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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. POSTITEENUSTE HIND

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1342 KUI ({PI_SP_53_1_5}=0), SIIS

({PI_SP_MARKUS_1_3}!=NULL)
Täitmata lahter. Kui ühiku hind aruandekuul (veerg 5) on märkimata, siis tuleb täita märkuse väli (veerg 3) Raske

21934 {PI_SP_53_1_7}<=100 Vastuolulised andmed. Teenuse hinnanguline osatähtsus eelmise kalendriaasta postiteenuste müügitulus
(veerg 7) ei saa olla suurem kui 100

Raske

Kontrollid tabelis 2. POSTITEENUSTE HINNANGULINE OSATÄHTSUS EELMISE KALENDRIAASTA MÜÜGITULUS (TÄIDETAKSE ÜKS KORD AASTAS, JAANUARIKUU KÜSIMUSTIKUS,
PROTSENTIDES)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1645 {PI_SP_53_2_01}<=100 Vastuolulised andmed. Postiteenuste hinnanguline osatähtsus eelmise kalendriaasta müügitulus (rida 2) ei

saa olla suurem kui 100
Raske

22325 {PI_SP_53_2_02}<=100 Vastuolulised andmed. UPT hinnanguline osatähtsus postiteenuste eelmise kalendriaasta müügitulus (rida
2) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22326 {PI_SP_53_2_03}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate postiteenuste hinnanguline osatähtsus
postiteenuste müügitulus (rida 3) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22327 {PI_SP_53_2_04}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele saadetavate kirisaadetiste väärtuse (lihtsaadetis, riigisisene,
UPT) hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (rida 4) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22328 {PI_SP_53_2_05}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele saadetavate kirisaadetiste väärtuse (lihtsaadetis,
rahvusvaheline, UPT) hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (rida 5) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22329 {PI_SP_53_2_06}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele saadetavate kirisaadetiste väärtuse (täht- ja väärtsaadetis,
UPT) hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (rida 6) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22330 {PI_SP_53_2_07}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele saadetavate postipakkide väärtuse (täht- ja väärtsaadetis, UPT)
hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (rida 7) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22331 {PI_SP_53_2_081}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate ärikirjateenuste hinnanguline osatähtsus
postiteenuste müügitulus (rida 8) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22332 {PI_SP_53_2_091}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate kullerpostiteenuste hinnanguline osatähtsus
postiteenuste müügitulus (rida 9) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22333 {PI_SP_53_2_102}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate pakiautomaaditeenuste hinnanguline osatähtsus Raske
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postiteenuste müügitulus (rida 10) ei saa olla suurem kui 100
22334 {PI_SP_53_2_12}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele otsepostisaadetiste (aadressiga) edastamise teenuste

hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (veerg 11) ei saa olla suurem kui 100
Raske

22335 {PI_SP_53_2_13}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele otsepostisaadetiste (aadressita) edastamise teenuste
hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (veerg 12) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22336 {PI_SP_53_2_14}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate perioodiliste väljaannete edastamise teenuste
hinnanguline osatähtsus postiteenuste müügitulus (veerg 13) ei saa olla suurem kui 100

Raske

22337 {PI_SP_53_2_15}<=100 Vastuolulised andmed. Juriidilistele isikutele osutatavate muude postiteenuste hinnanguline osatähtsus
postiteenuste müügitulus (veerg 14) ei saa olla suurem kui 100

Raske

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20432 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20433 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20434 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske


