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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. MAAGAASI HIND ÄRITARBIJATELE (LÕPPTARBIMISEKS) TARBIJAGRUPI JÄRGI, 6 EELMISE KUU KESKMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20541 {GH0A}<100 Gaasi hind ilma maksude ja lõivudeta peab olema alla 100 euro. Raske
20542 {GVH0A}<100 Võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta peab olema alla 100 euro. Raske
20543 KUI({G3A}=0), SIIS({GH0A}>0 JA {GVH0A}=0 JA

{GA0A}=0 JA {GKH0A}>0)
Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "maagaas" (real/veerus 0), siis tuleb märkida ka gaasi hind
ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 4) ja käibemaks (real/veerus 7).

Raske

20544 KUI({G3A}=2), SIIS({GVH0A}>0 JA {GA0A}>0 JA
{GKH0A}>0 JA {GH0A}=0)

Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (real/veerus 0), siis tuleb märkida ka
võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 5) ja aktsiis (real/veerus 6) ning käibemaks
(real/veerus 7).

Raske

20545 KUI({G3A}=3), SIIS({GH0A}>0 JA {GVH0A}>0 JA
{GA0A}>0 JA {GKH0A}>0)

Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (real/veerus 0), siis tuleb märkida ka gaasi hind ilma
maksude ja lõivudeta (real/veerus 4), võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 5), aktsiis
(real/veerus 6) ning käibemaks (real/veerus 7).

Raske

20550 KUI({G13K}=3), SIIS({GH0K}>0 JA {GVH0K}>0 JA
{GA0K}>0 JA {GKH0K}>0)

Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (real/veerus 0), siis tuleb märkida ka gaasi hind ilma
maksude ja lõivudeta (real/veerus 4), võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 5), aktsiis
(real/veerus 6) ning käibemaks (real/veerus 7).

Raske

21407 KUI(2*{GH3}/{GH2}<=26), SIIS({GH1M}=51) Arvutusviga. Ühe tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv
eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 2)) ei saa olla suurem kui 26 tuhat m³. Palun kontrollige ja parandage
andmed ridades/veergudes 1, 2 või 3.

Raske

21408 KUI(BETWEEN((2*{GH3}/{GH2}),27,259)),
SIIS({GH1M}=53)

Arvutusviga. Üha tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv
eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3)) peab olema vahemikus 27 kuni 259 tuhat m³. Palun kontrollige ja
parandage andmed ridades/veergudes 1, 2 või 3.

Raske

21409 KUI(BETWEEN((2*{GH3}/{GH2}),260,2659)),
SIIS({GH1M}=54)

Arvutusviga. Ühe tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv
eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 2)) peab olema vahemikus 260 kuni 2 659 tuhat m³. Palun kontrollige ja
parandage andmed ridades/veergudes 1, 2 või 3.

Raske

21410 KUI(BETWEEN((2*{GH3}/{GH2}),2660,26229)),
SIIS({GH1M}=55)

Arvutusviga. Ühe tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv
eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 2)) peab olema vahemikus 2 660 kuni 26 229 tuhat m³. Palun kontrollige ja
parandage andmed ridades/veergudes 1, 2 või 3.

Raske

21411 KUI(BETWEEN((2*{GH3}/{GH2}),26230,105299)),
SIIS({GH1M}=561)

Arvutusviga. Ühe tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv
eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 2)) peab olema vahemikus 26 230 kuni 105 299 tuhat m³. Palun kontrollige
ja parandage andmed ridades/veergudes 1, 2 või 3.

Raske

24433 KUI(2*{GH3}/{GH2}>=105300), SIIS({GH1M}=59) Arvutusviga. Ühe tarbija aasta tarbimine (2*müügikogus eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 3) / tarbijate arv Raske
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eelmisel 6 kuul kokku (rida/veerg 2)) peab olema 105 300 tuhat m³ või rohkem. Palun kontrollige ja
parandage andmed ridades 1, 2 või 3.

25254 ({GKH0A}+{GVH0A}+{GA0A}+{GH0A}>0.09) JA
({GKH0A}+{GVH0A}+{GA0A}+{GH0A}<1)

Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Maagaasi koguhind (euro/m3) on kas liiga kõrge või
madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 0.1-1 eurot m3.

Raske

Kontrollid tabelis 2. MAAGAASI HIND KODUTARBIJATELE TARBIJAGRUPI JÄRGI, 6 EELMISE KUU KESKMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20546 {GH0K}<100 Gaasi hind ilma maksude ja lõivudeta peab olema alla 100 euro Raske
20547 {GVH0K}<100 Võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta peab olema alla 100 euro Raske
20548 KUI({G13K}='0'), SIIS({GH0K}>0 JA {GVH0K}=0 JA

{GA0K}=0 JA {GKH0K}>0)
Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on valitud "maagaas" (real/veerus 0), siis ei saa olla märgitud
võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 5) ning aktsiis (real/veerus 6). Palun kontrollige ja
parandage.

Raske

20549 KUI({G13K}=2), SIIS({GVH0K}>0 JA {GA0K}>0 JA
{GKH0K}>0 JA {GH0K}=0)

Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on valitud "võrguteenuse müük" (real/veerus 0), siis tuleb märkida ka
võrguteenuse hind ilma maksude ja lõivudeta (real/veerus 5), aktsiis (real/veerus 6) ning käibemaks
(real/veerus 7).

Raske

25255 ({GH0K}+{GVH0K}+{GA0K}+{GKH0K}>0.09) JA
({GH0K}+{GVH0K}+{GA0K}+{GKH0K}<1)

Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Maagaasi koguhind (euro/m3) on kas liiga kõrge või
madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 0.1-1 eurot m3.

Raske

25260 KUI ({G13K}=2 VÕI {G13K}=3), SIIS
(BETWEEN({GA0K},0.06,0.99))

Arvutusviga. Aktsiis on üldjuhul 0,06331 eurot m³. Kerge

Kontrollid tabelis 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult I poolaasta kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20134 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20135 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20136 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. MAAGAASI HIND ÄRITARBIJATELE (LÕPPTARBIMISEKS) TARBIJAGRUPI JÄRGI, 6 EELMISE KUU KESKMINE

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Hind koos kõigi
maksude,
lõivude ja
käibemaksuga,
euro/m3

{GKH0A}+{GVH0A}+{GA0A}+{GH0A}

Autosummad tabelis 2. MAAGAASI HIND KODUTARBIJATELE TARBIJAGRUPI JÄRGI, 6 EELMISE KUU KESKMINE

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Hind koos kõigi
maksude,
lõivude ja
käibemaksuga,
euro/m3

{GH0K}+{GVH0K}+{GA0K}+{GKH0K}


