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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
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.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. EHITUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on ehitustegevus jaos F (F41100 -
F43999)

Tegevusalade A0100-E39001, G45111-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

ABIINFONA on esimesel real veerus 2 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja
Tolliametile (MTA). NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

1031 /
1

Müügitulu: ehitus –
hoonete ehitus
Eestis ja
välisriikides:
hoonete uusehitus

ENTQ_1
031_1

Hoonete uusehitus – hoonestusprojektide arendus edasise
müügi eesmärgil ja hoonete uusehitus, sh seadmete
paigaldamine ja monteerimine uutesse hoonetesse. Hoone
on maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja
siseruumidega ehitis.

Positiivne
täisarv

D_41_
1 / 1

Müügitulu: ehitus –
hoonete ehitus
Eestis ja
välisriikides:
remondi- ja
rekonstrueerimistö
öd

ENT_D_
41_1_1

Hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööd – olemasolevate
hoonete ümberehitamine nende ajakohastamise, otstarbe
muutmise või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil,
restaureerimine, hooldusremont jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist remonditavatesse
hoonetesse, sh veemõõturite paigaldamist.

Positiivne
täisarv

1035 /
1

Müügitulu: ehitus –
rajatiste ehitus
Eestis ja
välisriikides:
rajatiste uusehitus

ENTQ_1
035_1

Rajatiste uusehitus – rajatised on teed, tänavad, raudteed,
sillad, tunnelid, kaid, muulid, side- ja elektriliinid, vee-, gaasi-
ja kanalisatsioonitorustikud, staadionid jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist uutesse rajatistesse.

Positiivne
täisarv

D_42_
1 / 1

Müügitulu: ehitus –
rajatiste ehitus
Eestis ja
välisriikides:
remondi- ja
rekonstrueerimistö
öd

ENT_D_
42_1_1

Rajatiste remondi- ja rekonstrueerimistööd – olemasolevate
rajatiste ümberehitamine nende ajakohastamise, otstarbe
muutmise või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil,
restaureerimine, hooldusremont jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist remonditavatesse
rajatistesse.

Positiivne
täisarv

1041 /
1

Müügitulu: ehitus
välisriikides:
hoonete uusehitus

ENTQ_1
041_1

Hoonete uusehitus – hoonestusprojektide arendus edasise
müügi eesmärgil ja hoonete uusehitus. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist uutesse hoonetesse.

Positiivne
täisarv
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Hoone on maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse,
välispiirete ja siseruumidega ehitis.

1042 /
1

Müügitulu: ehitus
välisriikides:
hoonete remondi-
ja
rekonstrueerimistö
öd

ENTQ_1
042_1

Hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööd – olemasolevate
hoonete ümberehitamine nende ajakohastamise, otstarbe
muutmise või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil,
restaureerimine, hooldusremont jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist remonditavatesse
hoonetesse, sh veemõõturite paigaldamist.

Positiivne
täisarv

1045 /
1

Müügitulu: ehitus
välisriikides:
rajatiste uusehitus

ENTQ_1
045_1

Rajatiste uusehitus – rajatised on teed, tänavad, raudteed,
sillad, tunnelid, kaid, muulid, side- ja elektriliinid, vee-, gaasi-
ja kanalisatsioonitorustikud, staadionid jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist uutesse rajatistesse.

Positiivne
täisarv

1046 /
1

Müügitulu: ehitus
välisriikides:
rajatiste remondi-
ja
rekonstrueerimistö
öd

ENTQ_1
046_1

Rajatiste remondi- ja rekonstrueerimistööd – olemasolevate
rajatiste ümberehitamine nende ajakohastamise, otstarbe
muutmise või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil,
restaureerimine, hooldusremont jms. Arvestatakse ka
seadmete paigaldamist ja monteerimist remonditavatesse
rajatistesse.

