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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. KAUBA, TOODANGU JA TEENUSTE  LÄHETAMINE EUROOPA LIIDU RIIKIDESSE, MÜÜK EESTIS JA VALMISTOODANGU VARUD

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
28022 KUI ({INTRA_R1_10}!="ZZZ" JA {INTRA_R1_10}!="ZZZ"

JA {INTRA_R1_10}!=NULL),SIIS ({INTRA_R1_09}>0)
Kui mõõtühikuks pole kaubakoodi klassifikaatoris märgitud ZZZ või tühiväärtus, siis peab olema täidetud ka
kauba kogus.

Raske

28035 KUI ({INTRA_R1_10}!="LTR" JA {INTRA_R1_10}!="ltr" JA
{INTRA_R1_10}!="ZZZ" JA {INTRA_R1_10}!="zzz" JA
{INTRA_R1_10}!=NULL), SIIS
({INTRA_R1_08}!={INTRA_R1_09})

Kui mõõtühikuks on kaubakoodi klassifikaatoris märgitud ZZZ, LTR või tühiväärtus, siis ei tohiks olla
netomass võrdne kogusega

Kerge

28036 {INTRA_07}!={INTRA_R1_08} JA
{INTRA_07}!={INTRA_R1_09} JA
{INTRA_07}!={INTRA_11T}

Kaubakoodil, netomassil, kauba kogusel ja kaubaarve summal ei saa olla ühesugune väärtus. Raske

28037 KUI ({INTRA_OMA_TOODE}=1), SIIS ({INTRA_06}="EE") Kui on tegemist ettevõtte omatoote müügiga, siis päritoluriik peab olema Eesti. Raske
28043 KUI({INTRA_04}!="EE"), SIIS (({INTRA_05}!=0) JA

({INTRA_06}!=0) JA ( ({INTRA_OMA_TOODE}=1) VÕI
({INTRA_OMA_TOODE}=2)) JA ({INTRA_R1_08}>0))

Kui lliikmesriik on EL riik, siis tuleb märkida ka kauba, tööstustoote, -teenuse kood; tehinguliik; päritoluriik;
tööstustoodang- ettevõtte omatoodangu müük; kauba netomass; kauba,  tööstustoote, -teenus väärtus;
valuuta.

Raske

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
28019 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske
28020 {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

28021 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja
minutitesse.

Raske


