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• Lihtsustada ELi siseste kaubandusandmete kogumise süsteemi
Intrastat.

• Euroopa statistikasüsteemis juba kogutud ja kättesaadavaid andmeid 
ei tohi koguda rohkem kui üks kord.

• Halduskoormuse vähenemiseks kogutakse ELi liikmesriikide kohta 
statistika tegemiseks andmeid ainult kauba lähetuse küsimustikuga.

• Kauba saabumise kohta saadakse andmed teiste liikmesriikide
lähetuse andmetest.

• SIMSTATile ülemineku tõttu uueneb Intrastati küsimustik.

Muudatuste eesmärk Euroopas
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• Toimus EL tasandil määruse muutus, mis hakkab väliskaubanduses 
kehtima 2022. aastast.

• Loodud turvaline andmete vahetamise keskkond „HUB“.
• Saavutatud liikmesriikide tasandil kokkulepped, ühtlustatud andmestik.
• Liikmesriikidel on kohustus andmeid vahetada.
• Eesti Statistikaametis on kokku lepitud eesmärgid ja tegevused:

• 2022. aastal 
• muutub küsimustik;
• alustame analüüsidega.

• 2023. aastast alates hakkab tekkima võimalus Intrastat kauba saabumise 
küsimustikust vabanemiseks.

• 2025. aastast alates enam ei kogu ettevõtetelt kauba saabumise andmeid.

Eeldused INTRASTATist liikumiseks SIMSTATile
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Halduskoormuse vähendamine 2025

Ettevõte esitab 
Eesti 

statistikaametile 
andmed Euroopa 
Liitu lähetamise 

kohta

Liikmesriigid saadavad Euroopa 
kesksesse HUBi baasi ostja 

käibemaksunumbriga detailandmed

Statistikaamet 
saab HUBist

Eesti ettevõtete 
ostud teistest 

liikmesriikidest.
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• 11 andmevälja
• Kohustuslikud andmeväljad: 

• kaubakood, 
• siht- ja saatjaliikmesriik, 
• päritoluriik, 
• tehingu liik, 
• netomass (kg),
• kogus ja lisamõõtühik (juhul kui kombineeritud nomenklatuuris on see märgitud), 
• kaubaarve summa eurodes,
• NB! Alates 2022 aastast Intrastat kauba lähetuse küsimustikus uus andmeväli –

tehingupartneri käibemaksukohustuslase registreerimise number koos liikmesriigi 
tunnusega.

• Vabatahtlikult täidetavad andmeväljad:
• kauba kirjeldus (soovitatav täita, kuna aitab kontrollida kaubakoodi õigsust), 
• märkus (võib lisada märkuse kõrgema hinna kohta vms).

Uues Intrastati küsimustikus andmeväljad



Periood (kuu, aasta) Periood (kuu, aasta)
Voog (kauba lähetamine) Voog (kauba lähetamine)
Eesti ettevõtte registrikood -
Tehingupartneri käibemaksukohustuslase 
registreerimise number 

Tehingupartneri käibemaksukohustuslase 
registreerimise 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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Tehingupartneri KMKR number
• Kohustuslik väli ainult Intrastat kauba lähetamise küsimustikus.
• Teises liikmesriigis kauba saanud ettevõte kehtiva käibemaksukohuslase 

(KMKR) number koos riigi tunnusega. 

• Kaup saadetakse teise ELi liikmesriigi lattu – märkida partnerliikmesriigi 
laopidaja KMKR number;

• Kaup saadetakse töötlemiseks teise ELi liikmesriiki – märkida teises 
liikmesriigis töötleva majandusüksuse KMKR number;

• Kaup saadetakse teise ELi liikmesriiki asuvasse jaotuskeskusesse – märkida 
jaotuskeskuse KMKR number juhul, kui Te ettevõte ei ole registreerinud 
vastavas riigis käibemaksukohustuslaseks;

• Kolmnurktehingu korral näidatakse selle tehingupartneri KMKR number, kellele 
kaup füüsiliselt saadetakse. Kui partneri KMKR number ei ole teada, siis 
näidatakse ostja KMKR number;

• Partneriks on füüsiline isik (kodanik), siis koodiks QV999999999999;
• Partner ei ole käibemaksukohuslane, siis koodiks QV999999999999;
• Tehingupartneri KMKR on teadmata, siis samuti kood QV999999999999.



Liikmesriik Struktuuriformaat
AT – Austria ATU99999999

BE – Belgia BE0999999999

BG – Bulgaaria BG999999999 või BG9999999999

CY – Küpros CY99999999L

CZ – Tšehhi CZ99999999 või CZ999999999 või CZ9999999999

DE – Saksamaa DE999999999

DK – Taani DK99 99 99 99

EL – Kreeka EL999999999

ES – Hispaania ESX9999999X

FI – Soome FI99999999

FR – Prantsusmaa FRXX999999999

HR – Horvaatia HR99999999999

HU – Ungari HU99999999

IE – Iirimaa IE9S99999L

Tehingupartneri KMKR numbri formaat

Liikmesriik Struktuuriformaat
IT – Itaalia IT99999999999

LT – Leedu LT999999999 või LT999999999999

LU – Luksemburg LU99999999

LV – Läti LV99999999999

MT – Malta MT99999999

NL – Holland NL999999999B99

PL – Poola PL9999999999

PT – Portugal PT999999999

RO – Rumeenia RO999999999 või RO9999999999

SE – Rootsi SE999999999999

SI – Sloveenia SI99999999

SK – Slovakkia SK9999999999

XI – Põhja-Iirimaa XI999 9999 99 või XI999 9999 99 999 või XIGD999 või XIHA999
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• Olulised muutused:

Tehingu liikide klassifikaator

Tehingud, mis hõlmavad omandilise kuuluvuse tegelikku muutumist rahalise tasu eest

11 Lõppost/-müük, v.a otsekaubandus eratarbijatega/eratarbijatelt

12 Otsekaubandus eratarbijatega/eratarbijatelt (sh kaugmüük)

Tehingud, mis hõlmavad kavandatavat omandiõiguse üleminekut või omandiõiguse üleminekut ilma 
rahalise tasuta

31
Liikumine lattu/laost (v.a nõudmiseni varud või hoiulaos olevad varud), mis hõlmavad kavandatavat 
omandiõiguse üleminekut

32 Tarnimine müügiks pärast tutvumist või prooviperioodi (v.a nõudmiseni varud või hoiulaos olevad varud)

33 Kapitalirent (müük järelmaksuga)

34 Tehingud, mis hõlmavad omandiõiguse üleminekut ilma rahalise tasuta

Tehingud, mille eesmärk on tollivormistus või mis järgnevad tollivormistusele (ei hõlma 
omandiõiguse muutumist, seotud kaudselt imporditava või kaudselt eksporditava kaubaga)

71
Kaupade lubamine vabasse ringlusesse liikmesriigis ja selle eksportimine seejärel mõnda teise 
liikmesriiki

72 Kaubavedu ühest liikmesriigist teise, et saata kaup ekspordiprotseduurile

https://www.stat.ee/et/tehinguliikide-klassifikaator


1
1

• Saksamaa ettevõte saadab kauba Venemaale oma Eestis asuva esindaja 
kaudu. Esindaja Eestis esitab Intrastatis andmed kauba saabumise kohta 
Saksamaalt. Sel juhul Intrastati saabumise andmetes märgitakse tehingu 
liigiks 72 (Kaubavedu ühest liikmesriigist teise, et saata kaup 
ekspordiprotseduurile).

Näited uute tehingu liikide kohta

Saksamaa Eesti Venemaa

Intrastat. Kauba lähetamine,
sihtriik – EE, tehingu liik 71

Intrastat. Kauba saabumine,
saatjariik– DE, tehingu liik 71

Tollideklaratsioon Eksport, sihtriik – RU,
tehingu liik 11
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Näide 2

• Soome ettevõte impordib kaupa Venemaalt Eestisse, et saata edasi Rootsi.  Eestis 
esitakse Intrastatis andmed kauba lähetamise kohta Rootsi. Sel juhul nii 
tollideklaratsioonis kui ka Intrastati lähetamise andmetes märgitakse tehingu liigiks 71 
(Kaupade lubamine vabasse ringlusesse liikmesriigis ja selle eksportimine seejärel mõnda 
teise liikmesriiki).

Eesti VenemaaRootsi

Tollideklaratsioon
Import, saatjariik – RU, tehingu liik 71

Intrastat. Kauba lähetamine, 
sihtriik – SE, tehingu liik  71

Intrastat. Kauba saabumine
saatjariik – EE, tehingu liik 11
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• Eesti ettevõte müüb kaupa Norrasse. Kaup tarnitakse Norrasse Rootsi 
kaudu, kus vormistatakse ka tollideklaratsioon. Eesti ettevõte esitab 
Intrastatis andmeid kauba lähetamise kohta Rootsi. Tehingu liik 72 
(Kaubavedu ühest liikmesriigist teise, et saata kaup ekspordiprotseduurile), sest 
kaup saadeti Rootsi, eesmärgiga vormistada Rootsist eksport Norra. 

Näide 3

Eesti NorraRootsi

Tollideklaratsioon eksport, 
sihtriik – NO, tehingu liik 11

Intrastat. Kauba saabumine
saatjariik – EE, tehingu liik 72

Intrastat. Kauba lähetamine
Sihtriik – SE, tehingu liik 72



1
4

• OSS – One-Stop-Shop elektrooniline portaal, mida ettevõtted saavad alates 
1. juulist 2021 kasutada oma käibemaksukohustuste täitmiseks e-
kaubanduse müügi puhul ELis tarbijatele. 

• Väliskaubandusstatistika koostamisel on oluline füüsilise kauba liikumine. 
• Kui riiki saabub kaup ja majandusüksus, kes saab Euroopa Liidust kauba 

ning temale jõudnud kauba maksumuse summa ületab aasta kohta 
kehtestatud statistilise läve, siis majandusüksusel tuleb esitada ka 
statistikaametile Intrastat kauba saabumise küsimustik.

E-kaubanduse käibemaksuga maksustamise erikord OSS
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• Muudatusi kokku 927
• Kustutatu koode 341
• Muudetud koode 586
• Lisatud koode 245

• KN-s on alates 2022. aastast 9739 koodi

• Lennukite koodide alla lisandusid droonid 8806 (mehitamata õhusõidukid)
• Putukad 0410 värsked, jahutatud 1602 grupis putukatest tooteid
• 2404 uus tubaka grupp sissehingamiseks ilma põletamata ja ka plaastrid
• 30024110 covid-19 vaktsiinidele
• Puitbriketil uus kood 44013200

Kombineeritud Nomenklatuuri muudatused

https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-10/Kaubakoodide muudatused 2022 EE-1.xlsx
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• INTRASTAT
• SIMSTAT

• eSTATti laetav Excel ja csv
• eSTATti laetav kompleksfail

Uus info

https://www.stat.ee/et/intrastat
https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamisest/ettevotete-uuringud/simstat
https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-06/Andmete eSTATi laadimise failid.zip
https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-06/Andmete eSTATi laadimise fail (kompleksfail).zip


1
7

Tänan!
Evelin Puura
Väliskaubandusstatistika tiimijuht
evelin.puura@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn


