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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. MÜÜGITULU

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1381 {ENT_D_10_35_1}<={ENT_C_010} Toodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük ei saa olla suurem kui müügitulu kokku. Raske
1382 {ENT_C_013}<={ENT_D_10_35_1} Omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele ei saa olla suurem kui toodetud

tööstustoodangu ja -teenuste müük
Raske

1383 {IND_021_1}<={ENT_C_013} Omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele eurotsooni riikidesse ei saa olla suurem
kui omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele

Raske

25038 {ENT_C_010}+{ENT_D_10_35_1}+{ENT_C_013}+{IND_0
21_1}>0

Tabelis 1 puuduvad väärtused. Juhul kui kõik on õige, siis  vajutage  "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale
hüüumärgile, lisage  kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".  Kommentaari
kirjutamata ei saa küsimutikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

Kontrollid tabelis 2. TELLIMUSED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1385 {IND_051_1}<={IND_050_1} Omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele eurotsooni riikidesse ei saa olla suurem

kui omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele
Raske

1386 {IND_050_1}<={IND_040_1} Omatoodetud tööstustoodangu ja -teenuste müük mitteresidentidele ei saa olla suurem kui sõlmitud uute
tööstustoodangu ja -teenuste tellimuste maksumus kokku

Raske

Kontrollid tabelis 4. TOOTED, tabelit täidetakse ainult loetelus olevate toodete kohta (oma materjalist kui ka tellija materjalist valmistatud toodang)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1387 KUI ({IND_4_R1_3}>0), SIIS ({IND_4_R1_1}!=0) Kui veerg 3 (Eelmise aasta samal kuul toodetud kogus) on täidetud, siis peab olema täidetud ka veerg 1

(Toode, toote kood, mõõtühik)
Raske

Kontrollid tabelis 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
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20474 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja
minutitesse.

Raske

20475 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Raske
20476 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske


