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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. LIIKLUSREGISTER

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23711 {REG_MOT_ESMAREG}<={REG_MOT_KOKKU} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23712 {REG_MOT_ESMAREG}>={REG_MOT_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23713 {REG_MOP_ESMAREG}<={REG_MOP_KOKKU} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23714 {REG_SAUTO_ESMAREG}<={REG_SAUTO_KOKKU} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23715 {REG_SAUTO_ERA_ESMAREG}<={REG_SAUTO_ERA_

KOKKU}
Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23716 {REG_BUSS_ESMAREG}<={REG_BUSS_KOKKU} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23717 {REG_SAUTO_ESMAUUS}<={REG_SAUTO_ESMAREG} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23718 {REG_SAUTO_ERA_ESMAUUS}<={REG_SAUTO_ERA_

ESMAREG}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23719 {REG_BUSS_ESMAUUS}<={REG_BUSS_ESMAREG} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23720 {REG_BUSS_ISTE_KOKKU}>={REG_BUSS_ISTE_ESMA

REG}
Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23721 {REG_BUSS_ISTE_ESMAREG}>={REG_BUSS_ISTE_ES
MAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23723 {REG_BUSS_ISTE_KOKKU}>={REG_BUSS_ISTE_ESMA
REG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23724 {REG_BUSS_ISTE_KOKKU}>={REG_BUSS_ISTE_ESMA
REG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23725 {REG_BUSS_ERA_KOKKU}>={REG_BUSS_ERA_ESMA
REG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23726 {REG_BUSS_ERA_ESMAREG}>={REG_BUSS_ERA_ES
MAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23727 {REG_KMOOT_KOKKU}>={REG_KMOOT_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23728 {REG_KMOOT_ESMAREG}>={REG_KMOOT_ESMAUUS

}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23731 {REG_KMOOT_KOKKU}>={REG_KMOOT_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23732 {REG_KMOOT_ESMAREG}>={REG_KMOOT_ESMAUUS Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Liiklusregister

Küsimustiku kood: 11422020                         Esitatakse: 15.02.2020 seisuga 31.12.2019
lk 2/10

}
23733 {REG_KMOOT_ERA_KOKKU}>={REG_KMOOT_ERA_E

SMAREG}
Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23734 {REG_KMOOT_ERA_ESMAREG}>={REG_KMOOT_ERA
_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23735 {REG_KMOOT_FURGN1_KOKKU}>={REG_KMOOT_FU
RGN1_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23736 {REG_KMOOT_FURGN1_ESMAREG}>={REG_KMOOT_
FURGN1_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23737 {REG_KMOOT_FURGN23_KOKKU}>={REG_KMOOT_F
URGN23_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23738 {REG_KMOOT_FURGN23_ESMAREG}>={REG_KMOOT
_FURGN23_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23739 {REG_KMOOT_SADUL_KOKKU}>={REG_KMOOT_SAD
UL_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23740 {REG_KMOOT_SADUL_ESMAREG}>={REG_KMOOT_S
ADUL_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23741 {REG_KMOOT_VEO_KOKKU}>={REG_KMOOT_VEO_E
SMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23742 {REG_KMOOT_VEO_ESMAREG}>={REG_KMOOT_VEO
_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23743 {REG_KMOOT_MUUKERE_KOKKU}>={REG_KMOOT_M
UUKERE_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23744 {REG_KMOOT_MUUKERE_ESMAREG}>={REG_KMOOT
_MUUKERE_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23745 {REG_HAAG_KOKKU}>={REG_HAAG_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23746 {REG_HAAG_ESMAREG}>={REG_HAAG_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23747 {REG_RATASTR_ESMAREG}>={REG_RATASTR_ESMA

UUS}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23748 {REG_RATASTR_ERA_KOKKU}>={REG_RATASTR_ER
A_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23749 {REG_RATASTR_ERA_ESMAREG}>={REG_RATASTR_
ERA_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23750 {REG_ROOMIKTR_KOKKU}>={REG_ROOMIKTR_ESMA
REG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23751 {REG_ROOMIKTR_ESMAREG}>={REG_ROOMIKTR_ES
MAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23752 {REG_ROOMIKTR_ERA_KOKKU}>={REG_ROOMIKTR_
ERA_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23753 {REG_ROOMIKTR_ERA_ESMAREG}>={REG_ROOMIKT
R_ERA_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23754 {REG_EKSKAV_KOKKU}>={REG_EKSKAV_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23755 {REG_EKSKAV_ESMAREG}>={REG_EKSKAV_ESMAUU

S}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23756 {REG_EKSKAV_ESMAREG}>={REG_EKSKAV_ESMAUU
S}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23757 {REG_EKSKAV_ERA_KOKKU}>={REG_EKSKAV_ERA_
ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23758 {REG_EKSKAV_ERA_ESMAREG}>={REG_EKSKAV_ER Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
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A_ESMAUUS}
23759 {REG_KOMBAIN_KOKKU}>={REG_KOMBAIN_ESMARE

G}
Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23760 {REG_KOMBAIN_ESMAREG}>={REG_KOMBAIN_ESMA
UUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23761 {REG_KOMBAIN_ERA_KOKKU}>={REG_KOMBAIN_ER
A_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23762 {REG_KOMBAIN_ERA_ESMAREG}>={REG_KOMBAIN_
ERA_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23763 {REG_LAADUR_KOKKU}>={REG_LAADUR_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23764 {REG_LAADUR_ESMAREG}>={REG_LAADUR_ESMAU

US}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23765 {REG_LAADUR_ERA_KOKKU}>={REG_LAADUR_ERA_
ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23766 {REG_LAADUR_ERA_ESMAREG}>={REG_LAADUR_ER
A_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23767 {REG_METSAMASIN_KOKKU}>={REG_METSAMASIN_
ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23768 {REG_METSAMASIN_ESMAREG}>={REG_METSAMASI
N_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23769 {REG_METSAMASIN_ERA_KOKKU}>={REG_METSAMA
SIN_ERA_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23770 {REG_METSAMASIN_ERA_ESMAREG}>={REG_METSA
MASIN_ERA_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23771 {REG_TEEMASIN_KOKKU}>={REG_TEEMASIN_ESMAR
EG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23772 {REG_TEEMASIN_ESMAREG}>={REG_TEEMASIN_ES
MAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23773 {REG_TEEMASIN_ERA_KOKKU}>={REG_TEEMASIN_E
RA_ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23774 {REG_TEEMASIN_ERA_ESMAREG}>={REG_TEEMASIN
_ERA_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23775 {REG_TRHAAG_KOKKU}>={REG_TRHAAG_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23776 {REG_TRHAAG_ESMAREG}>={REG_TRHAAG_ESMAU

US}
Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23777 {REG_TRHAAG_ERA_KOKKU}>={REG_TRHAAG_ERA_
ESMAREG}

Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23778 {REG_TRHAAG_ERA_ESMAREG}>={REG_TRHAAG_ER
A_ESMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23779 {REG_LIIKUR_KOKKU}>={REG_LIIKUR_ESMAREG} Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske
23780 {REG_LIIKUR_ESMAREG}>={REG_LIIKUR_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23781 {REG_LIIKUR_ERA_KOKKU}>={REG_LIIKUR_ERA_ESM

AREG}
Veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku) Raske

23782 {REG_LIIKUR_ERA_ESMAREG}>={REG_LIIKUR_ERA_E
SMAUUS}

Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske

23783 {REG_SAUTO_KUNI2A}>={REG_SAUTO_ERA_KUNI2A} Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske
23784 {REG_SAUTO_2KUNI5A}>={REG_SAUTO_ERA_2KUNI5

A}
Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske

23785 {REG_SAUTO_5KUNI10A}>={REG_SAUTO_ERA_5KUNI Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske
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10A}
23786 {REG_SAUTO_YLE10A}>={REG_SAUTO_ERA_YLE10A} Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske
23787 {REG_SAUTO_ESMAREG}>={REG_SAUTO_ERA_ESMA

REG}
Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske

23788 {REG_SAUTO_ESMAUUS}>={REG_SAUTO_ERA_ESMA
UUS}

Eravalduses sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske

23797 {REG_BUSS_KOKKU}>={REG_BUSS_ERA_KOKKU} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske
23798 {REG_BUSS_KUNI2A}>={REG_BUSS_ERA_KUNI2A} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske
23799 {REG_BUSS_KUNI2A}>={REG_BUSS_ERA_KUNI2A} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske
23800 {REG_BUSS_2KUNI5A}>={REG_BUSS_ERA_2KUNI5A} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske
23801 {REG_BUSS_5KUNI10A}>={REG_BUSS_ERA_5KUNI10

A}
Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske

23802 {REG_BUSS_YLE10A}>={REG_BUSS_ERA_YLE10A} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske
23803 {REG_BUSS_ESMAREG}>={REG_BUSS_ERA_ESMARE

G}
Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske

23804 {REG_BUSS_ESMAREG}>={REG_BUSS_ERA_ESMARE
G}

Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske

23805 {REG_BUSS_ESMAUUS}>={REG_BUSS_ERA_ESMAUU
S}

Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske

23806 {REG_KMOOT_KOKKU}>={REG_KMOOT_ERA_KOKKU} Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske
23807 {REG_KMOOT_KUNI2A}>={REG_KMOOT_ERA_KUNI2A

}
Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23808 {REG_KMOOT_2KUNI5A}>={REG_KMOOT_ERA_2KUNI
5A}

Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23809 {REG_KMOOT_5KUNI10A}>={REG_KMOOT_ERA_5KUN
I10A}

Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23810 {REG_KMOOT_YLE10A}>={REG_KMOOT_ERA_YLE10A
}

Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23811 {REG_KMOOT_ESMAREG}>={REG_KMOOT_ERA_ESM
AREG}

Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23812 {REG_KMOOT_ESMAUUS}>={REG_KMOOT_ERA_ESM
AUUS}

Eravalduses kaubveo mootorsõidukite arv ei saa olla suurem kui kaubaveo mootorsõidukite arv kokku Raske

23813 {REG_KMOOT_KOKKU}={REG_KMOOT_FURGN1_KOK
KU}+{REG_KMOOT_FURGN23_KOKKU}+{REG_KMOOT
_SADUL_KOKKU}+{REG_KMOOT_VEO_KOKKU}+{REG
_KMOOT_MUUKERE_KOKKU}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23814 {REG_KMOOT_KUNI2A}={REG_KMOOT_FURGN1_KUN
I2A}+{REG_KMOOT_FURGN23_KUNI2A}+{REG_KMOO
T_SADUL_KUNI2A}+{REG_KMOOT_VEO_KUNI2A}+{RE
G_KMOOT_MUUKERE_KUNI2A}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23815 {REG_KMOOT_2KUNI5A}={REG_KMOOT_FURGN1_2K
UNI5A}+{REG_KMOOT_FURGN23_2KUNI5A}+{REG_KM
OOT_SADUL_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_VEO_2KUNI5A
}+{REG_KMOOT_MUUKERE_2KUNI5A}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23816 {REG_KMOOT_5KUNI10A}={REG_KMOOT_FURGN1_5
KUNI10A}+{REG_KMOOT_FURGN23_5KUNI10A}+{REG
_KMOOT_SADUL_5KUNI10A}+{REG_KMOOT_VEO_5K
UNI10A}+{REG_KMOOT_MUUKERE_5KUNI10A}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23817 {REG_KMOOT_YLE10A}={REG_KMOOT_FURGN1_YLE Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode Raske
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10A}+{REG_KMOOT_FURGN23_YLE10A}+{REG_KMOO
T_SADUL_YLE10A}+{REG_KMOOT_VEO_YLE10A}+{RE
G_KMOOT_MUUKERE_YLE10A}

(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

23818 {REG_KMOOT_ESMAREG}={REG_KMOOT_FURGN1_E
SMAREG}+{REG_KMOOT_FURGN23_ESMAREG}+{RE
G_KMOOT_SADUL_ESMAREG}+{REG_KMOOT_VEO_E
SMAREG}+{REG_KMOOT_MUUKERE_ESMAREG}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23819 {REG_KMOOT_ESMAUUS}={REG_KMOOT_FURGN1_E
SMAUUS}+{REG_KMOOT_FURGN23_ESMAUUS}+{REG
_KMOOT_SADUL_ESMAUUS}+{REG_KMOOT_VEO_ES
MAUUS}+{REG_KMOOT_MUUKERE_ESMAUUS}

Kaubaveo mootorsõidukite arv kere tüübi järgi peab olema furgoonautode (N1-kategooria), furgoonautode
(N2-,N3-kategooria), sadulautode, veoautode ja muud keretüüpi autode summa kokku

Raske

23820 {REG_RATASTR_KOKKU}>={REG_RATASTR_ERA_KO
KKU}

Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23821 {REG_ROOMIKTR_KOKKU}>={REG_ROOMIKTR_ERA_
KOKKU}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23822 {REG_EKSKAV_KOKKU}>={REG_EKSKAV_ERA_KOKK
U}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23823 {REG_KOMBAIN_KOKKU}>={REG_KOMBAIN_ERA_KO
KKU}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23824 {REG_LAADUR_KOKKU}>={REG_LAADUR_ERA_KOKK
U}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23825 {REG_METSAMASIN_KOKKU}>={REG_METSAMASIN_
ERA_KOKKU}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23826 {REG_TEEMASIN_KOKKU}>={REG_TEEMASIN_ERA_K
OKKU}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23827 {REG_TRHAAG_KOKKU}>={REG_TRHAAG_ERA_KOKK
U}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23828 {REG_LIIKUR_KOKKU}>={REG_LIIKUR_ERA_KOKKU} Eravalduses olevate muude liikurmasinate arv arv ei saa olla suurem kui muude liikurmasinate arv kokku Raske
23829 {REG_RATASTR_KUNI2A}>={REG_RATASTR_ERA_KU

NI2A}
Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23830 {REG_ROOMIKTR_KUNI2A}>={REG_ROOMIKTR_ERA_
KUNI2A}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23831 {REG_EKSKAV_KUNI2A}>={REG_EKSKAV_ERA_KUNI2
A}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23832 {REG_KOMBAIN_KUNI2A}>={REG_KOMBAIN_ERA_KU
NI2A}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23833 {REG_LAADUR_KUNI2A}>={REG_LAADUR_ERA_KUNI2
A}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23834 {REG_METSAMASIN_KUNI2A}>={REG_METSAMASIN_
ERA_KUNI2A}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23835 {REG_TEEMASIN_KUNI2A}>={REG_TEEMASIN_ERA_K
UNI2A}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23836 {REG_TRHAAG_KUNI2A}>={REG_TRHAAG_ERA_KUNI
2A}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23837 {REG_LIIKUR_KUNI2A}>={REG_LIIKUR_ERA_KUNI2A} Eravalduses olevate liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui liikurmasinate arv kokku Raske
23838 {REG_RATASTR_2KUNI5A}>={REG_RATASTR_ERA_2K

UNI5A}
Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23839 {REG_ROOMIKTR_2KUNI5A}>={REG_ROOMIKTR_ERA
_2KUNI5A}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske
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23840 {REG_EKSKAV_2KUNI5A}>={REG_EKSKAV_ERA_2KU
NI5A}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23841 {REG_KOMBAIN_2KUNI5A}>={REG_KOMBAIN_ERA_2K
UNI5A}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23842 {REG_LAADUR_2KUNI5A}>={REG_LAADUR_ERA_2KU
NI5A}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23843 {REG_METSAMASIN_2KUNI5A}>={REG_METSAMASIN
_ERA_2KUNI5A}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23844 {REG_TEEMASIN_2KUNI5A}>={REG_TEEMASIN_ERA_
2KUNI5A}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23845 {REG_TRHAAG_2KUNI5A}>={REG_TRHAAG_ERA_2KU
NI5A}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23846 {REG_LIIKUR_2KUNI5A}>={REG_LIIKUR_ERA_2KUNI5
A}

Eravalduses olevate liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23847 {REG_RATASTR_5KUNI10A}>={REG_RATASTR_ERA_5
KUNI10A}

Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23848 {REG_ROOMIKTR_5KUNI10A}>={REG_ROOMIKTR_ER
A_5KUNI10A}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23849 {REG_EKSKAV_5KUNI10A}>={REG_EKSKAV_ERA_5KU
NI10A}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23850 {REG_KOMBAIN_5KUNI10A}>={REG_KOMBAIN_ERA_5
KUNI10A}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23851 {REG_LAADUR_5KUNI10A}>={REG_LAADUR_ERA_5K
UNI10A}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23852 {REG_METSAMASIN_5KUNI10A}>={REG_METSAMASI
N_ERA_5KUNI10A}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23853 {REG_TEEMASIN_5KUNI10A}>={REG_TEEMASIN_ERA
_5KUNI10A}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23854 {REG_TRHAAG_5KUNI10A}>={REG_TRHAAG_ERA_5K
UNI10A}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23855 {REG_LIIKUR_5KUNI10A}>={REG_LIIKUR_ERA_5KUNI1
0A}

Eravalduses olevate muude liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui muude liikurmasinate arv kokku Raske

23856 {REG_RATASTR_YLE10A}>={REG_RATASTR_ERA_YL
E10A}

Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23857 {REG_ROOMIKTR_YLE10A}>={REG_ROOMIKTR_ERA_
YLE10A}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23858 {REG_EKSKAV_YLE10A}>={REG_EKSKAV_ERA_YLE10
A}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23859 {REG_KOMBAIN_YLE10A}>={REG_KOMBAIN_ERA_YL
E10A}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23860 {REG_LAADUR_YLE10A}>={REG_LAADUR_ERA_YLE1
0A}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23861 {REG_METSAMASIN_YLE10A}>={REG_METSAMASIN_
ERA_YLE10A}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23862 {REG_TEEMASIN_YLE10A}>={REG_TEEMASIN_ERA_Y
LE10A}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23863 {REG_TRHAAG_YLE10A}>={REG_TRHAAG_ERA_YLE1
0A}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23864 {REG_LIIKUR_YLE10A}>={REG_LIIKUR_ERA_YLE10A} Eravalduses olevate muude liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui liikurmasinate arv kokku Raske
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23865 {REG_RATASTR_ESMAREG}>={REG_RATASTR_ERA_
ESMAREG}

Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23866 {REG_ROOMIKTR_ESMAREG}>={REG_ROOMIKTR_ER
A_ESMAREG}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23867 {REG_EKSKAV_ESMAREG}>={REG_EKSKAV_ERA_ES
MAREG}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23868 {REG_KOMBAIN_ESMAREG}>={REG_KOMBAIN_ERA_
ESMAREG}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23869 {REG_LAADUR_ESMAREG}>={REG_LAADUR_ERA_ES
MAREG}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23870 {REG_METSAMASIN_ESMAREG}>={REG_METSAMASI
N_ERA_ESMAREG}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23871 {REG_TEEMASIN_ESMAREG}>={REG_TEEMASIN_ERA
_ESMAREG}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23872 {REG_TRHAAG_ESMAREG}>={REG_TRHAAG_ERA_ES
MAREG}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23873 {REG_TRHAAG_YLE10A}>={REG_TRHAAG_ERA_YLE1
0A}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23874 {REG_LIIKUR_YLE10A}>={REG_LIIKUR_ERA_YLE10A} Eravalduses olevate muude liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui liikurmasinate arv kokku Raske
23875 {REG_RATASTR_ESMAUUS}>={REG_RATASTR_ERA_

