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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. RAAMATUPIDAMIS- JA AUDITEERIMISTEENUSTE HIND

Valige 3-5 ettevõtte müügitulus olulise tähtsusega teenust.

Veebis täites on alates veebruarikuu küsimustikust veerud 1, 2, 4 ja 7 eeltäidetud. Palume kontrollida üle eeltäidetud veergude (1 ja 2)
väljad ja vajadusel täpsustada ning täita hindade väljad. Kui eeltäidetud teenust enam ei osutata, siis märkida veerus 3 "Märkus", et
teenuse osutamine on lõpetatud ja lisada vabale reale uus teenus.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Teenus –
teenuse/lepingu
tunnus

PI_SP_T
UNNUS_
1_1

Teenuse/lepingu tunnus – ettevõtte müügitulus olulise
tähtsusega lepingu või osutatud teenuse tähistus.

Tekst

1 / 2 Raamatupidamis-
ja
auditeerimisteenus
– teenuse kirjeldus

PI_SP_6
92_1_2

Kirjeldus – valitud teenust kirjeldatakse nii täpselt
(kirjutatakse välja olulisemad hinda mõjutavad tingimused:
ametikoht, töötaja kategooria, tööstaaž, haridus, kliendi tüüp,
kirje tüüp jne), et teenust oleks võimalik eksimatult
identifitseerida.

Tekst

1 / 3 Teenus – märkus PI_SP_M
ARKUS_
1_3

Vaatlusaluse teenuse müügi lõpetamisel või esinduslikkuse
minetamisel ettevõtte müügitulus asendatakse see
võimalikult samalaadsega (nt sama teenusterühma piires) ja
kirjutatakse lühidalt märkuse lahtrisse asenduse põhjendus.
Kui teenuse hind või kirjeldus erineb oluliselt eelmise kuu
omast, siis kirjeldatakse lühidalt ka selle muutuse põhjused.

Tekst

1 / 4 Raamatupidamis-
ja
auditeerimisteenus
– ühik

PI_SP_6
92_1_4

Ühik – vaatlusaluse teenuse mõõtühik (nt tk, töötund jne). Tekst

1 / 5 Raamatupidamis-
ja
auditeerimisteenus
– ühiku hind
aruandekuul

PI_SP_6
92_1_5

Ühiku hind aruandekuul ilma käibemaksu ja eraldi
näidatavate kuludeta (nt transpordikulu jt). Märgitakse
eurodes sendi täpsusega. Kui teenust aruandeperioodil
ajutiselt ei müüdud, kirjutatakse hinna lahtrisse null. Kui
teenuse hind või kirjeldus erineb oluliselt eelmise kuu omast,
siis kirjutatakse lühidalt märkuse lahtrisse muutuse põhjused.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 6 Teenus – ühiku
hind eelmisel kuul

PI_SP_H
IND_EEL
_1_6

Teenuse ühiku hind eelmisel kuul. Märgitakse eurodes sendi
täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 7 Raamatupidamis-
ja
auditeerimisteenus
– teenuse
hinnanguline
osatähtsus
raamatupidamis-
ja
auditeerimisteenus

PI_SP_6
92_1_7

Teenuse hinnanguline osatähtsus eelmise kalendriaasta
raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste müügitulus,
täidetakse üks kord aastas jaanuarikuu küsimustikus.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

2020-05,
2020-06,
2020-07,
2020-08,
2020-09,
2020-10,
2020-11,
2020-12
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te müügitulus
eelmisel
kalendriaastal

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Perioodi(de)l 2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12 ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv


