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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. TULUD

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18822 {MTY_20}={MTY_201}+{MTY_202}+{MTY_203}+{MTY_20

4}+{MTY_205}+{MTY_206}+{MTY_207}
Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 20 (Saadud annetused ja toetused kokku) peab olema ridade 201
(riigieelarvelistelt asutustelt), 202 (kohalikelt omavalitsustelt), 203 (valitsemissektori fondidelt ja
sihtasutustelt), 204 (residendist eraisikutelt), 205 (residendist juriidilistelt isikutelt), 206 (mitteresidentidelt) ja
207 (muud toetused) SUMMA

Raske

18823 {MTY_40}={MTY_401}+{MTY_402} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 40 (tulu ettevõtlusest kokku) peab olema ridade 401 (kaupade
müük) ja 402 (teenuste osutamine) summa

Raske

18824 {MTY_50}={ENT_C_760_1}+{ENT_C_756_1}+{MTY_503} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 50 (muud tulud kokku) peab olema ridade C_760_1 (kasum
põhivara müügist), C_756_1 (rendi- ja üüritulu) ja 503 (muud) summa

Raske

18825 {ENT_C_756_1}={MTY_5021}+{MTY_5022} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida C_756_1 (rendi- ja üüritulu) peab olema ridade 5021 (maarent) ja
5022 (ruumide, masinate, seadmete jms rent) summa

Raske

18826 {MTY_60}={MTY_10}+{MTY_20}+{MTY_30}+{MTY_40}+{
MTY_50}

Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 60 (tulud kokku) peab olema ridade 10 (liikmetelt saadud tasud), 20
(saadud annetused ja toetused), 30 (netotulu finantsinvesteeringutelt), 40 (tulu ettevõtlusest) ja 50 (muud
tulud) summa

Raske

18831 {MTY_402}>={MTY_4021} Vastuolulised andmed: rida 402 (tulu teenuste osutamisest) ei saa olla väiksem kui rida 4021 (eraisikule
teenuste osutamise eest saadud tulu)

Raske

18832 {MTY_105} >={MTY_1051} Vastuolulised andmed: rida 105 (hooldustasud) ei sa olla väiksem kui rida 1051 (hooldustasu ühistu
ülalpidamiseks)

Raske

20807 KUI({MTY_401}>10000), SIIS({MTY_401_1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui rida 401 (tulu kaupade müügist) on suurem kui 10 000, siis tuleb loetleda rida 401_1
(müüdud kaubad)

Raske

20808 KUI({MTY_402}>10000), SIIS({MTY_402_1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui rida 402 (tulu teenuste osutamisest) on suurem kui 10 000, siis tuleb loetleda rida 402_1
(osutatud teenused)

Raske

20809 KUI({MTY_503}>10000), SIIS({MTY_503_1}!=NULL) Täitmata lahter. Kui rida 503 (muud tulud) on suurem kui 10 000, siis tuleb loetleda rida 503_1 (muud tulud) Raske
23082 {MTY_10}={MTY_103}+{MTY_104}+{MTY_105}+{MTY_10

2}
Kogusumma ei klapi. Rida 10 (Liikmetelt saadud tasud kokku) peab olema ridade 103 (liikmemaksud ja
sisseastumistasud), 104 (sihtlaekumised), 105 (hooldustasud) ja 102 (muud tasud) SUMMA

Raske

Kontrollid tabelis 2. KULUD

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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18827 {ENT_C_430}={ENT_C_440}+{ENT_C_450} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida C_430 (tööjõukulud kokku) peab olema ridade C_440 (palk) ja
C_450 (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse) summa

Raske

18830 {MTY_150}={MTY_130}+{ENT_C_855} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 150 (aruandeaasta tulem) peab olema ridade MTY_130
(põhitegevuse tulem) ja C_855 (finantstulud ja -kulud kokku) summa

Raske

22579 {MTY_120}={ENT_C_430}+{MTY_80}+{ENT_C_460}+{MT
Y_100}+{MTY_110}

Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 120 = read (C_430+80+C_460+100+110) Raske

22580 {MTY_80}={ENT_C_400}+{ENT_C_410}+{ENT_C_420}+{
ENT_C_345}+{ENT_C_330}+{ENT_C_560}+{ENT_C_210
}+{ENT_C_100}+{ENT_C_110}+{ENT_C_300}+{ENT_C_6
30}+{ENT_C_790_1}+{ENT_C_530}+{ENT_C_515}+{ENT
_C_545_1}

Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida 80 = read
(C_400+C_410+C_420+C_345+C_330+C_560+C_210+C_100+C_110+C_300+C_630+C_790_1+C_530+
C_515+C_545_1) summa

Raske

Kontrollid tabelis 3. LIIKMED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18820 {ENT_B_160}={ENT_B_1601}+{ENT_B_1602} Kogusumma ei klapi. Kontrollige, et rida B_160 (Liikmete arv aruandeaastal kokku) peab olema B_1601

(eraisikud) ja B_1602 (juriidilised isikud) summa
Raske

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20044 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20045 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20046 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
5203 {MTY_130}={MTY_60}-{MTY_120} Rida 130 (põhitegevuse tulem) peab olema ridade 60 (tulud kokku) ja 120 (kulud kokku) VAHE Raske
13680 KUI({MTY_10}>0), SIIS ({ENT_B_160}>0) Täitmata lahter. Kui tabel 1 rida 10 (liikmetelt saadud tasud kokku) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabel 3

rida B_160 (liikmete arv aruandeaastal kokku). Juhul kui kõik on õige, siis  vajutage  "Vigade ülevaates" rea
lõpus olevale hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".
Kommentaari kirjutamata ei saa küsimutikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

18765 ({ENT_C_440}=0 JA {ENT_B_080}=0) VÕI
({ENT_C_440}>0 JA {ENT_B_080}>0)

Täitmata lahter. Kui tabel 2 rida C_440 (palk) on märgitud, siis tuleb märkida ka tabel 3 rida B_080
(täistööajale taandatud keskmine töötajate arv)  või vastupidi

Raske

20817 KUI({ENT_C_440}>0 JA {ENT_B_080}>1),
SIIS(({ENT_C_440}/{ENT_B_080})/12>=500)

Alates 1.01.2018. a on tunnitasu alammääraks 2,97 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise
korral 500 eurot

Kerge

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. TULUD

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
{MTY_103}+{MTY_104}+{MTY_105}+{MTY_102} MTY_10 (Liikmetelt saadud tasud

kokku)=MTY_103+MTY_104+MT
Y_105+MTY_102

Automaatsed {MTY_10}-({MTY_103}+{MTY_104}+{MTY_105}+{MTY_102})
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arvutused,
kokku rea ja
alamridade
summa vahe.
Vahe
olemasolul
tuleb see
jagada
alamridadele.

SAADUD ANNETUSED JA
TOETUSED KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

{MTY_201}+{MTY_202}+{MTY_203}+{MTY_204}+{MTY_205}+{MTY_206}+{MTY_207} MTY_20 (Saadud annetused ja
toetused kokku) =
MTY_201+MTY_202+MTY_203+
MTY_204+MTY_205+MTY_206+
MTY_207

SAADUD ANNETUSED JA
TOETUSED KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

Automaatsed
arvutused,
kokku rea ja
alamridade
summa vahe.
Vahe
olemasolul
tuleb see
jagada
alamridadele.

{MTY_20}-({MTY_201}+{MTY_202}+{MTY_203}+{MTY_204}+{MTY_205}+{MTY_206}+{MTY_207})

TULU ETTEVÕTLUSEST
KOKKU.  Majandusaasta
aruandes lisaridadele (ja
reale "Muud") kantud
väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

{MTY_401}+{MTY_402} MTY_40 (Tulu ettevõtlusest
kokku) = MTY_401+MTY_402

TULU ETTEVÕTLUSEST
KOKKU.  Majandusaasta
aruandes lisaridadele (ja
reale "Muud") kantud
väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

Automaatsed
arvutused,
kokku rea ja
alamridade
summa vahe.
Vahe
olemasolul
tuleb see
jagada
alamridadele.

{MTY_40}-({MTY_401}+{MTY_402})

MUUD TULUD KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes

{ENT_C_760_1}+{ENT_C_756_1}+{MTY_503} MTY_50 (Muud tulud kokku) =
C_760_1+C_756_1+MTY_503
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eeltäidetut).
MUUD TULUD KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

Automaatsed
arvutused,
kokku rea ja
alamridade
summa vahe.
Vahe
olemasolul
tuleb see
jagada
alamridadele.

{MTY_50}-({ENT_C_760_1}+{ENT_C_756_1}+{MTY_503})

..rendi- ja üüritulu {MTY_5021}+{MTY_5022} C_756_1 (rendi ja üüritulu) =
MTY_5021+MTY_5022

TULUD KOKKU {MTY_10}+{MTY_20}+{MTY_30}+{MTY_40}+{MTY_50} MTY_60 (Tulud kokku) = ridade
10 (liikmetelt saadud tasud), 20
(saadud annetused ja toetused),
30 (netotulu
finantsinvesteeringutelt), 40 (tulu
ettevõtlusest) ja 50 (muud tulud)
summa

Autosummad tabelis 2. KULUD

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
TÖÖJÕUKULUD KOKKU {ENT_C_440}+{ENT_C_450} C_430 (Tööjõukulud kokku)

=C_440+C_450
MAJANDUSKULUD KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

{ENT_C_400}+{ENT_C_410}+{ENT_C_420}+{ENT_C_345}+{ENT_C_330}+{ENT_C_560}+{ENT_C_210}+{E
NT_C_100}+{ENT_C_110}+{ENT_C_300}+{ENT_C_630}+{ENT_C_790_1}+{ENT_C_530}+{ENT_C_515}+{
ENT_C_545_1}

MTY_80 (Majanduskulud kokku) =
C_400+C_410+C_420+C_345+C
_330+C_560+C_210+C_100+C_1
10+C_300+C_630+C_790_1+C_5
30+ C_515+ENT_C_545_1

MAJANDUSKULUD KOKKU.
Majandusaasta aruandes
lisaridadele (ja reale "Muud")
kantud väärtused jaotada
küsimustiku ridadele
(vajadusel muutes
eeltäidetut).

Automaatsed
arvutused,
kokku rea ja
alamridade
summa vahe

{MTY_80}-
({ENT_C_400}+{ENT_C_410}+{ENT_C_420}+{ENT_C_345}+{ENT_C_330}+{ENT_C_560}+{ENT_C_210}+{
ENT_C_100}+{ENT_C_110}+{ENT_C_300}+{ENT_C_630}+{ENT_C_790_1}+{ENT_C_530}+{ENT_C_515}+
{ENT_C_545_1})

Jagatud annetused ja
toetused (sh stipendiumid)
kokku

Eurot {MTY_1001}+{MTY_1002}+{MTY_1003}+{MTY_1004}+{MTY_1005}

KULUD KOKKU {ENT_C_430}+{MTY_80}+{ENT_C_460}+{MTY_100}+{MTY_110} Rida 120 (Kulud kokku) =
C_430+80+C_460+100+110

PÕHITEGEVUSE TULEM {MTY_60}-{MTY_120} Rida 130 (põhitegevuse tulem) =
ridade 60 (tulud kokku) ja 120
(kulud kokku) VAHE

ARUANDEAASTA TULEM {MTY_130}+{ENT_C_855} Rida 150 (Aruandeaasta tulem)=
MTY_130+ENT_C_855



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

Kasumitaotluseta organisatsioonid

Küsimustiku kood: 10092019                         Esitatakse: 1.07.2019, andmed 2018.a. kohta
lk 5/5

Autosummad tabelis 3. LIIKMED

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Liikmete arv aruandeperioodi
lõpul kokku

{ENT_B_1601}+{ENT_B_1602} B_160 (Liikmete arv
aruandeaastal kokku) =
B_1601+B_1602