ESMAUUS}
Eravalduses olevate ratastraktorite arv ei saa olla suurem kui ratastraktorite arv kokku Raske

23876 {REG_ROOMIKTR_ESMAUUS}>={REG_ROOMIKTR_ER
A_ESMAUUS}

Eravalduses olevate roomiktraktorite arv ei saa olla suurem kui roomiktraktorite arv kokku Raske

23877 {REG_EKSKAV_ESMAUUS}>={REG_EKSKAV_ERA_ES
MAUUS}

Eravalduses olevate ekskavaatorite arv ei saa olla suurem kui ekskavaatorite arv kokku Raske

23878 {REG_KOMBAIN_ESMAUUS}>={REG_KOMBAIN_ERA_
ESMAUUS}

Eravalduses olevate kombainide arv ei saa olla suurem kui kombainide arv kokku Raske

23879 {REG_LAADUR_ESMAUUS}>={REG_LAADUR_ERA_ES
MAUUS}

Eravalduses olevate laadurite arv ei saa olla suurem kui laadurite arv kokku Raske

23880 {REG_METSAMASIN_ESMAUUS}>={REG_METSAMASI
N_ERA_ESMAUUS}

Eravalduses olevate metsatöömasinate arv ei saa olla suurem kui metsatöömasinate arv kokku Raske

23881 {REG_TEEMASIN_ESMAUUS}>={REG_TEEMASIN_ERA
_ESMAUUS}

Eravalduses olevate teetöömasinate arv ei saa olla suurem kui teetöömasinate arv kokku Raske

23882 {REG_TRHAAG_ESMAUUS}>={REG_TRHAAG_ERA_ES
MAUUS}

Eravalduses olevate traktorihaagiste arv ei saa olla suurem kui traktorihaagiste arv kokku Raske

23883 {REG_LIIKUR_ESMAUUS}>={REG_LIIKUR_ERA_ESMA
UUS}

Eravalduses olevate muude liikurmasinate arv ei saa olla suurem kui muude liikurmasinate arv kokku Raske

23886 {REG_VLAEV_ESMAREG}>={REG_VLAEV_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23887 {REG_JETT_ESMAREG}>={REG_JETT_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23889 {REG_MOP_ESMAREG}>={REG_MOP_ESMAUUS} Veerg 7 (sh uued) ei saa olla suurem kui veerg 6 (Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku) Raske
23890 {REG_SAUTO_KOKKU}>={REG_SAUTO_ERA_KOKKU} Eravalduses olevate sõiduautode arv ei saa olla suurem kui sõiduautode arv kokku Raske
23891 {REG_BUSS_KOKKU}>={REG_BUSS_ERA_KOKKU} Erabusside arv ei saa olla suurem kui busside arv kokku Raske

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23708 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske
23709 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab Raske
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olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

23710 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja
minutitesse.

Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. LIIKLUSREGISTER

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Mootorrattad Arv aasta lõpul

kokku
{REG_MOT_KUNI2A}+{REG_MOT_2KUNI5A}+{REG_MOT_5KUNI10A}+{REG_MOT_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)

peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Mopeedid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_MOP_KUNI2A}+{REG_MOP_2KUNI5A}+{REG_MOP_5KUNI10A}+{REG_MOP_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Sõiduautod Arv aasta lõpul
kokku

{REG_SAUTO_KUNI2A}+{REG_SAUTO_2KUNI5A}+{REG_SAUTO_5KUNI10A}+{REG_SAUTO_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_SAUTO_ERA_KUNI2A}+{REG_SAUTO_ERA_2KUNI5A}+{REG_SAUTO_ERA_5KUNI10A}+{REG_S
AUTO_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Bussid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_BUSS_KUNI2A}+{REG_BUSS_2KUNI5A}+{REG_BUSS_5KUNI10A}+{REG_BUSS_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_BUSS_ERA_KUNI2A}+{REG_BUSS_ERA_2KUNI5A}+{REG_BUSS_ERA_5KUNI10A}+{REG_BUSS
_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Istekohtade arv bussides,
tuhat

Arv aasta lõpul
kokku

{REG_BUSS_ISTE_KUNI2A}+{REG_BUSS_ISTE_2KUNI5A}+{REG_BUSS_ISTE_5KUNI10A}+{REG_BUS
S_ISTE_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Kaubaveo mootorsõidukid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_KUNI2A}+{REG_KMOOT_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_5KUNI10A}+{REG_KMOOT_YLE10A
}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_ERA_KUNI2A}+{REG_KMOOT_ERA_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_ERA_5KUNI10A}+{REG_
KMOOT_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_KOKKU}

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

sh vanuse järgi
aastates -
<=2

{REG_KMOOT_KUNI2A}

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

sh vanuse järgi
aastates -    >2
<=5

{REG_KMOOT_2KUNI5A}

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

sh vanuse järgi
aastates -   >5
<=10

{REG_KMOOT_5KUNI10A}

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

sh vanuse järgi
aastates -

{REG_KMOOT_YLE10A}
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kere tüübi järgi (reast 11) aastates -
>10

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

Esmaselt
registreeritud
aasta jooksul
kokku

{REG_KMOOT_ESMAREG}

Kaubaveo mootorsõidukid
kere tüübi järgi (reast 11)

sh uued {REG_KMOOT_ESMAUUS}

..furgoonautod      (N1-
kategooria)

Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_FURGN1_KUNI2A}+{REG_KMOOT_FURGN1_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_FURGN1_5KUN
I10A}+{REG_KMOOT_FURGN1_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..furgoonautod      (N2-, N3-
kategooria)

Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_FURGN23_KUNI2A}+{REG_KMOOT_FURGN23_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_FURGN23_5
KUNI10A}+{REG_KMOOT_FURGN23_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..sadulautod Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_SADUL_KUNI2A}+{REG_KMOOT_SADUL_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_SADUL_5KUNI10A}
+{REG_KMOOT_SADUL_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..veoautod Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_VEO_KUNI2A}+{REG_KMOOT_VEO_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_VEO_5KUNI10A}+{REG_
KMOOT_VEO_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..muud Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KMOOT_MUUKERE_KUNI2A}+{REG_KMOOT_MUUKERE_2KUNI5A}+{REG_KMOOT_MUUKERE_
5KUNI10A}+{REG_KMOOT_MUUKERE_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Haagised Arv aasta lõpul
kokku

