http://andmebaas.stat.ee/?lang=et

https://data.stat.ee/profile/country/ee/
http://andmebaas.stat.ee/?lang=et


Rahvusvahelised andmebaasid

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-
goods/data/database

ÜRO - https://comtrade.un.org/data

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://comtrade.un.org/data


Väliskaubandusstatistika protsess Eestis, kuni 2022. aastani

AndmeesitajaMaksu- ja tolliamet

Statistikaamet

Intrastati küsimustik; 
Eksport (kala ja vähilaadsete 
müük välisvetes ja 
välisriikide sadamates)

Väliskaubandusstatistika kasutajad

KMD, VD aruanne

Tollideklaratsioon

Andmete kontrollimine, 
parandamine, töötlemine, 
analüüsimine, avaldamine

Andmeesitaja

01.02.2021



Kuidas tekib kohustus
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Intrastati küsimustikku esitavad 
• käibemaksukohustusega majandusüksused
• majandusüksused, kelle EL-iga peetud kaubavahetuse käive ületab 

aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve
Statistilise läve määrab kindlaks 

• statistikaamet 
• EL-i määruses kehtestatud lävend

• saabumisel 93%
• lähetamisel 97%

Statistiline lävi aastal 2021:
• kauba saabumine – 230 000 EUR
• kauba lähetamine – 130 000 EUR

Andmete esitamise kohustus

https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus


Kui kaua peab esitama
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• Kohustus kestab aruandeaasta lõpuni
• Kuidas käituda siis, kui

• ettevõttel on tegevus ajutiselt peatatud
• ettevõte on likvideeritud
• andmeid pole võimalik tähtajaks esitada 

Teatada statistikaameti klienditoe telefonil 625 9100 või e-posti 
klienditugi@stat.ee teel.

Ettevõtete arv
• Intrastat kauba saabumine – statistilise läve ületanuid 

2902
• Intrastat kauba lähetamine – statistilise läve ületanuid 

2646
Statistilise läve ületamisel aruandeaasta jooksul esitatakse 
andmeid alates läve ületamise kuust.

mailto:klienditugi@stat.ee


EL-i 27 liikmesriigi 
läved
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Millal peab esitama ja kuidas?
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Intrastati andmed tuleb esitada
• iga kuu kohta 
• hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks 

• kõigi eelmisel kuul EL-i riikidega tehtud tehingute kohta

• 23 liikmesriigil on esitamise tähtajaks 10. kuni 15. kpv
• Aasta jooksul uutele ettevõtetele kuni kaks kuud pikendust
• Kui kauba liikumist mingis kuus ei toimunud, tuleb esitada nullaruanne
Andmete esitamise võimalused eSTAT kaudu

• INTRASTAT - kompleksfail
• xlsx, csv
• veebis sisestamine
• XML

https://stat.ee/sites/default/files/2020-08/Intrastat__2019_EST (2).zip


Meeldetuletused
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Automaatsed meeldetuletuskirjad eSTAT-ist
• 5 päeva enne küsimustiku tähtpäeva
• 3, 7 ja 20 päeva pärast tähtpäeva
E-kirjad lähevad peakasutajale või üldisele aadressile, kui pole teisiti seadistatud.

Klienditugi saadab kuu lõpus 
• kirja, kui küsimustik on esitamata
• ettekirjutuse

• ettekirjutuse korral küsimustiku esitamiseks aega 5 tööpäeva 
• kohtutäitur

Ettekirjutuste puhul võetakse e-posti aadress äriregistrist (juriidiline e-post). Kui see on vale 
ja ei saada kätte, siis paraku see ei vabasta kohustusest.



Andmeväljad I
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Intrastati käsiraamat

Kõigile kohustuslikud andmeväljad:
• kaubakood – 8-kohaline kood vastavalt kehtivale KN-le
• liikmesriik – EL-i liikmesriik, kust kaup saabus või kuhu lähetatakse (2-kohaline 

tähtkood) 
• päritoluriik – kus kaup on toodetud või kus toimus viimane majanduslikult 

põhjendatud töötlemine (2-kohaline tähtkood)
• tehingu liik – äri või muu toiming, mille tulemuseks on liikmesriikidevaheline 

kaupade liikumine (2-kohaline tehingu liigi kood)
• netomass (kg) – kauba netomass (kaal) ilma pakendita kilogrammides
• kogus ja mõõtühik (juhul kui KN-s on märgitud täiendav mõõtühik)
• kaubaarve summa ja valuuta – kauba väärtus, mis on märgitud arvele

https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-01/kasiraamat_2021_et.pdf
https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-01/Seletav_KN2021.xlsx
https://www.stat.ee/et/euroopa-liidu-liikmesriigid
http://metaweb.stat.ee/view_xml_linear.htm?id=3477339&siteLanguage=et_EE
https://www.stat.ee/et/tehingu-liikide-klassifikaator
https://www.stat.ee/et/mootuhikute-klassifikaator
https://www.stat.ee/et/valuutade-ja-fondide-klassifikaator


Andmeväljad II
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Kõigile ettevõtetele vabatahtlikud andmeväljad:
• statistiline väärtus ja valuuta – kauba väärtus Eesti piiril
• tarneklausel – müügilepingu säte, millega kehtestatakse nii müüja kui ka 

ostja kohustused
• transpordiliik – transpordivahend, millega ületatakse Eesti piir. 

Postisaadetiste puhul tuleks märkida koodiks (5) olenemata tegelikust 
transpordiviisist

• kauba kirjeldus – soovitatav (aitab kontrollida kaubakoodi õigsust)
• koht – statistilise väärtuse arvutamise kontrolliks

https://www.stat.ee/et/valuutade-ja-fondide-klassifikaator
http://metaweb.stat.ee/view_xml_linear.htm?id=2837319&siteLanguage=et
https://www.stat.ee/et/transpordivahendite-liikide-klassifikaator


Kombineeritud Nomenklatuur

18

Kaubakoodide klassifitseerimisel tuleb kasutada kombineeritud nomenklatuuri 
konkreetse aasta versiooni.

• Muudatuste nimekiri ja seletav kombineeritud nomenklatuur: muudatused kombineeritud 
nomenklatuuris 2021

• Rahvusvaheline klassifikaator kaupade klassifitseerimiseks
• 6-kohaline kood on ülemaailmne 
• 8- ja10-kohaline kood EL-i tasandil

• Eestis haldab MTA: https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-
kaubavahetus/kaubakoodi-maaramine
• EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION 

Customs Tariff Brüsselis

• Muudatused 
• väikesed igal aastal – muutuvad EL-i sisesed koodid
• üle 4 aasta suured – muutuvad neljanda koodi koha tasemelt, ülemaailmsed

• uus suur muutus 2022. aastal

https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-01/Kaubakoodide muudatused 2021_EE.XLSX
https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/kaubakoodi-maaramine


Kaubakoodide leidmise abi
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• Selgitavad märkused
• https://vaarikas.emta.ee/emts/index.jsp
• Eurostati otsingumootor
• Klienditugi tel 625 9100, klienditugi@stat.ee
• Intrastati käsiraamat - arvutite ja tarkvara ning covidiga seotud kaupade ja 

toodete klassifitseerimise abi
• Seletav kombineeritud nomenklatuur 2021

https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/kaubakoodi-maaramine/kombineeritud-nomenklatuur
https://vaarikas.emta.ee/emts/index.jsp
https://eurostat.prod.3ceonline.com/
mailto:klienditugi@stat.ee
https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-01/kasiraamat_2021_et.pdf
https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-01/Seletav_KN2021.xlsx


Suurimad muudatused toimusid 2021. aastal covidist tingitud kaitsevahendite 
osas.
• Muudatusi oli kokku 27:

• uusi koode 18
• taaskasutatavaid 2
• kustutati 7
kokku on KN-is 2021. aastal 9495 koodi (suureneb 14 koodi võrra)

• Muudatused
• korallid (0508)
• fosfor (280470)
• vaktsiin (3002)
• plastikust maskid ja visiirid (392690)
• lehtpuidust laastud (440122)
• riidemaskid (630790)
• osad trafodele (850490)
• hingamisaparaadid (901920; 9020)

Muudatused kaubakoodides 2021. aastal

20



2020. aasta 2021. aasta
0508 00 00 – Korallid jms materjal, merekarbid, 
kooriklaste ja okasnahksete mereloomade 
koorikkestad, seepia luukestad, nende jäätmed ja 
pulber, töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata

0508 00 10 – Punakorall (Corallium rubrum), 
töötlemata või eeltöödeldud

0508 00 90 – Korallid jms materjal, merekarbid, 
kooriklaste ja okasnahksete mereloomade 
koorikkestad, seepia luukestad, nende jäätmed ja 
pulber, töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata 
(v.a punakorall)

Korallid
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2020. aasta 2021. aasta
2804 70 00 – Fosfor 2804 70 10 – Punane fosfor

2804 70 90 – Fosfor (v.a punane fosfor)

Fosfor ja plastist visiir
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2020. aasta 2021. aasta
3926 90 97 – Plastist ja teistest rubriikidesse 3901–
3914 kuuluvatest materjalidest tooted, mujal
nimetamata

3926 90 60 – Plastist kaitsemaskid/visiirid 
Mõõtühik PCE (TÜKKE)

3926 90 97 – Plastist ja teistest rubriikidesse 3901–
3914 kuuluvatest materjalidest tooted, mujal
nimetamata



2020. aasta 2021. aasta
3002 20 00 – Inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid 3002 20 10 – Doos (mitmeannuseliste mahutite korral, 

doos täiskasvanule)

(SARS-haiguste perekonda kuuluvate koroonaviiruste 
(SARS-CoV liigid) vastased vaktsiinid, inimmeditsiinis
kasutamiseks)
Mõõtühik PCE (TÜKKE)
3002 20 90 – Inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid 
(v.a SARS-haiguste perekonda kuuluvate 
koroonaviiruste vastased vaktsiinid)

Vaktsiinid
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2020. aasta 2021. aasta
4401 22 00 – Puitlaastud ja -pilpad lehtpuidust (v.a 
need, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või 
parkimisel ning okaspuidust)

4401 22 10 – Eukalüptist laastud- ja pilpad

4401 22 90 – Puitlaastud ja -pilpad lehtpuidust (v.a 
need, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või 
parkimisel ning okaspuidust)

Lehtpuidust puitlaastud, osad trafodele
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2020. aasta 2021. aasta
8504 90 19 – Osad trafodele ja induktiivpoolidele, 
mujal nimetamata (v.a ferriitsüdamikud)

8504 90 13 – Terasest trafoplekid ja -südamikud 
trafodele ja induktiivpoolidele, virnastatud või keritud 
või mitte
8504 90 17 – Osad trafodele ja induktiivpoolidele, 
mujal nimetamata (v.a ferriitsüdamikud ja terasest 
trafoplekid ning -südamikud)



Riidemaskid

2020. aasta 2021. aasta
6307 90 98 – Muud valmistooted tekstiilmaterjalist, k.a
rõivalõiked (šabloonid) (v.a vildist ning silmkoelised või
heegeldatud, kirurgiliste protseduuride ajal
ühekordseks kasutamiseks mõeldud lausriidest
eesriided)

6307 90 93 – Standardile EN149 vastavad filtreerivad 
näokatted (FFP) ja muud maskid, mis vastavad 
samaväärsele standardile, mis on ette nähtud 
hingamisteid osakeste eest kaitsvate vahendite jaoks
Mõõtühik PCE (TÜKKE)

6307 90 95 – Kaitsemaskid (v.a standardile EN149 
vastavad filtreerivad näokatted (FFP) ja muud maskid, 
mis vastavad samaväärsele standardile, mis on ette 
nähtud hingamisteid osakeste eest kaitsvate vahendite 
jaoks)
Mõõtühik PCE (TÜKKE)

6307 90 98 – Muud valmistooted tekstiilmaterjalist, k.a
rõivalõiked (šabloonid) (v.a vildist ning silmkoelised või
heegeldatud, kirurgiliste protseduuride ajal
ühekordseks kasutamiseks mõeldud lausriidest
eesriided ja kaitsemaskid)



Hingamisaparaadid
2020. aasta 2021. aasta

9019 20 00 – Seadmed osoon-, hapniku- ja 
aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid jm
instrumendid hingamisteede raviks

9019 20 10 – Mehaaniline hingamisaparaat, mis 
võimaldab invasiivset ventileerimist
Mõõtühik PCE (TÜKKE)
9019 20 20 – Mehaaniline hingamisaparaat, 
mitteinvasiivne
Mõõtühik PCE (TÜKKE)
9019 20 90 – Seadmed osoon-, hapniku- ja 
aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid jm
instrumendid hingamisteede raviks, k.a nende osad ja 
tarvikud (v.a mehaanilised hingamisaparaadid)

2020. aasta 2021. aasta
9020 00 00 – Hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a 
mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta 
kaitsemaskid, kunstliku hingamise aparaadid jm 
instrumendid hingamisteede raviks)

9020 00 10 – Gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja 
vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)
Mõõtühik PCE (TÜKKE)
9020 00 20 – Hingamisaparaadid, sh osad ja tarvikud 
(v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta 
kaitsemaskid, kunstliku hingamise aparaadid jm 
instrumendid hingamisteede raviks)



• Imporditud kaubad, mis 
• alustasid liikumist enne 1. jaanuari 2021

• kajastatakse jaanuari Intrastatis – liikmesriik GB
• alustasid liikumist pärast 1. jaanuari 2021

• kajastatakse tollideklaratsioonidel
• tuuakse Põhja-Iirimaalt 

• kajastatakse Intrastatis – liikmesriik XI
• toodetakse Suurbritannias, k.a Põhja-Iirimaal – päritoluriik GB

• Eksporditud kaubad, mis
• alustasid liikumist enne 1. jaanuari 2021

• kajastada detsembri intrastatis
• alustasid liikumist pärast 1. jaanuari 2021

• kajastatakse tollideklaratsioonis
• viiakse Põhja-Iirimaale

• kajastatakse Intrastatis – liikmesriik XI

Kaubavahetus Suurbritanniaga, 2021



• Siirdehind on seotud isikute vahelise tehingu hind,
• mis Intrastatis kajastamisel peab olema turuhinnaga vastavuses
• mille puhul näidatakse parandusi alates 5000 eurost

• konkreetse kauba ja perioodi kohta

• Nõudmiseni varu, kaup mis osapoolte vahel sõlmitud kokkuleppe alusel 
saadetakse liikmesriigi lattu ootele
• Kui välisettevõte 

• on maksukohustuslane, kajastab ise kauba toomise Intrastatis
• ei ole maksukohustuslane, kajastab kauba Intrastatis laost ostja firma

Käsiraamatu täiendused



Ei kajastata Intrastati küsimustikus I
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• kaubad on ajutiseks kasutamiseks, alla 24 kuu
• töötlemist ei ole kavandatud ega toimu
• lähetust ega saabumist ei toimu maksustamise eesmärgil

• tasuta jagatavat reklaami, kaubanäidiseid
• remonti, kui teenust
• garantii korras laekuvaid varuosasid (tasuta)
• kaupu, millele on tehtud juba tollideklaratsioon
• kaupa, kui kreeditarve on ühe kauba kohta alla 5000 euro
• interneti teel alla laetavaid teenuseid
• pakendamist, mis ei muuda saadetud kauba formaati ega sisu

Näiteks Prantsusmaa saadab Eestisse kommikarbid, et siin kommikarbid kiletataks. Sellist 
pakendamist ei tule kajastada Intrastatis.



Ei kajastata Intrastati küsimustikus II
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• hädaabisaadetisi katastroofipiirkondadele
• kauba tagastamist eraisikult kaugmüügi müüjale – postimüügi puhul
• kauba montaaži ja/või installeerimist 
• teises riigis ladustatud kauba edasimüüki
• transiiti
• seaduslikke maksevahendeid ja väärtpabereid
• riiklikke kullavarusid
• diplomaatilisi kaupu
• Eestis asuvatele teiste riikide relvajõududele saadetavaid kaupu
• erinevaid aja- ja rahakaarte, mille peal on unikaalne kood, et soetada 

mängukonsoolide jaoks digitaalseid mänge



Pärast töötlust liigub kaup samasse riiki tagasi
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• Soomest saadeti 
kangas

• Kaubaarve summas 
näidatakse kanga 
hinda

Kauba saabumine 
FI tehing 41

• Eestis lepingu järgne 
tegevus –
õmmeldakse pluusid

• Lisatakse lukud

Kauba lähetamine 
FI tehing 51

• Kanga hind 
• Õmblusteenuse hind
• Lisatud materjal

Kaubaarve summas 
kajastatakse



Pakendamine ja kaup viiakse teise riiki
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• Prantsusmaa saadab 
meile 500 kg kottides 
jahu pakendamiseks

• Kaubaarve summa on 
jahu maksumus

Kauba saabumine FR 
tehinguliik 42

• Eestis pakendatakse 
jahu 1 kg kottidesse 
ja viiakse edasi 
Soome

Kauba lähetamine 
tehinguliik 52

• Kaubaarve summa = 
jahu hind + 
pakendamise kulud 

Kauba lähetus 
Soome FI



Kolmnurk-kaubandus
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Intrastat. Kauba 
lähetamine. 
Sihtriik - DE

