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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. VALMINUD TÄISPIKAD FILMID

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24559 KUI({PFLIIK}='101' VÕI {PFLIIK}='102' VÕI

{PFLIIK}='103'), SIIS ({PFKESTUS}>=60)
Täispika filmi kestus (veerg 4) ei saa olla väiksem kui 60 min. Raske

24560 KUI ({PFLIIK}='101' VÕI {PFLIIK}='102' VÕI
{PFLIIK}='103'), SIIS ({PFNIMI}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui täispika filmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka täispika filmi nimi (veerg 2). Raske

24567 KUI ({PFNIMI}!=NULL), SIIS ({PFLIIK}='101' VÕI
{PFLIIK}='102' VÕI {PFLIIK}='103')

Täitmata lahter. Kui täispika filmi nimi (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka täispika filmi liik (veerg 1). Raske

Kontrollid tabelis 2. VALMINUD LÜHIFILMID

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24561 KUI({AV_PRD_2_2}='101' VÕI {AV_PRD_2_2}='102' VÕI

{AV_PRD_2_2}='103'), SIIS ({LFKESTUS}<60)
Lühifilmi kestus ei saa olla suurem kui 59 minutit. Raske

24562 KUI ({AV_PRD_2_2}='101' VÕI {AV_PRD_2_2}='102' VÕI
{AV_PRD_2_2}='103'), SIIS ({LFNIMI}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui lühifilmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka lühifilmi nimi (veerg 2) ja
vastupidi.

Raske

24575 KUI ({LFNIMI}!=NULL), SIIS ({AV_PRD_2_2}='101' VÕI
{AV_PRD_2_2}='102' VÕI {AV_PRD_2_2}='103')

Täitmata lahter. Kui lühifilmi nimi (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka lühifilmi liik (veerg 1) ja
vastupidi.

Raske

Kontrollid tabelis 3. VALMINUD TELLIMUSFILMID

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20349 {AV_PRD_3_3}>={AV_PRD_3_2} Vastuolulised andmed. Tellimusfilmide kestus (veerg 3) peab olema suurem kui tellimusfilmide arv (veerg 2). Raske
24555 KUI ({AV_PRD_3_1}='201' VÕI {AV_PRD_3_1}='202' VÕI

{AV_PRD_3_1}='203' VÕI {AV_PRD_3_1}='204'), SIIS
({AV_PRD_3_2}>0 JA {AV_PRD_3_3}>0)

Täitmata lahter. Kui tellimusfilmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmide arv (veerg 2)
ning tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3).

Raske

24556 KUI ({AV_PRD_3_2}>0), SIIS (({AV_PRD_3_1}='201' VÕI
{AV_PRD_3_1}='202' VÕI {AV_PRD_3_1}='203' VÕI
{AV_PRD_3_1}='204') JA ({AV_PRD_3_3}>0))

Täitmata lahter. Kui tellimusfilmide arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmi liik (veerg 1)
ja tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3).

Raske

24557 KUI ({AV_PRD_3_3}>0), SIIS (({AV_PRD_3_1}='201' VÕI Täitmata lahter. Kui tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmi liik Raske
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{AV_PRD_3_1}='202' VÕI {AV_PRD_3_1}='203' VÕI
{AV_PRD_3_1}='204') JA ({AV_PRD_3_2}>0))

(veerg 1) ja tellimusfilmide arv (veerg 2).

Kontrollid tabelis 4. VALMINUD TELETOODANG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20350 {AV_PRD_4_5}>{AV_PRD_4_4} Vastuolulised andmed. Audiovisuaalse toodangu osade kogupikkus (teisendatud minutiteks, veerg 4) peab

olema suurem kui audiovisuaalse toodangu osade arv (veerg 3). Juhul kui saate (või saatesarja ühe osa)
pikkus on väiksem kui üks minut, siis palun vajutage "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile,
lisage kommentaar ja kinnitage. Seejärel vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead". Kommentaari
kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

24574 KUI ({AV_PRD_4_5}>0), SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL) Täitmata lahter. Kui saate või sarja osade kogupikkus (veerg 4) on märgitud, siis tuleb märkida ka saate või
sarja pealkiri (veerg 1).

Raske

24694 KUI ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL), SIIS
((({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')) JA
({AV_PRD_4_4}>0) JA ({AV_PRD_4_5}>0))

Täitmata lahter. Kui tootepealkiri (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka saate või sarja algupära (veerg
2), toote osade arv (veerg 3) ja toote osade kogupikkus (veerg 4).

Raske

24695 KUI (({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')),
SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL) JA ({AV_PRD_4_4}>0)
JA ({AV_PRD_4_5}>0)

Täitmata lahter. Kui saate või sarja algupära (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootepealkiri (veerg
1) ja toote osade arv (veerg 3) ning toote osade kogupikkus (veerg 4).

Raske

24696 KUI ({AV_PRD_4_4}>0), SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL)
JA (({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')) JA
({AV_PRD_4_5}>0)

Täitmata lahter. Kui toote osade arv (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootepealkiri (veerg 1) ja
saate või sarja algupära (veerg 2) ning toote osade kogupikkus (veerg 4).

Raske

Kontrollid tabelis 5.1. VÄLISETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED FILMI LIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24576 KUI ({AV_PRD_5_1}='101' VÕI {AV_PRD_5_1}='102' VÕI

{AV_PRD_5_1}='103' VÕI {AV_PRD_5_1}='201' VÕI
{AV_PRD_5_1}='202' VÕI {AV_PRD_5_1}='203' VÕI
{AV_PRD_5_1}='204'), SIIS ({AV_PRD_5_2}>0 JA
{AV_PRD_5_5}>0)

Täitmata lahter. Kui filmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka osutatud audiovisuaalsete teenuste
arv (veerg 2) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa (veerg 3).

Raske

24577 KUI ({AV_PRD_5_2}>0), SIIS (({AV_PRD_5_1}='101' VÕI
{AV_PRD_5_1}='102' VÕI {AV_PRD_5_1}='103' VÕI
{AV_PRD_5_1}='201' VÕI {AV_PRD_5_1}='202' VÕI
{AV_PRD_5_1}='203' VÕI {AV_PRD_5_1}='204') JA
({AV_PRD_5_5}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka filmi
liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Raske

24578 KUI ({AV_PRD_5_5}>0), SIIS (({AV_PRD_5_1}='101' VÕI
{AV_PRD_5_1}='102' VÕI {AV_PRD_5_1}='103' VÕI
{AV_PRD_5_1}='201' VÕI {AV_PRD_5_1}='202' VÕI
{AV_PRD_5_1}='203' VÕI {AV_PRD_5_1}='204') JA
({AV_PRD_5_2}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3) on märgitud, siis
tuleb märkida ka filmi liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2).

Raske

Kontrollid tabelis 5.2. VÄLISETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED TOODANGU LIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24579 KUI ({AV_PRD_5_3}='10' VÕI {AV_PRD_5_3}='20' VÕI

{AV_PRD_5_3}='30' VÕI {AV_PRD_5_3}='40' VÕI
{AV_PRD_5_3}='50' VÕI {AV_PRD_5_3}='60' VÕI
{AV_PRD_5_3}='70' VÕI {AV_PRD_5_3}='80'), SIIS

Täitmata lahter. Kui toodangu liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka osutatud audiovisuaalsete
teenuste arv (veerg 2) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Raske
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({AV_PRD_5_4}>0 JA {AV_PRD_5_6}>0)
24580 KUI ({AV_PRD_5_4}>0), SIIS (({AV_PRD_5_3}='10' VÕI

{AV_PRD_5_3}='20' VÕI {AV_PRD_5_3}='30' VÕI
{AV_PRD_5_3}='40' VÕI {AV_PRD_5_3}='50' VÕI
{AV_PRD_5_3}='60' VÕI {AV_PRD_5_3}='70' VÕI
{AV_PRD_5_3}='80') JA ({AV_PRD_5_6}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka
toodangu liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Raske

24581 KUI ({AV_PRD_5_6}>0), SIIS (({AV_PRD_5_3}='10' VÕI
{AV_PRD_5_3}='20' VÕI {AV_PRD_5_3}='30' VÕI
{AV_PRD_5_3}='40' VÕI {AV_PRD_5_3}='50' VÕI
{AV_PRD_5_3}='60' VÕI {AV_PRD_5_3}='70' VÕI
{AV_PRD_5_3}='80') JA ({AV_PRD_5_4}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3) on märgitud, siis
tuleb märkida ka toodangu liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2).

Raske

Kontrollid tabelis 6. AUDIOVISUAALSE TOODANGU RAHASTAMISE ALLIKAD ARUANDEAASTA KOHTA

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22734 KUI({AV_PRD_6_1}!=NULL VÕI {AV_PRD_6_1}!=0), SIIS

({AV_PRD_6_2}>0)
Täitmata lahter. Kui audiovisuaalse toodangu rahastamise allikas (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida
ka toodangu tootmiseks saadud summa (veerg 2). Palun märkige rahasumma või kustutage  rahastamise
allikas.

Raske

22735 KUI ({AV_PRD_6_1}=NULL VÕI {AV_PRD_6_1}=0),
SIIS({AV_PRD_6_2}=0)

Vastuolulised andmed. Kui audiovisuaalse toodangu  rahastamise allikas (veerg 1) on märkimata, siis ei saa
olla märgitud ka tootmiseks saadud summa (veerg 2). Palun märkige  rahastamise allikas või kustutage
rahasumma.

Raske

Kontrollid tabelis 8. NÕUSOLEKU ANDMINE ANDMETE ESITAMISE KOHTA EESTI FILMI INSTITUUDILE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
28699 {LUBA_TEADE}!=NULL Küsimusele vastamine on kohustuslik. Raske
28700 {LUBA_ANDM}!=NULL Küsimusele vastamine on kohustuslik. Raske

Kontrollid tabelis 8.1. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20352 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20353 {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

20354 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20608 KUI({AV_PRD_7_2}>0),SIIS(TABEL(24189257)) Täitmata lahter. Kui audiovisuaalse toodangu tootmise kulud kokku (tabel 7) on märgitud, siis tuleb märkida

ka audiovisuaalse toodangurahastamise allikas/allikad (tabel 6 veerg 1) ning tootmiseks saadud summa
(tabel 6 veerg 2).

Kerge

20609 KUI(TABEL(24189257)),SIIS({AV_PRD_7_2}>0) Täitmata lahter. Kui rahastamise allikas/allikad (tabelis 6) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootmise kulud
(tabelis 7).

Kerge


