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

Statistikatöö: 22203

Kontrollid ja autosummad küsimustikus: Tööstustooted 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13082020                    Esitatakse: 1.04.2020, andmed 2019.a. kohta
Perioodilisus:  Kord aastas

lk 1/3

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. ARUANDEAASTAL TOODETUD JA MÜÜDUD TOODANG JA OSUTATUD TÖÖSTUSTEENUSED

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1756 {IND_103}>={IND_105} Vastuolulised andmed: veerg 5 ei saa olla väiksem, kui veerg 7. Raske
1757 KUI({IND_104}>0), SIIS({IND_103}>={IND_104}) Vastuolulised andmed: veerg 5 ei saa olla väiksem, kui veerg 6 Raske
1991 KUI({IND_104}>0), SIIS({IND_104}<={IND_103}) Vastuolulised andmed: veerg 6 ei saa olla suurem kui veerg 5. Raske
1992 {IND_105}<={IND_103} Vastuolulised andmed: veerg 7 ei saa olla suurem kui veerg 5. Raske
3820 ({IND_101}>0 JA {IND_102}>0) VÕI ({IND_101}=0 JA

{IND_102}=0)
Täitmata lahter: veerg 3 pole täidetud. Palun kontrollige. Juhul kui kõik on õige, siis kinnitage aruanne. Kerge

12309 KUI({IND_103}>0), SIIS({IND_102}>0) Täitmata lahter. Kui on täidetud veerg 5, siis peab olema täidetud ka veerg 4. Palun kontrollige. Juhul kui
kõik on õige, siis kinnitage aruanne.

Kerge

20667 KUI({IND_1A}=11011020022),SIIS({IND_103}=0 JA
{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)

Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi  (toote kood 11011020022), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011020002 juures.

Raske

20668 KUI({IND_1A}=11011020002),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011020002), siis maksumus peab olema suurem kui 0 Raske
20669 KUI({IND_1A}=11011030036),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011030036), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse toote
11011030003 juures

Raske

20670 KUI({IND_1A}=11011030003),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011030003), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20671 KUI({IND_1A}=11011040040),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011040040), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011040004 juures

Raske

20672 KUI({IND_1A}=11011040004),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011040004), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20673 KUI({IND_1A}=11011050037),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011050037), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011050005 juures

Raske

20674 KUI({IND_1A}=11011050005),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011050005), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20675 KUI({IND_1A}=11011063038),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011063038), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011063006 juures

Raske

20676 KUI({IND_1A}=11011063006),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011063006), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
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20677 KUI({IND_1A}=11011065041),SIIS({IND_103}=0 JA
{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)

Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011065041), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011065007 juures

Raske

20678 KUI({IND_1A}=11011065007),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011065007), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20679 KUI({IND_1A}=11011070011),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi  (toote kood 11011070011), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011070010 juures

Raske

20680 KUI({IND_1A}=11011070010),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011070010), siis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20681 KUI({IND_1A}=11011080039),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on liiter puhast (100%) alkoholi (toote kood 11011080039), siis näidatakse maksumuse
väärtuseks 0 (vältimaks topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse
toote 11011080008 juures

Raske

20682 KUI({IND_1A}=11011080008),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on tuhat dal (toote kood 11011080008), siiis maksumus peab olema  suurem kui 0 Raske
20683 KUI({IND_1A}=16232000097),SIIS({IND_103}=0 JA

{IND_101}>0 JA {IND_102}>0)
Kui mõõtühik on tuhat m² (toote kood 16232000097), siis näidatakse maksumuse väärtuseks 0 (vältimaks
topeltmaksumust) ning veerud 3 ja 4 peavad olema täidetud. Maksumus näidatakse toote 16232000096
juures

Raske

20684 KUI({IND_1A}=16232000096),SIIS({IND_103}>0) Kui mõõtühik on eurot (toote kood 16232000096), siiis maksumus peab olema täidetud Raske

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20335 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20336 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske

20337 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ARUANDEAASTAL TOODETUD JA MÜÜDUD TOODANG JA OSUTATUD TÖÖSTUSTEENUSED

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
{IND_103}/{IND_102}

Autosummad tabelis Eeltäitmine EKOMAR küsimustikku

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Mitteresidentidele müüdud
toodangu maksumus
müügihinnas – skeem 1

Näitaja {$IND_104}

Mitteresidentidele müüdud
toodangu maksumus
müügihinnas – skeem 2

Näitaja {$IND_104}

Müügitulu: toodetud
tööstustoodangu ja -teenuste
müük

Näitaja {$IND_103}

Müügitulu: toodetud
tööstustoodangu ja -teenuste

Näitaja {$IND_105}



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

Tööstustooted 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13082020                         Esitatakse: 1.04.2020, andmed 2019.a. kohta
lk 3/3

müük – müüdud
alltöövõtutööd