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
ehitus

ENTQ_1
430F1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a ehitus). Ei arvestata muid äri-, finants- ega
erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. KAUBANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on kaubandustegevus jaos G
(G45100 - G47991)

Tegevusalade A01100-F43999, H49101-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

ABIINFONA on esimesel real veerus 2 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja
Tolliametile (MTA). NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

D_472
1_9 / 1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– toiduained

ENT_D_
4721_9_
1

Toiduained – kõik toiduained, alkoholita joogid ja mahlad ning
lemmikloomatoidud.

Positiivne
täisarv

D_472
5_2 / 1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– alkoholjoogid

ENT_D_
4725_2_
1

Alkoholjoogid – kõik alkoholjoogid, k.a õlu ja teised väikese
alkoholisisaldusega joogid.

Positiivne
täisarv

D_472
6 / 1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– tubakatooted

ENT_D_
4726_1

Tubakatooted – sigaretid, sigarillod, tubakas. Positiivne
täisarv

D_475
1_477 /
1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– rõivad, jalatsid,
tekstiil

ENT_D_
4751_47
7_1

Rõivad, jalatsid, tekstiil – rõivad ja riie, spordirõivad,
rõivalisandid, jalatsid, spordijalatsid, pesu, sukad, sokid jm.

Positiivne
täisarv

1090 /
1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– mootorsõidukid,
nende varuosad,
mootorikütus

ENTQ_1
090_1

Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus – igat liiki
mootorsõidukid, haagised, vagunelamud; mootorsõidukite
varuosad ja lisaseadmed; mootoripiiritus, bensiin, diislikütus,
mootoriõli, vedelgaas, v.a vedelgaasi müük
toiduvalmistamiseks ja kütmiseks.

Positiivne
täisarv

D_474
_479 /
1

Müügitulu:
kaupade jaemüük
– muud
tööstuskaubad

ENT_D_
474_479
_1

Muud tööstuskaubad – kõik eespool loetlemata
tööstuskaubad.

Positiivne
täisarv

1110 /
1

Müügitulu:
kaupade
hulgimüük ja
vahendus

ENTQ_1
110_1

Kaupade hulgimüük ja vahendus – kaupade edasimüük ja
vahendus teistele ettevõtjatele: jaemüüjatele, teistele
hulgimüüjatele, tööstus- ja kaubandusettevõtetele,
asutustele, organisatsioonidele jt iseseisvatele
majandusüksustele, k.a liisinguettevõtetele. Kaupade
vahendamisel ei kuulu kaup vahendajale ja siin näidatakse
ainult vahendustasu.

Positiivne
täisarv

D_452
/ 1

Müügitulu:
mootorsõidukite
hooldus ja remont

ENT_D_
452_1

Mootorsõidukite hooldus ja remont – mootorsõidukite
hoolduse ja remondi tasu, k.a kasutatud varuosade ja
materjali maksumus. Mootorsõidukite pesemine, poleerimine,
pukseerimine jms. Siia ei kuulu rehvide protekteerimine ega
taastamine.

Positiivne
täisarv
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1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
kaubandus

ENTQ_1
430G1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a kaubandus). Ei arvestata muid äri-, finants-
ega erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. MAJUTUS JA TOITLUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on majutus- ja
toitlustustegevus jaos I (I55100 - I56301)

Tegevusalade A01100-H53201, J58111-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

ABIINFONA on esimesel real veerus 2 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja
Tolliametile (MTA). NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

D_55 /
1

Müügitulu: majutus ENT_D_
55_1

Majutusteenuste müük – k.a hommikusöögi jm teenuste
maksumus, kui neid müüakse koos majutusega.

Positiivne
täisarv

D_56 /
1

Müügitulu:
toitlustus

ENT_D_
56_1

Toitlustusteenuste müük – valmistoitude ja jookide
(ostukaupade ja omatoodangu) müük tarbimiseks põhiliselt
müügikohas. Ostukaup on kaup, mille ostjaettevõte müüb
ilma lisatöötluseta.