Intrastat. Kauba 
saabumine.
Saatjariik - SE



Kolmnurktehing MTA nägemusel

34

 

   A 

   B 

   C kättetoimetamine 

tellimus tellimus 

arve arve 

Liikmesriik 1 
Liikmesriik 2  

Liikmesriik 3 

Deklareerimine, kui  Eesti maksukohustuslane on: 

A – võõrandaja              KMD lahtrid 3; 3.1;  3.1.1

VD tulp 3 (kaupade maksustatav väärtus)

B – edasimüüja             KMD-l ei kajastata    

VD tulp 4 (kolmnurktehingu väärtus)

C – soetaja KMD lahtrid 1 või 2, 4, 5 (kui maha arvatav) ja 7 

VD-l ei kajastata



Parandused
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• Pöörata tähelepanu veateatele
• Vastata veateatele esimesel võimalusel
• Korduvate vigade puhul viia sisse ka parandused ettevõtte baasi
• Näiteks mõned probleemid:

• algselt oli  koodiks tuumareaktor, aga pärast parandust naiste rinnahoidjad
• algselt olid pastapliiatsid, aga pärast huulepliiatsid
• tükkide puhul lillesibulate kast pole kogus, vaid mitu tükki on kastis

• Vigased kaubakoodid asendada kehtivate koodidega
• Parandused ja lisakirjed tuleb esitada konkreetse kuu, aasta ja tehingu 

kohta
• eSTATis avada uuesti kinnitatud aruanne ja teha vajalikud muutused



• Nii Ekstrastati kui ka Intrastati süsteemid baseeruvad täielikult EL-i 
määrustel

• The European Parliament and Council Regulation (EU) 2019/2152 European 
business statistics -> lühend EBS

• Uus määrus rakendub väliskaubandusele 2022. aastal
• INTRASTATi rubriik „Õigusaktid“, mis kehtivad kõigis liikmesriikides
• Siiski on liikmesriikides Intrastati rakendamisel protseduurireeglite, 

statistiliste lävede ja kogutavate näitajate puhul mõningaid erinevusi

Õiguslik alus
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2152&from=EN
https://www.stat.ee/et/intrastat


• Teenuste väliskaubanduse kogumise ja analüüsi üle toomine Eesti 
Pangast statistikaametisse alates 2021. aastast

• 2022. aastal üleminek SIMSTAT-ile
• Intrastati küsimustike formaadi muutus:

• eemaldame vabatahtlikud väljad, v.a kauba kirjeldus ja märkus
• kogume andmeid ainult eurodes
• lisandub kauba lähetamise küsimustikus ostja ID väli
• uus failiformaat on kättesaadav Intrastati kodulehelt II kv 

alguseks 
• Muutub ka tehinguliikide klassifikaator
• Pärast üleminekuperioodi 2024. aastal, kui on olemas kõikide 

liikmesriikide andmed, loobuda järk-järgult saabumise voo andmete 
kogumisest

Uuendused ja tulevik
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https://www.stat.ee/et/intrastat


Kaupade väliskaubanduse tulevik – 2025
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SA ja andmeesitaja
• konfidentsiaalsus, turvalisus 
• liikmesriikidevaheliste kokkulepete 

saavutamine
• üleminekuperioodil lisakoormus nii 

andmeesitajatel kui ka SA-l
• tarkvara lahendused
• ajakavast kinnipidamine
• 2022–2024

Tarbijale
• liikmesriikidel on teised ostja ID-

numbrid
• valimite kattumine
• teiste koodidega edastatavad kaubad  
• hinnangute arvestamine
• tekivad konfidentsiaalsed andmed



Periood (kuu, aasta) Periood (kuu, aasta)
Voog (kauba lähetamine) Voog (kauba lähetamine)
Eesti ettevõtte registrikood -
Ostja käibemaksukohustuslase number Ostja käibemaksukohustuslase number
Kaubakood (8-kohaline) Kaubakood (8-kohaline)
Tehinguliik Tehinguliik
Sihtriik Sihtriik
Päritoluriik Päritoluriik
Netomass, kg Netomass, kg
Kogus vastavalt täiendavale mõõtühikule Kogus vastavalt täiendavale mõõtühikule
Kaubaarve summa Kaubaarve summa
- Statistiline väärtus (statistikaameti 

arvutus)

Milliseid andmeid vahetatakse liikmesriikidega 2022. aastal
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