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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.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. KAUBA LÄHETAMINE

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 Tarneklausel INTRA_
R1_01

Tarneklausel – müügilepingu säte, millega kehtestatakse nii
müüja kui ka ostja kohustused. Küsimustikku märgitakse
tarneklausli kolmetäheline tähis vastavalt Rahvusvahelise
Kaubanduskoja tarneklauslitele (Incoterms). Lahtri täitmine
on vabatahtlik.

XTK 2020

1 / 2 Kauba asukoht
tarneklausli järgi

INTRA_
R1_02

Kauba asukoht, kus vastavalt tarneklauslile lõpevad nii müüja
kui ka ostja kohustused. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Tekst

1 / 3 Transpordiliik INTRA_
R1_03

Transpordiliik – kauba lähetamisel aktiivne transpordivahend
piiril. Küsimustikku märgitakse aktiivse transpordivahendi liigi
ühekohaline numberkood transpordivahendite liikide
klassifikaatori alusel. Kui transpordiliik ei ole täpselt teada,
märgitakse tõenäoline transpordiliik. Lahtri täitmine on
vabatahtlik.

Transpordilii
gid

1 / 4 Liikmesriik * INTRA_
R1_04

Euroopa Liidu liikmesriik, kuhu kaup Eestist veetakse või kust
kaup Eestisse vahetult saabub. Lähetamisel märgitakse
sihtriik, kui see pole teada, siis ostjariik. Saabumisel
märgitakse saatjariik. Küsimustikku märgitakse sihtliikmesriigi
kahekohaline tähtkood Euroopa Liidu liikmesriikide
klassifikaatori järgi.

RTK_EL_20
13v2

1 / 5 Tehingu liik * INTRA_
R1_05

Tehing on mis tahes äri- või muu toiming, mille tulemuseks
on liikmesriikide vaheline kaupade liikumine. Küsimustikku
märgitakse lepingus või mõnes muus dokumendis märgitud
kahekohaline tehingu liigi kood tehingu liikide klassifikaatori
järgi.

Tehingu
liikide
klassifikaato
r 2010

1 / 6 Kauba päritoluriik * INTRA_
R1_06

Riik, kus kaup on toodetud. Kui kaubaartikli tootmisega on
seotud vähemalt kaks riiki, siis pärineb artikkel riigist, kus
kaupa viimati oluliselt ja majanduslikult põhjendatult selleks
seadmestatud ettevõttes töödeldi. Seal valmis kas uus toode
või oli tähtis valmistamisetapp. Küsimustikku märgitakse
kauba päritoluriigi kahekohaline tähtkood EL-i
väliskaubandusstatistikas ja liikmesriikidevahelise
kaubanduse statistikas kasutatava riikide ja territooriumide
nomenklatuuri (GEONOM) järgi. Kui päritoluriik on Euroopa
Liidu liikmesriik, aga pole teada konkreetset riiki, märgitakse
koodiks EU. Kui päritoluriik pole üldse teada, märgitakse
koodiks XX.

Ühenduse
väliskauban
dusstatistika
ja
liikmesriikide
vahelise
kaubanduse
statistika
riikide ja
territooriumi
de
nomenklatu
ur 2013

1 / 7 Kaubakood * INTRA_
R1_07

Kaheksakohaline kaubakood märgitakse aruandeaastal
kehtiva kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi, mis asub
Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid /
Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu”.

Kombineerit
ud
nomenklatu
ur 2020
(iseseletav)

1 / 8 Kauba netomass * INTRA_
R1_08

Netomass – kauba kaal ilma pakendita (kilogrammides).
Netomass tuleb esitada kogu sama koodiga kauba kohta,

Positiivne
reaalarv
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mitte iga ühiku kohta eraldi. Kui kaubaarvel on mitu kaupa,
aga netomass on märgitud kogu kaubasaadetise kohta, siis
peab küsimustiku täitja ise jagama netomassi eri kaupade
vahel.

(0,3)

1 / 9 Kauba kogus INTRA_
R1_09

Kauba kogus märgitakse juhul, kui vastaval kaubakoodil on
kombineeritud nomenklatuuris olemas kilogrammist erinev
lisamõõtühik. Sellisel juhul kantakse kauba kogus
küsimustikule mõõtühiku järgi.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 10 Kauba täiendav
mõõtühik

INTRA_
R1_10

Mõõtühik – ühik, milles on väljendatud kauba kogus. Koguse
mõõtühik peab vastama kaubakoodi mõõtühikule
kombineeritud nomenklatuuris.

KTYmõõtühi
k

1 / 11 Kaubaarve summa
*

INTRA_
R1_11

Kauba väärtus ilma maksudeta (nt aktsiisimaks, käibemaks
jm). Küsimustikku märgitakse kauba maksumus kaubaarve
järgi. Kui transpordikulu kohta on esitatud eraldi arve,
vaadeldakse seda teenusena ja kaupade maksumusele seda
lisama ei pea. Kui kaubaarvet ei ole või kui kauba hind ei ole
täpselt teada (kingitused, humanitaarabi, töötluskaubad jms),
siis määratakse kauba väärtus hinnanguliselt, kasutades
näiteks sarnaste kaupade turuhinda.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 12 Kaubaarve valuuta
*

INTRA_
R1_12

Kaubaarve valuuta kolmekohaline tähtkood Intrastati
valuutade ja fondide klassifikaatori järgi.

Valuutade ja
fondide
klassifikaato
r, Intrastat
2017

1 / 13 Kauba statistiline
väärtus

INTRA_
R1_13

Statistiline väärtus – märgitakse kauba väärtus Eesti riigi
piiril. Kauba lähetamise puhul märgitakse kauba FOB-,
saabumise puhul CIF-tüüpi väärtus. FOB-tüüpi väärtus on
kauba maksumus, mis sisaldab kauba hinda ja kulusid, mis
on seotud kauba veo ja kindlustusega kauba lähetanud maa
riigipiirini. CIF-tüüpi väärtus on sama maksumus kauba
saanud maa riigipiirini. Statistilist väärtust võib esitada
valuutas või ümberarvestatuna eurodesse. Lahtri täitmine on
vabatahtlik.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 14 Kauba statistilise
väärtuse valuuta

INTRA_
R1_14

Statistilise väärtuse valuuta kolmekohaline tähtkood Intrastati
valuutade ja fondide klassifikaatori järgi. Eurodeks
ümberarvestusel kasutatakse Euroopa Keskpanga
aruandekuu keskmist, aruandekuule eelnenud kuu viimase
päeva või raamatupidamislausendi koostamisel kasutatud
kurssi. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Valuutade ja
fondide
klassifikaato
r, Intrastat
2017

1 / 15 Kauba kirjeldus INTRA_
R1_15

Kauba kirjeldus – märgitakse lühike vabas vormis kauba
kirjeldus. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Tekst

1 / 16 Kaubaarve
lisakood

INTRA_
R1_16

Lisakood – andmete koostamise aluseks olnud kaubaarve
number. Lahtri täitmine on vabatahtlik.

Tekst

1 / 17 Märkus INTRA_
R1_17

Märkus – lahtri täitmine on vabatahtlik, soovi korral võib
lisada kirje kohta lisamärkuseid.

Tekst


