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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 2. SÕIDUKI JA HAAGISE ANDMED  tabel 1 järgi. Täitmiseks klikkige rea numbrile. Ärge tühjendage tabelit, sisaldab eeltäidetud andmeid!

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20647 KUI({KVMP}=NULL),

SIIS({KVMK01}+{KVMK06}+{KVMK09}+{KVMK07}+{KVM
K10}+{KVMK08}+{KVMK02}+{KVMK03}+{KVMK04}+{KVM
K05}=7)

Vastuolulised andmed. Kui sõiduk on teie käsutuses (veerg 29 on märkimata), siis tuleb märkida ka sõiduki
kasutamispäevade ning mittekasutamispäevade arv (veerud 17-22 ja 23-26) ning nädalapäevade arv kokku
peab olema 7

Raske

21732 KUI ({KVMH01}='1'), SIIS ({KVMH02}>0 JA {KVMH03}>0
JA {KVMH04}>0 JA {KVMH05}>0 JA
({KVMHTYYP}!=NULL VÕI {KVMHMUU}!=NULL))

Täitamata lahter. Kui haagise kasutamine kaubaveol (veerg 10) on "Jah", siis tuleb märkida ka
enimkasutatava haagise telgede arv (veerg 11), enimkasutatava haagise täismass, kg (veerg 12),
enimkasutatava haagise kandevõime, kg (veerg 13), enimkasutatava haagise tühimass, kg (veerg 14),
haagise pealisehituse tüüp (veerg 15)

Raske

22207 KUI({KVMP}=95), SIIS ({KVMPMUU}!=NULL) Täitmata lahter. Kui sõiduki mittekasutamise põhjus (tabel 1 veerg 29) on märgitud vastus "Mõni muu
põhjus", siis peab olema kirjeldatud muu põhjus veerus 30

Kerge

22699 KUI({KVMH01}='1'), SIIS ({KVMH03}>{KVMH05}) Enimkasutatava haagise täismass, kg (veerg 12) peab olema suurem kui enimkasutatava haagise tühimass,
kg (veerg 14)

Raske

22700 KUI({KVMLSA}>0 JA {KVMLSL}>0),
SIIS({KVMLSA}<={KVMLSL})

Läbisõidumõõdiku näit vaatlusnädala alguses, km (veerg A) ei saa olla suurem kui läbisõidumõõdiku näit
vaatlusnädala lõpus, km (veerg L)

Raske

22791 KUI({KVMSTELGS}>0 JA {KVMSVEOKT}='S'),
SIIS({KVMHMASS}>0)

Täitmata lahter. Kui veduki telgede arv (veerg 5) on märgitud ning veoki kere tüübiks on valitud „sadulveok“
(veerg 6), siis tuleb märkida ka haagise lubatud suurim mass vedukauto registreerimistunnistusel (veerg 9).

Raske

23044 {KVMH03}>={KVMH04}+{KVMH05} Tabeli 1 veerg 12 ("Enimkasutatava haagise täismass, kg") ei saa olla väiksem kui sama tabeli veergude 13
("Enimkasutatava haagise kandevõime, kg") ja 14 ("Enimkasutatava haagise tühimass, kg") summa

Raske

23428 KUI({KVMP}>0 VÕI {KVMP}!=NULL),
SIIS({KVMK01}+{KVMK06}+{KVMK09}+{KVMK07}+{KVM
K10}+{KVMK08}+{KVMK02}+{KVMK03}+{KVMK04}+{KVM
K05}=0)

Vastuolulised andmed. Kui on märgitud sõiduki kasutuspäevade arv (veerud 17-22) ning sõiduki
mittekasutamise päevade arv (veerud 23-26), siis ei saa olla märgitud sõiduki mittekasutamise põhjus
(veerg 29)

Raske

23449 KUI({KVMP}!=NULL),
SIIS({KVMK01}+{KVMK06}+{KVMK09}+{KVMK07}+{KVM
K10}+{KVMK08}+{KVMK02}+{KVMK03}+{KVMK04}+{KVM
K05}=0)

Vastuolulised andmed. Kui sõiduk ei ole teie käsutuses (veerg 29 on tehtud valik), siis sõiduki
kasutamispäevade ning mittekasutamispäevade arv (veerud 17-22 ja 23-26) jäävad märkimata

Raske

24082  KUI ({KVMK01}>0) JA ({KVMSVEOKT}="S"), SIIS
({KVMH02}+{KVMH03}+{KVMH04}+{KVMH05}>0)

Täitmata lahter. Kui veoki tüübiks on märgitud "sadulveok" (veerg 6) ja veeti kaupa Eestis või
rahvusvahelistel vedudel (veerg 17), siis tuleb märkida ka enimkasutatava haagise telgede arv (veerg 11),
täismass (veerg 12), kandevõime (veerg 13), tühimass (veerg 14)

Raske
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24459 {KVMH03}<={KVMHMASS} Vastuolulised andmed. Enimkasutatava haagise täismass (veerg 12) ei saa olla suurem kui haagise lubatud
suurim mass vedukauto registreerimistunnistusel (veerg 9)

Kerge

24460 {KVMH04}<={KVMH03} Vastuolulised andmed. Enimkasutatava haagise kandevõime (veerg 13) ei saa olla suurem kui
enimkasutatava haagise täismass (veerg 12)

Kerge

24461 {KVMH05}<={KVMH03} Vastuolulised andmed. Enimkasutatava haagise tühimass (veerg 14) ei saa olla suurem kui enimkasutatava
haagise täismass (veerg 12)

Kerge

Kontrollid tabelis 3. LIHTVEOD EESTIS (SH TÜHISÕIT). Täidetakse ainult Tabelis 1 näidatud sõidukite kohta vastaval vaatlusnädalal.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20870 {KVM1VOL}<=100 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täituvus ei saa ületada 100% Raske
21737 {KVM1LKMS}<=700 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: sõidu pikkus kaubaveol (veerg 5) ei saa olla suurem kui 700

km
Raske

21739 {KVM1EKMS}<=700 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtik: tühisõidu pikkus (veerg 6) ei saa olla suurem kui 700 km Raske
21948 KUI ({KVM1LKMS}>0 VÕI {KVM1EKMS}>0),

SIIS(({KVM1LKMS}>0 JA {KVM1EKMS}=0) VÕI
({KVM1LKMS}=0 JA {KVM1EKMS}>0))

Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui sõidu pikkus kaubaveol (veerg 5) on märgitud, siis
tühisõidu pikkus (veerg 6) ei saa olla täidetud ja vastupidi. Tühisõit näidata omaette kirjena.

Raske

21949 KUI({KVM1LKMS}>0), SIIS({KVM1TONS}>0 JA
({KVM1GOOD}!=NULL) JA {KVM1OA}!=NULL JA
{KVM1MOD}>0 JA {KVM1OA}!=NULL JA {KVM1VOL}>0)

Täitmata lahter. Kui sõidu pikkus kaubaveol, km (veerg 5) on märgitud, siis tuleb märkida ka kauba kaal ühel
sõidul, kg (veerg 8), kaubagrupp (veerg 9), veose liik (veerg 13), veo tüüp (veerg 15) ning sõiduki
hinnanguline kaubaruumi täituvus, % (veerg 14)

Raske

22311 KUI ({KVM1SREGMARK}!=NULL), SIIS
({KVM1LKMS}+{KVM1EKMS}>0)

Täitmata lahter. Kui sõiduki registreerimisnumber (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka sõidu pikkus
kaubaveol, km (veerg 5) või tühisõidu pikkus, km (veerg 6)

Raske

22312 KUI ({KVM1TONS}>0), SIIS ({KVM1GOOD}!=NULL VÕI
{KVM1GOODS}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui kauba kaal ühel sõidul, kg (veerg 8) on märgitud, siis tuleb märkida ka kaubagrupp
(veerg 9) või kaubagrupi selgitus (veerg 10)

Raske

22315 KUI ({KVM1EKMS}>0), SIIS ({KVM1VOL}=0) Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui tühisõidu pikkus (veerg 6) on märgitud, siis sõiduki
hinnanguline kaubaruumi täituvus (veerg 15) peab olema 0

