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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. PIIMA KOKKUOST OTSE EESTI PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELT (maksumus kokkuostuhinnas ilma käibemaksu ja transpordikuludeta eurodes).

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14193 KUI ({K_PIIM0001}>0),SIIS ({K_PIIM0007}>0) Täitmata lahter Kui on ostetud lehmapiima ja/või koort (tabel 1 rida 1 veerg 1), siis peab olema märgitud

kokkuostetud lehmapiima ja koore maksumus (tabel 1 rida 1 veerg 2)
Raske

14194 KUI ({K_PIIM0001}>0),SIIS ({K_PIIM0002}>0) JA
({K_PIIM0003}>0)

Täitmata lahter Kui on kokkuostetud lehmapiima ja/või koort (tabel 1 rida 1 veerg 1), siis peab olema
märgitud ka piimarasva (tabel 1 rida 2 veerg 1) ja piimavalgu (tabel 1 rida 3 veerg 1) kogus selles
lehmapiimas ja koores

Raske

14198 KUI ({K_PIIM0007}>0),SIIS ({K_PIIM0001}>0) Täitmata lahter Kui on märgitud kokkuostetud lehmapiima ja koore maksumus (tabel 1 rida 1 veerg 2), siis
peab olema märgitud ka kokkuostetud lehmapiima ja koore kogus (tabel 1 rida 1 veerg 1)

Raske

14199 KUI({K_PIIM0002}>0) JA ({K_PIIM0003}>0), SIIS
({K_PIIM0001}>0)

Täitmata lahter Kui on märgitud piimarasv ja piimavalk kokkuostetud lehmapiimas ja koores (tabel 1 read 2;
3 veerg 1), siis peab olema märgitud ka kokkuostetud lehmapiima ja koore kogus (tabel 1 rida 1 veerg 1)

Raske

14203 KUI ({K_PIIM0001}>0),SIIS
(((BETWEEN({K_PIIM0007}/{K_PIIM0001}),100,600))

Veenduge palun, et kokkuostetud piima ja koore kogus (tabel 1 rida 1 veerg 1) ja maksumus (tabel 1 rida 1
veerg 2) on õige, müügihind jääb enamasti vahemikku 100 kuni 600 €/t

Kerge

14207 BETWEEN(({K_PIIM0002}/{K_PIIM0001}*1000),35,50) Veenduge palun, et kokkuostetud piima ja koore kogus (tabel 1 rida 1 veerg 1) ja piimarasva kogus selles
(tabel 1 rida 2 veerg 1) on õige, piimarasva kogus kokkuostetud piimas ja koores on enamasti vahemikus
3,5% kuni 5,0%

Kerge

14208 BETWEEN(({K_PIIM0003}/{K_PIIM0001}*1000),30,40) Veenduge palun, et kokkuostetud piima ja koore kogus (tabel 1 rida 1 veerg 1) ja piimavalgu kogus selles
(tabel 1 rida 3 veerg 1) on õige, piimavalgu kogus kokkuostetud piimas ja koores on enamasti vahemikus
3,0% kuni 4,0%

Kerge

24714 {K_PIIM0004}+{K_PIIM0005}+{K_PIIM0006}<={K_PIIM00
01}

Vastuolulised andmed: kokkuostetud eliitsordi piima, kõrgema sordi piima ja esimese sordi piima koguste
(tabel 1 read 4; 5;6 veerg 1) summa on väiksem või võrdne kokkuostetud lehmapiima ja koore kogusega
(tabel 1 rida 1 veerg 1)

Raske

25294 KUI({K_PIIM0001}>0),SIIS({K_PIIM0004}+{K_PIIM0005}+{
K_PIIM0006}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud kokkuostetud lehmapiim ja koor (tabel 1 rida 1 veerg 1), siis peavad olema
märgitud ka piima sordid (tabel 1 rida 1 veerud 4-6).

Raske

Kontrollid tabelis 2. PIIMATOODETE TOOTMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21827 {K_PIIM2331}<={K_PIIM2300} Vastuolulised andmed: toodetud vähendatud rasvasisaldusega või kogus (tabel 2 rida 10) on väiksem või

võrdne toodetud või ja muude piimarasvatoodete kogusega kokku (tabel 2 rida 8)
Raske
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22247 KUI ({K_PIIM2310}>0 VÕI {K_PIIM2331}>0), SIIS
({K_PIIM2300}>0)

Täitmata lahter. Kui on märgitud või (rasvasisaldusega 80-90%) toodetud kogus (tabel 2 rida 9) ja /või
vähendatud rasvasisaldusega või (rasvasisaldus alla 80%) toodetud kogus (tabel 2 rida 10), siis peab olema
märgitud ka toodetud või ja muude piimarasvatoodete toodetud kogus kokku (tabel 2 rida 8)

Raske

22248 KUI ({K_PIIM2426}>0), SIIS ({K_PIIM2411}>0) Täitmata lahter. Kui on märgitud värske juustu toodetud kogus (tabel 2 rida 12), siis peab olema märgitud ka
toodetud ainult lehmapiimast valmistatud juustu kogus (tabel 2 rida 11)

Raske

22249 {K_PIIM2426}<={K_PIIM2411} Vastuolulised andmed: toodetud värske juustu kogus (tabel 2 rida 12) on väiksem või võrdne ainult
lehmapiimast valmistatud juustu kogusega (tabel 2 rida 11)

Raske

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20459 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20460 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20461 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. PIIMA KOKKUOST OTSE EESTI PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELT (maksumus kokkuostuhinnas ilma käibemaksu ja transpordikuludeta eurodes).

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kokkuostetud lehmapiim ja
koor

{K_PIIM0007}/{K_PIIM0001}

Keskmine rasvasisaldus, % Kogus, t
(täpsusega
vähemalt 0,1)

({K_PIIM0002}/{K_PIIM0001})*100

Keskmine valgusisaldus, % Kogus, t
(täpsusega
vähemalt 0,1)

({K_PIIM0003}/{K_PIIM0001})*100


