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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. TULUD

Küsimustik eeltäidetakse Äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete (MAA) andmetega.
Eeltäitmiseks kasutatakse üldjuhul ainult selliste MAA andmeid, mis on koostatud kalendriaasta kohta.
Konsolideeritud majandusaasta aruannetest kasutatakse vaid lisades esitatud emaettevõtte kasumiaruande ja bilansi andmeid ehk
konsolideerimata andmeid.
Kõiki näitajaid  ei ole võimalik leida MAA-st, seetõttu palume täita puuduvad näitajad, kontrollida ja vajadusel muuta eeltäidetud andmeid.
Eeltäitmiseks on võimalik kasutada ainult majandusaasta aruande taksonoomia määruses loetletud elemente. Elemendid, mille puhul on
elemendi nimetus sisestatud andmete esitaja poolt, ei ole elektrooniliselt töödeldavad ja neid ei ole võimalik kasutada eeltäitmisel.  PDF-
na esitatud MAA-d ei loeta taksonoomiakohaselt esitatud aruanneteks ja nende andmetega eeltäitmist ei toimu, sest need ei ole
elektroonilisel kujul kättesaadavad.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

10 / 1 Liikmetelt saadud
tasud kokku

MTY_10 Ühingu liikmetelt saadavad tasud. Positiivne
täisarv

103 / 1 Liikmetelt saadud
tasud:
liikmemaksud ja
sisseastumistasud

MTY_10
3

Ühingu liikmetelt aruandeperioodi eest saadud liikmemaksud
ja ühingusse astumisel makstud liitumistasu.

Positiivne
täisarv

104 / 1 Liikmetelt saadud
tasud:
sihtotstarbelised
tasud

MTY_10
4

Sihtotstarbeliselt teatud kindla projekti finantseerimiseks või
vara soetamiseks laekunud tasud, annetused ja toetused,
näiteks remondi tegemiseks kogutud rahasumma.

Positiivne
täisarv

105 / 1 Liikmetelt saadud
tasud:
hooldustasud

MTY_10
5

Hooldustasu on tasu elamu põhikonstruktsioonide ja
tehnosüsteemide hoolduse eest ja jooksva pisiremondi eest.
Siia kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustike,
elektrivarustussüsteemide, ventilatsioonisüsteemide jms,
samuti üldkasutatavate ruumide valgustuse hoolduse ja
pisiremondi tasud. Põhihooldustasu alla kuuluvad ka
ööpäevaringse avariiteenistuse ülalpidamise kulud.

Positiivne
täisarv

1051 /
1

Liikmetelt saadud
tasud:
hooldustasud
ühingu
ülalpidamiseks

MTY_10
51

Hooldustasud ühingu ülalpidamiseks on summad, mida
kogutakse selleks, et ühing saaks toimida (kantseleitarvete
kulud, sidekulud, autokompensatsioon,
raamatupidamisteenus, koolitused jms).

Positiivne
täisarv

102 / 1 Liikmetelt saadud
tasud: muud tasud

MTY_10
2

Muud liikmetelt saadud tasud, v.a liikmemaksud ja
sisseastumistasud, sihtotstarbelised tasud, hooldustasud (sh
hooldustasud ühingu ülalpidamiseks).

Positiivne
täisarv

20 / 1 Saadud annetused
ja toetused kokku

MTY_20 Laekunud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud
vahendid), v.a liikmetelt regulaarselt saadavad tasud.

Positiivne
täisarv

201 / 1 Saadud annetused
ja toetused:
riigieelarvelistelt
asutustelt

MTY_20
1

Laekunud annetused ja toetused riigieelarvelistelt asutustelt. Positiivne
täisarv

202 / 1 Saadud annetused MTY_20 Laekunud annetused ja toetused kohalikelt omavalitsustelt. Positiivne
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ja toetused:
kohalikelt
omavalitsustelt

2 täisarv

203 / 1 Saadud annetused
ja toetused:
valitsemissektori
fondidelt ja
sihtasutustelt

MTY_20
3

Laekunud annetused ja toetused valitsemissektori fondidelt ja
sihtasutustelt.

Positiivne
täisarv

204 / 1 Saadud annetused
ja toetused:
residendist
eraisikutelt

MTY_20
4

Laekunud annetused ja toetused residendist eraisikutelt.
Residendist eraisikud on füüsilised isikud, kelle alaline
elukoht on Eestis või kes viibivad maksustamisperioodil
Eestis üle 182 päeva.

Positiivne
täisarv

205 / 1 Saadud annetused
ja toetused:
residendist
juriidilistelt isikutelt

MTY_20
5

Laekunud annetused ja toetused residendist juriidilistelt
isikutelt. Juriidiline isik on seaduse alusel loodud
õigussubjekt. Juriidiline isik on kas eraõiguslik või avalik-
õiguslik.

Positiivne
täisarv

206 / 1 Saadud annetused
ja toetused:
mitteresidentidelt

MTY_20
6

Laekunud annetused ja toetused mitteresidentidelt.
Mitteresident on välismaal registreeritud juriidiline isik või
alaliselt väljaspool Eestit elav füüsiline isik.

Positiivne
täisarv

207 / 1 Saadud annetused
ja toetused: muud
toetused

MTY_20
7

Laekunud annetused ja toetused. Muud toetused – muu
sihtfinantseerimine (muudelt fondidelt, sihtasutustelt ja
organisatsioonidelt).

Positiivne
täisarv

30 / 1 Netotulu
finantsinvesteering
utelt

MTY_30 Finantsinvesteeringutelt teenitud netotulu, juhul kui
investeerimine kuulub põhitegevuse hulka.

Positiivne
täisarv

40 / 1 Tulu ettevõtlusest
kokku

MTY_40 Tulu ettevõtlusest – aruandeperioodi tulu toodete, kaupade ja
teenuste müügist ja vahendamisest.

Positiivne
täisarv

401 / 1 Tulu ettevõtlusest:
kaupade müük

MTY_40
1

Tulu kaupade müügist. Positiivne
täisarv

401_1 /
1

Tulu ettevõtlusest:
müüdud kaupade
täpsustus

MTY_40
1_1

Müüdud kaupade loetelu täpsustus (maksimaalselt 100
tähemärki).

Tekst

402 / 1 Tulu ettevõtlusest:
teenuste
osutamine

MTY_40
2

Tulu teenuste osutamisest. Positiivne
täisarv

402_1 /
1

Tulu ettevõtlusest:
osutatud teenuste
täpsustus

MTY_40
2_1

Osutatud teenuste täpsustus (maksimaalselt 100 tähemärki). Tekst

4021 /
1

Tulu ettevõtlusest:
teenuste
osutamine
eraisikule

MTY_40
21

Eraisikule teenuste osutamise eest saadud tulu. Positiivne
täisarv

50 / 1 Muud tulud kokku MTY_50 Muud ebaregulaarselt tekkivad tulud, sh kasum materiaalsete
põhivarade müügist, saadud trahvid ja viivised.

Positiivne
täisarv

C_760
_1 / 1

Muud tulud:
kasum põhivarade
müügist

ENT_C_
760_1

Põhivara müügist saadud tulu ja kasum müüdud põhivara
jääkväärtuse ning müügiga otseselt seotud kulutuste vahest.

Positiivne
täisarv

C_756
_1 / 1

Muud tulud: rendi-
ja üüritulu

ENT_C_
756_1

Tulu rendile või üürile antud vara kasutamisest, kui see ei ole
kajastatud ettevõtlustuluna.

Positiivne
täisarv

5021 /
1

Muud tulud: rendi-
ja üüritulu –
maarent

MTY_50
21

Maarent – tasu, mida saadakse rendile antud maa
kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

5022 /
1

Muud tulud: rendi-
ja üüritulu –
ruumide,
masinate,
seadmete jms rent

MTY_50
22

Ruumide, masinate, seadmete jms rent – tasu, mida
saadakse rendile/üürile antud vara (v.a maa) kasutamise
eest.

Positiivne
täisarv

503 / 1 Muud tulud: muud MTY_50
3

Muud tulud – kõik tulud, v.a kasum põhivara müügist ning
rendi- ja üüritulu. Siia kuuluvad näiteks litsentsitasud, trahvid,
viivised ja hüvitised, kasum valuutakursi muutustest, tulu
sihtfinantseerimisest, kasum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest.

Positiivne
täisarv

503_1 /
1

Muud tulud:
muude tulude
täpsustus

MTY_50
3_1

Muude tulude täpsustus (maksimaalselt 100 tähemärki). Tekst

60 / 1 Tulud kokku MTY_60 Tulud kokku – liikmetelt saadud tasud, annetused ja
toetused, netotulu finantsinvesteeringutelt, tulu ettevõtlusest
ja muud tulud kokku.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. KULUD

Rea
kood/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)

Väärtust ei
pea



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Kasumitaotluseta organisatsioonid

Küsimustiku kood: 10092019 Esitatakse: 1.07.2019, andmed 2018.a. kohta

lk 3/6

veeru
kood

või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

C_430
/ 1

Kulud: tööjõukulud
kokku

ENT_C_
430

Tööjõukulud – palk, sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse. Samuti kuulub siia ettevõtte
tekkepõhiselt arvestatud kulu seoses väljamakstud või
tulevikus väljamakstavate pensionide ja teiste
töösuhtejärgsete hüvitistega.

Positiivne
täisarv

C_440
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– palk

ENT_C_
440

Palk – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele
aruandeperioodil tehtud töö eest: põhipalk; lisatasu; preemia;
puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise
perioodil); tagatised ja hüvitised (sh töösuhte lõpetamisel);
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga; tasud,
mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse,
sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustuslik kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu töötamise eest ettevõtte heaks). Palgakulu ei sisalda
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

Positiivne
täisarv

C_450
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse

ENT_C_
450

Sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ja töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras. Siia kuulub ka sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.

Positiivne
täisarv

80 / 1 Majanduskulud
kokku

MTY_80 Ühingu tegevusega otseselt seotud kulud. Positiivne
täisarv

C_400
/ 1

Kulud:
elektrienergia

ENT_C_
400

Elektrienergia – aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma
tarbeks tarbitud elektrienergia maksumus soetushinnas. Siia
ei kuulu edasimüümiseks ega tooraine või materjalina
kasutamiseks ostetud elektrienergia.

Positiivne
täisarv

C_410
/ 1

Kulud: kütus ENT_C_
410

Kütus – aruandeperioodil ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse
tootmiseks tarbitud mis tahes liiki kütuse (k.a autokütus)
maksumus soetushinnas. Siia ei kuulu edasimüümiseks ega
tooraine või materjalina kasutamiseks ostetud kütus.

Positiivne
täisarv

C_420
/ 1

Kulud:
soojusenergia

ENT_C_
420

Soojusenergia – aruandeperioodil ostetud ja ettevõttes oma
tarbeks tarbitud mis tahes liiki soojusenergia maksumus
soetushinnas. Siia ei kuulu edasimüümiseks ega tooraine või
materjalina kasutamiseks ostetud energia.

Positiivne
täisarv

C_345
/ 1

Kulud:
veevarustusteenus
ed

ENT_C_
345

Ettevõttes oma tarbeks tarbitud veevarustusteenuste kulud.
Siia ei kuulu maksed edasimüügi eesmärgil ostetud ja
tootmisprotsessis toorainena kasutatava vee eest.

Positiivne
täisarv

C_330
/ 1

Kulud: üüri- ja
rendikulud,
maarent

ENT_C_
330

Üüri- ja rendikulud – tasu, mida makstakse üürile/rendile
võetud vara (sh maa) kasutamise eest.

Positiivne
täisarv

C_560
/ 1

Kulud:
lähetuskulud

ENT_C_
560

Lähetuskulud – päevaraha, reisikindlustuskulud,
majutuskulud, reisikulud seadustega lubatu piires.

Positiivne
täisarv

C_210
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted kokku

ENT_C_
210

Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted – tootmises
kasutatud tooraine, põhi- ja abimaterjalid, ostetud tooted ja
pooltooted, tarindid ja detailid, varuosad, instrumendid ja
muud vahendid, mis ei kuulu põhivarade hulka, taara ja
pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal, kantseleitarbed,
majanduskaubad jms soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv

C_100
/ 1

Kulud: müügi
eesmärgil ostetud
kaubad

ENT_C_
100

Müügi eesmärgil ostetud kaubad – edasimüügi eesmärgil
ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud kaubad, samuti
müüdud tooraine- ja materjalivarud. Müüdud ostukaubad
arvestatakse soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel). Need, kes
käibemaksukohustuslased ei ole, lisavad makstud
käibemaksu soetusmaksumusse. Müüdud ostukaupade
hulka arvestatakse nii kaupade maksumus kui ka nende
ostmisega seotud veokulud ja teised otsesed väljaminekud.
Kui kaubad on võetud üle komisjonimüügiks, ei arvestata
neid edasimüüdud kaupade hulka. Kaupade hulka ei
arvestata ka müüdud põhivarade maksumust.

Positiivne
täisarv

C_110
/ 1

Kulud: müügi
eesmärgil ostetud
teenused

ENT_C_
110

Edasimüügi eesmärgil ostetud ja ilma lisatöötluseta
edasimüüdud teenused on elekter, soojusenergia, vesi,
reisipaketid jms. Edasimüüdud teenused arvestatakse
soetushinnas ilma käibemaksuta
(käibemaksukohustuslastel). Edasimüüdud teenuste hulka
arvestatakse nii teenuste maksumus kui ka nende ostmisega
seotud otsesed väljaminekud.

Positiivne
täisarv

C_300
/ 1

Kulud: ostetud
tööd ja teenused

ENT_C_
300

Ostetud tööd ja teenused – maksed teistele ettevõtetele
nende tehtud tööde ja osutatud teenuste eest.

Positiivne
täisarv
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C_630
/ 1

Kulud:
koolituskulud

ENT_C_
630

Personali, organisatsiooni/ühingu liikmete jt koolituskulud. Positiivne
täisarv

C_790
_1 / 1

Kulud:
liikmemaksud

ENT_C_
790_1

Ühingute ja liitude liikmemaksud (keskorganisatsioonile,
rahvusvahelistele organisatsioonidele), koondiste ja
assotsiatsioonide ülalpidamiskulud.

Positiivne
täisarv

C_530
/ 1

Kulud: riigilõiv ENT_C_
530

Riigilõiv – riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele
kuuluv summa juriidiliste toimingute, avalduste läbivaatamise,
dokumentide väljastamise või muu toimingu eest, nagu
kohtuasjade toimingud, äri-, liiklus-, riikliku ehitis-,
keskkonna- jt registrite, Patendiameti, Tehnilise Järelevalve
Ameti jt haldusasutuste toimingud, riiklike tegevuslitsentside
ja tegevuslubade väljastamine, numeratsioonivahemiku
kasutamise loa väljastamine ja pikendamine, toimingud
tolliseadustiku jt seaduste alusel.

Positiivne
täisarv

C_515
/ 1

Kulud: riiklikud ja
kohalikud maksud

ENT_C_
515

Riiklikud ja kohalikud maksud – tootemaksud: müügimaks,
hasartmängumaks ja tollimaks; tootmismaksud: maamaks;
maksed riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse:
saastetasu, vee erikasutusloa tasu, maavarade
kaevandamisõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu, teede ja
tänavate sulgemise maks, raskeveokimaks, reklaamimaks.
Siia ei kuulu tolliteenustasu, käibemaks ega aktsiisid.

Positiivne
täisarv

C_545
_1 / 1

Kulud: muud
majanduskulud

ENT_C_
545_1

Muud kulud – kulud eraldiste moodustamiseks, loteriivõitude
väljamaksed, kutsehaiguste puhul kohtu väljanõutud
summad. Ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest tulenev kulu –
varem kuludesse kandmata lootusetud ja ostjatelt tõenäoliselt
laekumata jäävad nõudesummad.

Positiivne
täisarv

C_460
/ 1

Kulud: põhivarade
kulum ja väärtuse
langus

ENT_C_
460

Põhivarade kulum ja väärtuse vähenemine – materiaalsetelt
ja immateriaalsetelt põhivaradelt ning soetusmaksumuses
kajastatavatelt bioloogilistelt varadelt ja
kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu
ning väärtuse vähenemisest (allahindlused ja/või
mahakandmised) tekkinud kulu. Käibevara allahindlust
kajastatakse kaupades, ostetud materjalis, toodetes ja
teenustes või valmis- ja lõpetamata toodangus.

Positiivne
täisarv

1001 /
1

Jagatud
annetused ja
toetused: rahaline
toetus põhivarade
soetuseks Eestis

MTY_10
01

Rahaline toetus põhivarade soetuseks Eestis – Eesti
juriidilistele isikutele põhivarade soetamiseks tehtud rahaline
annetus.

Positiivne
täisarv

1002 /
1

Jagatud
annetused ja
toetused: antud
rahalised projekti-
ja tegevustoetused
Eestis

MTY_10
02

Eestis antud rahalised projekti- ja tegevustoetused – Eesti
juriidilistele isikutele antud rahalised toetused kas projekti
teostamiseks või igapäevase tegevuse korraldamiseks,
ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse
jätkusuutlikkuse tagamiseks (tegevuskuludeks).

Positiivne
täisarv

1003 /
1

Jagatud
annetused ja
toetused:
stipendiumid jm
sotsiaaltoetused
Eestis

MTY_10
03

Stipendiumid jm sotsiaaltoetused Eestis – Eesti füüsilistele
isikutele makstud stipendiumid ja sotsiaaltoetused.
Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku
soodustamiseks antav rahaline toetus. Stipendium on toetus,
mida makstakse isikule teadmiste või oskuste omandamise,
võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku
tegevuse soodustamiseks.

Positiivne
täisarv

1004 /
1

Jagatud
annetused ja
toetused: antud
humanitaarabi ja
arengukoostöö
välisriikides

MTY_10
04

Jagatud annetused ja toetused: välisriikides antud
humanitaarabi ja arengukoostöö — Eestist väljapoole antud
humanitaarabi ja arengukoostöö, humanitaarabina või
arengukoostöö käigus antud kaupade ja teenuste
soetusmaksumus, samuti antud raha. Siin näidatakse
väljapoole Eestit tehtud annetused, ka stipendiumid
välismaalastele. Humanitaarabi on rahaline või materiaalne
abi, mille eesmärgiks on loodus- või inimtegevusest
põhjustatud katastroofide ajal või nende järel inimelude
päästmine, inimeste kannatuste vähendamine ja
inimväärseks eluks hädavajaliku tagamine (nt toiduained,
vesi, ravimid, riided, tekid, eluase jms), samuti abi nimetatud
olukordade ennetamiseks. Arengukoostöö – arenguriikidele
suunatud rahaline abi, oskusteabe edastamine (tehniline abi,
nt koolitused, konsultatsioonid, ekspertide saatmine
arengumaadesse, kvaliteedi hindamise mudelite
väljatöötamisele kaasaaitamine jms), materiaalne abi.

Positiivne
täisarv

1005 /
1

Jagatud
annetused ja
toetused: antud
mitterahalised
toetused Eestis

MTY_10
05

Eestis antud mitterahalised toetused – ostetud tooted ja
teenused (soetusmaksumuses), mis on tasuta üle antud
Eesti juriidilistele või füüsilistele isikutele.

Positiivne
täisarv

110 / 1 Kulud – muud
kulud

MTY_11
0

Muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh kahjum
materiaalsete põhivarade müügist, makstud trahvid ja
viivised.

Positiivne
täisarv
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120 / 1 Kokku kulud MTY_12
0

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud,
jagatud annetused ja toetused (sh stipendiumid),
mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud, põhivarade kulum
ja väärtuse langus ning muud kulud kokku.

Positiivne
täisarv

130 / 1 Põhitegevuse
tulem

MTY_13
0

Põhitegevuse tulem – ühingu põhitegevusest tulenevate
tulude ja kulude vahe enne finantstulusid ja -kulusid.

Täisarv

C_855
/ 1

Finantstulud ja -
kulud (kasum
(kahjum) tütar- ja
sidusettevõtjatelt,
finantsinvesteering
utelt, intressitulu ja
-kulu jm
finantstulud ja -
kulud)

ENT_C_
855

Tulud ja kulud, mis on seotud aktsiate ja osade ning muude
finantsinvesteeringutega. Siia kuuluvad kasum (kahjum)
tütar- ja sidusettevõtete müügist või allahindlusest, pika- ja
lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt, sh müügist ja
ümberhindlustest õiglasele väärtusele; intressi- ja
dividenditulu pika- ja lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt (k.a
kapitalirendi intressitulu); intressikulud laenudelt,
võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressi
kandvatelt võlakohustistelt; kasum (kahjum) finantseerimis- ja
investeerimistegevusega seotud ja välisvaluutas fikseeritud
nõuete ja kohustuste valuutakursside muutustest ning muud
finantstulud ja -kulud.

Täisarv

150 / 1 Aruandeaasta
tulem

MTY_15
0

Tulude ja kulude vahe kokku. Täisarv

Tabel 3. LIIKMED

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

B_160
/ 1

Ühingu liikmete
arv

ENT_B_
160

Liikmete arv aasta lõpu seisuga (andmeid esitavad
liikmesorganisatsioonid).

Positiivne
täisarv

B_160
1 / 1

Ühingu liikmete
arv: eraisikud

ENT_B_
1601

Eraisikutest ehk füüsilistest isikutest liikmete arv. Positiivne
täisarv

B_160
2 / 1

Ühingu liikmete
arv: juriidilised
isikud

ENT_B_
1602

Juriidilistest isikutest ehk organisatsioonidest liikmete arv. Positiivne
täisarv

B_080
/ 1

Täistööajale
taandatud
keskmine töötajate
arv

ENT_B_
080

Töötajate aastakeskmine arv – isikud, kes töötavad
tööandjale kokkuleppe (töö-/töövõtulepingu) alusel ja saavad
töö eest tasu (palk, töö-, tükitöötasu, kompensatsioon): tasu
saajate nimekirjas olevad ettevõtte omanikud; täis- või
osaajatöötajad; praktikandid, hooaja- ja kodustöötajad;
ettevõtte ja töövahendustalituse kokkuleppe alusel
rakendatud töötud isikud; ajutiselt töölt puuduvad isikud
(haiguslehel, tasulisel puhkusel, õppepuhkusel olijad,
streikijad jt). Töötajate arvus ei näidata pikka aega töölt
puuduvaid isikuid (lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses
viibijad jt), tellitud teenust osutavaid teise ettevõtte (st sealt
palka saavaid) ega vabatahtlikke palgata töötajaid.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning

TAITMIS
EAEGMI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka

Positiivne
täisarv
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selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv.

NUTIT juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.


