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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. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÕPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1963 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH4}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku

(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)
Raske

1964 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH5}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

1965 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH6}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)

Raske

1966 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH7}=1.04) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.04 senti/kWh 2019. aastal (veerg 7)

Raske

1967 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH8}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerg 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)

Raske

1968 KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH9}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerg 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)

Raske

1969 KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH4}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)

Raske

1970 KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH6}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)

Raske

1971 KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH7}=1.04) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu  - 1.04 senti/kWh 2019. aastal (veerg
7)

Raske

1972 KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH8}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)

Raske

1973 KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH9}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)

Raske

1974 KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH4}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)

Raske

1975 KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH5}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

1976 KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS  ({ELH9}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku Raske
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(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)
13900 KUI ({ELH3}=1), SIIS({ELH6}=0) Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2), siis peab olema märkimata

võrguteenuse hind (veerg 6)
Kerge

13901 KUI ({ELH3}=2), SIIS({ELH5}=0) Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata
energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

21415 KUI(2*{ELH4}/{ELH2}<=19), SIIS ({ELH1}='IA') Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 20 MWh Raske
21416 KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20,499)), SIIS

({ELH1}='IB')
Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh Raske

21417 KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),500,1999)), SIIS
({ELH1}='IC')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh Raske

21418 KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),2000,19999)), SIIS
({ELH1}='ID')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh Raske

21419 KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20000,69999)), SIIS
({ELH1}='IE')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh Raske

21420 KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),70000,149999)), SIIS
({ELH1}='IF')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 149 999 MWh Raske

24453 KUI(2*{ELH4}/{ELH2}>=150000), SIIS ({ELH1}='IG') Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 150 000 MWh või rohkem Raske
25275 KUI({ELH3}=2 VÕI {ELH3}=3), SIIS

(BETWEEN({ELH8},0.1,0.45))
Arvutusviga. Elektriaktsiis on üldjuhul  0,45 senti/kWh. Kerge

25777 ({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}>1.99) JA
({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}<20.01)

Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või
madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.

Kerge

Kontrollid tabelis 2. ELEKTRIHINNAD TARBIJATELE, KES OSTAVAD ELEKTRIT OMA TARBEKS OTSE BÖRSILT (NPS EESTI HINNAPIIRONNAS)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21421 KUI(2*{ELH25}<=19), SIIS ({ELH21}='IA') Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimine peab olema alla 20 MWh Raske
21422 KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20,499)), SIIS ({ELH21}='IB') Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh Raske
21423 KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),500,1999)), SIIS

({ELH21}='IC')
Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimine peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh Raske

21424 KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),2000,19999)), SIIS
({ELH21}='ID')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh Raske

21425 KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20000,69999)), SIIS
({ELH21}='IE')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh Raske

21426 KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),70000,150000)), SIIS
({ELH21}='IF')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 150 000 MWh Raske

25778 ({ELH22}>1.99) JA ({ELH22}<20.01) Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või
madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.

Kerge

Kontrollid tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE  (6 EELMISE KUU KESKMINE)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1977 KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH14}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku

(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)
Raske

1978 KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH15}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

1979 KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH19}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)

Raske

1980 KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH14}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil Raske



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

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852019                         Esitatakse: 2019. a I pa – 01.08.2019; 2019. a II pa – 01.02.2020
lk 3/4

kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)
1981 KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH16}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil

kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)
Raske

1982 KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH17}=1.04) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu  - 1.04 senti/kWh 2019. aastal (veerg
7)

Raske

1983 KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH19}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)

Raske

1984 KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH18}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil
kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)

Raske

1985 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH14}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)

Raske

1986 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH15}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

1987 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH16}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)

Raske

1988 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH17}=1.04) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu  - 1.04 senti/kWh 2019. aastal (veerg 7)

Raske

1989 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH18}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)

Raske

1990 KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS  ({ELH19}>0) Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku
(veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka käibemaks (veerg 9)

Raske

13902 KUI ({ELH13}=1), SIIS({ELH16}=0) Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2), siis peab olema märkimata
võrguteenuse hind (veerg 6)

Raske

13903 KUI ({ELH13}=2), SIIS({ELH15}=0) Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata
energia- ja tarnehind (veerg 5)

Raske

21427 KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}<=999), SIIS ({ELH11}='DA') Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 1 000 kWh Raske
21428 KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),2499,1000)),

SIIS ({ELH11}='DB')
Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 1 000 kuni 2 499 kWh Raske

21429 KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),4999,2500)),
SIIS ({ELH11}='DC')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 500 kuni 4 999 kWh Raske

21430 KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),5000,14999)),
SIIS ({ELH11}='DD')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 5 000 kuni 14 999 kWh Raske

21431 KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}>=15000), SIIS
({ELH11}='DE')

Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 15 000 kWh või rohkem Raske

25280 KUI ({ELH13}=2 VÕI {ELH13}=3), SIIS
(BETWEEN({ELH18},0.1,0.45))

Arvutusviga. Elektriaktsiis on üldjuhul  0,45 senti/kWh. Kerge

25779 ({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}>1.99) JA
({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}<20.01)

Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või
madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.

Kerge

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult I poolaasta kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20557 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20558 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20559 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske
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AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÕPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
1. Elektrihinnad äritarbijatele
(müüdud lõpptarbimiseks, 6
eelmise kuu keskmine)

Elektri
koguhind,
senti/kWh

{ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}

Autosummad tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE  (6 EELMISE KUU KESKMINE)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Elektri
koguhind,
senti/kWh

{ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}