{REG_HAAG_KUNI2A}+{REG_HAAG_2KUNI5A}+{REG_HAAG_5KUNI10A}+{REG_HAAG_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Ratastraktorid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_RATASTR_KUNI2A}+{REG_RATASTR_2KUNI5A}+{REG_RATASTR_5KUNI10A}+{REG_RATASTR
_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_RATASTR_ERA_KUNI2A}+{REG_RATASTR_ERA_2KUNI5A}+{REG_RATASTR_ERA_5KUNI10A}+{
REG_RATASTR_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Roomiktraktorid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_ROOMIKTR_KUNI2A}+{REG_ROOMIKTR_2KUNI5A}+{REG_ROOMIKTR_5KUNI10A}+{REG_ROO
MIKTR_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_ROOMIKTR_ERA_KUNI2A}+{REG_ROOMIKTR_ERA_2KUNI5A}+{REG_ROOMIKTR_ERA_5KUNI1
0A}+{REG_ROOMIKTR_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Ekskavaatorid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_EKSKAV_KUNI2A}+{REG_EKSKAV_2KUNI5A}+{REG_EKSKAV_5KUNI10A}+{REG_EKSKAV_YLE1
0A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_EKSKAV_ERA_KUNI2A}+{REG_EKSKAV_ERA_2KUNI5A}+{REG_EKSKAV_ERA_5KUNI10A}+{RE
G_EKSKAV_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Kombainid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KOMBAIN_KUNI2A}+{REG_KOMBAIN_2KUNI5A}+{REG_KOMBAIN_5KUNI10A}+{REG_KOMBAIN_
YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_KOMBAIN_ERA_KUNI2A}+{REG_KOMBAIN_ERA_2KUNI5A}+{REG_KOMBAIN_ERA_5KUNI10A}+{
REG_KOMBAIN_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Laadurid Arv aasta lõpul {REG_LAADUR_KUNI2A}+{REG_LAADUR_2KUNI5A}+{REG_LAADUR_5KUNI10A}+{REG_LAADUR_YLE Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
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kokku 10A} peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_LAADUR_ERA_KUNI2A}+{REG_LAADUR_ERA_2KUNI5A}+{REG_LAADUR_ERA_5KUNI10A}+{RE
G_LAADUR_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Metsatöömasinad Arv aasta lõpul
kokku

{REG_METSAMASIN_KUNI2A}+{REG_METSAMASIN_2KUNI5A}+{REG_METSAMASIN_5KUNI10A}+{RE
G_METSAMASIN_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_METSAMASIN_ERA_KUNI2A}+{REG_METSAMASIN_ERA_2KUNI5A}+{REG_METSAMASIN_ERA_
5KUNI10A}+{REG_METSAMASIN_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Teetöömasinad Arv aasta lõpul
kokku

{REG_TEEMASIN_KUNI2A}+{REG_TEEMASIN_2KUNI5A}+{REG_TEEMASIN_5KUNI10A}+{REG_TEEMA
SIN_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_TEEMASIN_ERA_KUNI2A}+{REG_TEEMASIN_ERA_2KUNI5A}+{REG_TEEMASIN_ERA_5KUNI10
A}+{REG_TEEMASIN_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Traktorihaagised Arv aasta lõpul
kokku

{REG_TRHAAG_KUNI2A}+{REG_TRHAAG_2KUNI5A}+{REG_TRHAAG_5KUNI10A}+{REG_TRHAAG_YLE
10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_TRHAAG_ERA_KUNI2A}+{REG_TRHAAG_ERA_2KUNI5A}+{REG_TRHAAG_ERA_5KUNI10A}+{RE
G_TRHAAG_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Muud liikurmasinad Arv aasta lõpul
kokku

{REG_LIIKUR_KUNI2A}+{REG_LIIKUR_2KUNI5A}+{REG_LIIKUR_5KUNI10A}+{REG_LIIKUR_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

..eravalduses Arv aasta lõpul
kokku

{REG_LIIKUR_ERA_KUNI2A}+{REG_LIIKUR_ERA_2KUNI5A}+{REG_LIIKUR_ERA_5KUNI10A}+{REG_LII
KUR_ERA_YLE10A}

Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Väikelaevad Arv aasta lõpul
kokku

{REG_VLAEV_KUNI2A}+{REG_VLAEV_2KUNI5A}+{REG_VLAEV_5KUNI10A}+{REG_VLAEV_YLE10A} Veerg 1 (Arv aasta lõpul kokku)
peab olema veergude 2, 3, 4, 5
summa

Jetid Arv aasta lõpul
kokku

{REG_JETT_KUNI2A}+{REG_JETT_2KUNI5A}+{REG_JETT_5KUNI10A}+{REG_JETT_YLE10A} Veergude 2, 3, 4 ja 5 summa