Raske

22317 KUI ({KVM1EKMS}>0), SIIS ({KVM1TONS}=0 JA
{KVM1GOOD}=NULL JA {KVM1DG}=NULL JA
{KVM1GOODS}=NULL JA {KVM1MOD}=NULL)

Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui tühisõidu pikkus (veerg 6) on märgitud, siis kauba kaal
ühel sõidul (veerg 8), kaubagrupp (veerg 9), ohtliku veose kood (veerg 11) ning veose liik (veerg 13) ei pea
olema märgitud

Raske

22319 KUI ({KVM1TONS}>0), SIIS ({KVM1TONS}>=10 JA
{KVM1TONS}<=99999)

Veenduge, et kauba kaal (tabel 2 veerg 8) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja 99999
kg vahele

Kerge

Kontrollid tabelis 4. KOKKUKOGUMIS- JA/VÕI LAIALIJAGAMISVEOD (VÄHEMALT VIIE PEATUSEGA KOORMAGA REISID) EESTIS. Täidetakse ainult Tabelis 1 näidatud sõidukite kohta
vastaval vaatlusnädalal.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20871 {KVM2VOL}<=100 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täituvus ei saa ületada 100% Raske
21740 {KVM2KMS}<=700 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: reisi pikkus (veerg 5) ei saa olla suurem kui 700 km Raske
22320 KUI ({KVM2TONC}>0), SIIS ({KVM2TONC}>=10 JA

{KVM2TONC}<=99999)
Veenduge, et kauba kaal (tabel 3 veerg 11) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja
99999 kg vahele

Kerge

22321 KUI ({KVM2TOND}>0), SIIS ({KVM2TOND}>=10 JA
{KVM2TOND}<=99999)

Veenduge, et kauba kaal (tabel 3 veerg 13) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja
99999 kg vahele

Kerge

24462 {KVM2TC}>=5 VÕI {KVM2TD}>=5 Veenduge, et kauba pealelaadimiskohtade arv (veerg 10) või mahalaadimiskohtade arv (veerg 12) oleks 5
või enam

Kerge

Kontrollid tabelis 5. RAHVUSVAHELISED LIHTVEOD (SH TÜHISÕIT). Täidetakse ainult Tabelis 1 näidatud sõidukite kohta vastaval vaatlusnädalal.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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20872 {KVM3VOL}<=100 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täituvus ei saa ületada 100% Raske
21736 {KVM3EKMS}<=3999 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: tühisõidu pikkus (veerg 9) ei saa olla suurem kui 3999 km Raske
21741 {KVM3LKMS}<=3999 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: sõidu pikkus kaubaveol (veerg 8) ei saa olla suurem kui 3999

km
Raske

21967 KUI({KVM3LKMS}>0 VÕI {KVM3EKMS}>0), SIIS
(({KVM3LKMS}>0 JA {KVM3EKMS}=0) VÕI
({KVM3LKMS}=0 JA {KVM3EKMS}>0))

Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui sõidu pikkus kaubaveol (veerg 8) on märgitud, siis
tühisõidu pikkus (veerg 9) ei saa olla täidetud ja vastupidi. Tühisõit näidata omaette kirjena.

Raske

21968 KUI({KVM3LKMS}>0), SIIS({KVM3TONS}>0 JA
{KVM3OA}!=NULL JA {KVM3MOD}>0 JA
{KVM3OA}!=NULL JA {KVM3VOL}>0)

Täitmata lahter. Kui sõidu pikkus kaubaveol (veerg 8) on märgitud, siis tuleb märkida ka kauba kaal ühel
sõidul (veerg 11), kaubagrupp (veerg 12), veose liik (veerg 16), veo tüüp (veerg 18) ning sõiduki
hinnanguline kaubaruumi täituvus (veerg 17)

Raske

22313 KUI ({KVM3SREGMARK}!=NULL), SIIS
({KVM3LKMS}+{KVM3EKMS}>0)

Täitmata lahter. Kui sõiduki registreerimisnumber (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka sõidu pikkus
kaubaveol, km (veerg 8) või tühisõidu pikkus, km (veerg 9)

Raske

22314 KUI({KVM3TONS}>0), SIIS({KVM3GOOD}!=NULL VÕI
{KVM3GOODS}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui kauba kaal ühel sõidul, kg (veerg 11) on märgitud, siis tuleb märkida ka kaubagrupp
(veerg 12) või kaubagrupi selgitus (veerg 13)

