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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. MÜÜGITULU

ABIINFONA on veerus 2 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Veergu täita ega parandada pole vaja. Eeltäitmine toimub pärast
KMD esitamist Maksu- ja Tolliametile (MTA). NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise aruandega kogutavate
andmetega kattuda (definitsioonide erinevus jms).

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

C_010
/ 1

Müügitulu ENT_C_
010

Müügitulu – kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena
valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi
eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev
müügitulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise ja
arvestatakse tekkepõhiselt. Müügitulusse arvestatakse ka
taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja
agendilepingute teenustasud ning renditasud. Müügitulu ei
sisalda: põhivarade müügitulu, muud äritulu, finants- ega
erakorralist tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa
Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone, teiste nimel
sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

Positiivne
täisarv

D_10_
35_1 /
1

Müügitulu:
toodetud
tööstustoodangu
ja -teenuste müük

ENT_D_
10_35_1

Tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük – ettevõttes nii
oma kui ka tellija materjalist valmistatud ja aruandeperioodil
müüdud ning ostjale üle antud või talle lähetatud
tööstustoodangu ja tööstusteenuste maksumus, sõltumata
raha laekumise ajast. Arvestatakse müügihinnas ilma
käibemaksu ja aktsiisita. Ei arvestata ettevõtte sisekäivet.

Positiivne
täisarv

C_013
/ 1

Müügitulu:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele

ENT_C_
013

Omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük
mitteresidentidele kokku (EL jt riigid) – müük välisriigis
registreeritud juriidilisele või seal alaliselt elavale füüsilisele
isikule. Arvestatakse müügihinnas.

Positiivne
täisarv

021 / 1 Müügitulu:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele
eurotsooni
riikidesse

IND_021
_1

Omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük
eurotsooni riikidesse (EL-i riigid, kus on käibel euro). Müügi
sihtriigid on Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa,
Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta,
Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia,
Soome.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. TELLIMUSED

Rea
kood/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)

Väärtust ei
pea
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veeru
kood

või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

040 / 1 Tellimused:
sõlmitud uute
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
tellimuste
maksumus kokku

IND_040
_1

Sõlmitud uute tööstustoodangu ja tööstusteenuste tellimuste
maksumus kokku – tootjaettevõtte ja kliendi vahel
aruandekuul sõlmitud tellimuste rahaline maht ettevõttes
toodetava toodangu ja tööstusliku iseloomuga teenuste
müügiks tulevikus. Kui ettevõte ei tööta tellimuste alusel,
võrdub toodangu müük uute tellimustega ja samal ajal
loetakse tellimus täidetuks. Sõlmitud tellimuste väärtusest
arvestatakse maha käibemaks ja aktsiis, allahindlused ja
mahahindlused, mis määrati kindlaks tellimuse sõlmimise
ajal. Arvestatakse müügihinnas.

Positiivne
täisarv

050 / 1 Tellimused:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele

IND_050
_1

Omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük
mitteresidentidele kokku (EL jt riigid) – müük välisriigis
registreeritud juriidilisele või seal alaliselt elavale füüsilisele
isikule. Arvestatakse müügihinnas.

Positiivne
täisarv

051 / 1 Tellimused:
omatoodetud
tööstustoodangu
ja tööstusteenuste
müük
mitteresidentidele
eurotsooni
riikidesse

IND_051
_1

Omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük
mitteresidentidele eurotsooni riikidesse (EL-i riigid, kus on
käibel euro). Müügi sihtriigid on Austria, Belgia, Hispaania,
Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg,
Leedu, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa,
Slovakkia, Sloveenia, Soome.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. VARUD

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

080 / 1 Varud:
valmistoodang –
aruandeaasta
alguses

IND_080
_1

Valmistoodangu laovaru aasta alguses – ettevõttes toodetud
realiseerimata valmistoodangu jääk ladudes (kajastatakse
tegelikus tootmisomahinnas). Juhul kui ettevõttes ei ole
tegelikku laoarvestust aruandeperioodi kohta, näidatakse
arvestuslik laojääk. Täidetakse ainult jaanuarikuu
küsimustikus.

Positiivne
täisarv

2020-02,
2020-03,
2020-04,
2020-05,
2020-06,
2020-07,
2020-08,
2020-09,
2020-10,
2020-11,
2020-12

I_053_
1 / 1

Varud:
valmistoodang –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
53_1

Valmistoodangu laovaru aruandeperioodi (kuu) lõpul –
ettevõttes toodetud realiseerimata valmistoodangu jääk
ladudes (kajastatakse tegelikus tootmisomahinnas). Juhul kui
ettevõttes ei ole tegelikku laoarvestust aruandeperioodi
kohta, näidatakse arvestuslik laojääk.

Positiivne
täisarv

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

Toodete loetelu vaata https://www.stat.ee/public/files/aruandevormid/2018/22201115918_Toostustoodete_loetelu.xlsx.* teenustoodangu
juures tähendab kaasa arvatud teenustoodang — tellija toormest valmistatud tooted (valmistoodang väljastatakse tellijale).

NB! Alates veebruarist kuvame ettevõtte poolt eelmisel aruandekuul esitatud toodete loetelu. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja
vajadusel täpsustada ning täita koguste väljad. Väärtuse puudumisel sisestage 0.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
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alad
1 / 1 Tooted: toode,

toote kood,
mõõtühik *

IND_4_R
1_1

TTL2013v3

1 / 2 Tooted:
aruandekuul
toodetud kogus *

IND_4_R
1_2

Positiivne
reaalarv
(0,1)

1 / 3 Tooted: eelmise
aasta samal
aruandekuul
toodetud kogus

IND_4_R
1_3

Alates veebruarist eeltäidetud küsimustiku „Tööstus“
andmete alusel. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja
vajadusel täpsustada ning täita koguste väljad. Väärtuse
puudumisel sisestage 0.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

Tabel 5. 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