Raske

22316 KUI ({KVM3EKMS}>0), SIIS ({KVM3VOL}=0) Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui tühisõidu pikkus (veerg 9) on märgitud, siis sõiduki
hinnanguline kaubaruumi täituvus (veerg 17) peab olema 0

Raske

22318 KUI ({KVM3EKMS}>0), SIIS ({KVM3TONS}=0 JA
{KVM3GOOD}=NULL JA {KVM3DG}=NULL JA
{KVM3GOODS}=NULL JA {KVM3MOD}=NULL)

Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: kui tühisõidu pikkus (veerg 9) on märgitud, siis kauba kaal
ühel sõidul (veerg 11), kaubagrupp (veerg 12), ohtliku veose kood (veerg 14) ning veose liik (veerg 16) ei
pea olema märgitud

Raske

22322 KUI ({KVM3TONS}>0), SIIS ({KVM3TONS}>=10 JA
{KVM3TONS}<=99999)

Veenduge, et kauba kaal (tabel 4 veerg 11) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja
99999 kg vahele

Kerge

Kontrollid tabelis 6. RAHVUSVAHELISED KOKKUKOGUMIS- JA/VÕI LAIALIJAGAMISVEOD (VÄHEMALT 5 PEATUSEGA KOORMAGA REISID). Täidetakse ainult Tabelis 1 näidatud
sõidukite kohta vastaval vaatlusnädalal.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20873 {KVM4VOL}<=100 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täituvus ei saa ületada 100% Raske
21731 {KVM4KMS}<=3999 Vastuolulised andmed. Kontrollige, et kehtiks: reisi pikkus (veerg 8) ei saa olla suurem kui 3999 km Raske
22323 KUI ({KVM4TONC}>0), SIIS ({KVM4TONC}>=10 JA

{KVM4TONC}<=99999)
Veenduge, et kauba kaal (tabel 5 veerg 14) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja
99999 kg vahele

Kerge

22324 KUI ({KVM4TOND}>0), SIIS ({KVM4TOND}>=10 JA
{KVM4TOND}<=99999)

Veenduge, et kauba kaal (tabel 5 veerg 16) on märgitud kilogrammides. Üldjuhul jääb kauba kaal 10 ja
99999 kg vahele

Kerge

24463 {KVM4TC}>=5 VÕI {KVM4TD}>=5 Veenduge, et kauba pealelaadimiskohtade arv (veerg 13) või mahalaadimiskohtade arv (veerg 15) oleks 5
või enam

Kerge

Kontrollid tabelis 7. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24349 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
24350 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

24351 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
27699 KUI({INFO_KONTR_1}>0), SIIS(TABEL(16804821)) Kui on täidetud Tabel 2 rida 17 Kaubavedu Eestis või rahvusvahelistel vedudel (sh tühisõit) (muutuja

KVMK01), siis peab olema täidetud (vähemalt üks kirje) tabel 3, 4, 5 või 6 (üks järgnevatest tabelitest).
Kerge
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27975 KUI({KVMK01}>0),SIIS(TABEL(16804821)) Kui on täidetud Tabel 2 rida 17 Kaubavedu Eestis või rahvusvahelistel vedudel (sh tühisõit) (muutuja
KVMK01), siis peab olema täidetud (vähemalt üks kirje) tabel 3, 4, 5 või 6 (üks järgnevatest tabelitest).

Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 2. SÕIDUKI JA HAAGISE ANDMED  tabel 1 järgi. <font color="red">Täitmiseks klikkige rea numbrile. Ärge tühjendage tabelit, sisaldab eeltäidetud andmeid! </font >

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Sõiduki
kasutamise ja
mittekasutamis
e päevade arv
kokku
(AUTOSUM)

{KVMK01}+{KVMK06}+{KVMK09}+{KVMK07}+{KVMK10}+{KVMK08}+{KVMK02}+{KVMK03}+{KVMK04}+{K
VMK05}

Autosummad tabelis 7. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kontrolliinfo Täitmiseks

kulunud aeg
{$KVMK01}