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
majutus ja
toitlustus

ENTQ_1
430I1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a majutus ja toitlustus). Ei arvestata muid äri-,
finants- ega erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. PÕLLUNDUS, METSANDUS JA KALANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi
on põllumajandus-, metsandus- ja kalandustegevus jaos A (A01100 - A03221)

Tegevusalade B05101-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

Tabelis kanda veergu 1 maksumuse ja veergu 2 koguse väärtus alates reast 1810. ABIINFONA on esimesel real veerus 2 kuvatud
käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja Tolliametile (MTA).  NB! MTA-le esitatud andmed
võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

1810 /
1

Müügitulu: tera- ja
kaunvili

ENTQ_1
810_1

Müüdud tera- ja kaunvilja maksumus (täisarv eurodes). Positiivne
täisarv

1810 /
2

Müüdud tera- ja
kaunvili – kogus

ENTQ_1
810_2

Müüdud tera- ja kaunvilja kogus (tonni, täpsusega 0,001). Positiivne
reaalarv
(0,3)

D_011
20 / 1

Müügitulu: raps ja
rüps

ENT_D_
01120_1

Müüdud rapsiseemne maksumus (täisarv eurodes). Positiivne
täisarv

D_011
20 / 2

Müüdud raps ja
rüps – kogus

ENT_D_
01120_2

Müüdud rapsiseemne kogus (tonni, täpsusega 0,001). Positiivne
reaalarv
(0,3)

D_011
70 / 1

Müügitulu: kartul ENT_D_
01170_1

Müüdud kartuli (toiduks, seemneks, söödaks ja töötlemiseks)
maksumus (täisarv eurodes).

Positiivne
täisarv

D_011
70 / 2

Müüdud kartul –
kogus

ENT_D_
01170_2

Müüdud kartuli (toiduks, seemneks, söödaks ja töötlemiseks)
kogus (tonni, täpsusega 0,001).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

D_011
8 / 1

Müügitulu:
köögivili kokku

ENT_D_
0118_1

Müüdud köögivilja maksumus (täisarv eurodes). Positiivne
täisarv

D_011
8 / 2

Müüdud köögivili
kokku – kogus

ENT_D_
0118_2

Müüdud köögivilja kogus (tonni, täpsusega 0,001). Positiivne
reaalarv
(0,3)

D_012 Müügitulu: puuvili ENT_D_ Müüdud puuvilja ja marjade maksumus (täisarv eurodes). Positiivne
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9 / 1 ja marjad (koos
maasikaga) kokku

0129_1 täisarv

D_012
9 / 2

Müüdud puuvili ja
marjad (koos
maasikaga) kokku
– kogus

ENT_D_
0129_2

Müüdud puuvilja ja marjade kogus (tonni, täpsusega 0,001). Positiivne
reaalarv
(0,3)

D_011
114 / 1

Müügitulu: muud
taimekasvatussaa
dused

ENT_D_
011114_
1

Müüdud taimekasvatussaaduste (v.a tera- ja kaunvili,
rapsiseeme, kartul, köögivili ning puuviljad ja marjad)
maksumus (täisarv eurodes).

Positiivne
täisarv

D_76 /
1

Müügitulu:
loomakasvatussaa
dused (sh loomad
üleskasvatamiseks
ja tapaks)

ENT_D_
76_1

Müüdud loomakasvatussaaduste (sh loomad
üleskasvatamiseks ja tapaks) maksumus (täisarv eurodes).

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud

ENTQ_1
430_1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest. Siia ei kuulu muud äri-, finants- ega
erakorralised tulud.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. TEENINDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on teenindustegevus jagudes
52, 53, 62-82, 85-96.

Tegevusalade A01100-H51221, I55000-I56301, K64000-K66301, O84000-O84301, T97000-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

ABIINFONA on esimesel real veerus 2 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja
Tolliametile (MTA).  NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

D_52 /
1

Müügitulu: laondus
ja veondust
abistavad
tegevusalad

ENT_D_
52_1

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad – kaupade
hoidmiseks ja ladustamiseks ette nähtud rajatiste tegevus,
kaubajaamade ja terminalide tegevus, maanteede
korrashoid, pukseerimine ja maanteeabi, sadamate ja kaide
tegevus, navigatsiooni-, lootsi-, sildumis- ja
ankurdamisteenused, merepäästeteenistus, meremärkide
paigaldamine ja hooldus, lennuväljateenindus, lennuliikluse
juhtimine ning kaupade või reisipagasi peale- ja
mahalaadimine olenemata transpordiliigist, veoste
ekspedeerimine, maaklerlus, laevade agenteerimine ja
prahtimine, kaubaveo- ja tolliagentide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_53 /
1

Müügitulu: posti- ja
kulleriteenused

ENT_D_
53_1

Posti- ja kulleriteenistus – kirjade, postipakkide jm saadetiste
kogumine/vastuvõtmine, vedu ja saajale kättetoimetamine,
k.a piirkondlik posti- ja kulleriteenus.

Positiivne
täisarv

1520 /
1

Müügitulu:
väljaannete
kirjastamine

ENTQ_1
520_1

Raamatute, perioodika, tarkvara jm kirjastamine – perioodika,
kataloogide, aadressiraamatute jm kirjastamine, k.a tarkvara
kirjastamine. Siia kuuluvad kõikvõimalikud kirjastamise
vormid (trükikirjas, elektroonilises või audioformaadis
väljaanded, internetiväljaanded, multimeediatootena CD-
ROM-raamatud), v.a filmide toimetamine. Siia ei kuulu
kinofilmide, videofilmide või DVD-plaatidel ja muudel sellistel
infokandjatel filmide kirjastamine ja plaatide või
audiomaterjali etalonsalvestiste valmistamine ja trükkimine
ning salvestiste massiline paljundamine.

Positiivne
täisarv

D_59 /
1

Müügitulu:
kinofilmide,
videote ja
telesaadete
tootmine;
helisalvestiste ja
muusika
kirjastamine

ENT_D_
59_1

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine, helisalvestiste ja
muusika kirjastamine – mängu- jm filmide tootmine nii
filmilindile, videolindile kui ka plaadile otseseks linastamiseks
kinodes või edastamiseks televisioonis, abitegevused, nagu
filmi toimetamine, montaaž, dubleerimine jne, kinofilmide ja
muude filmitoodete levitamine teistele majandusharudele,
kinofilmide ja muude filmitoodete linastamine, kinofilmide või
muude filmitoodete (nt videote, telesaadete) levitamise
õiguste ostmine ja müümine, helisalvestus, st
originaalsalvestiste (masterplaatide) tootmine, väljaandmine,
tutvustamine ja levitamine, muusika kirjastamine ja
helisalvestamisteenuste osutamine stuudios või mujal.

Positiivne
täisarv

D_60 /
1

Müügitulu:
programmid ja

ENT_D_
60_1

Programmid ja ringhääling – ringhäälinguprogrammi
koostamine (sh raadio- ja telejaamade omasaadete

Positiivne
täisarv
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ringhääling tootmine), raadio- ja telesaadete või -programmide esitamis-
või levitamisõiguste omandamine ning nende programmide
edastamine eetri (sh satelliidi), kaabellevivõrgu või interneti
kaudu. Andmete edastamine raadio- ja teleringhäälingu
kaudu. Siia ei kuulu kaabeltelevisiooni- jm
abonentprogrammide (telepakettide) levitamine.

D_61 /
1

Müügitulu:
telekommunikatsio
oniteenused

ENT_D_
61_1

Telekommunikatsiooniteenused – informatsiooni
ülekandmine ilma sisu loomise või muutmiseta. Siia kuuluvad
nii traadita kui ka traatsideteenus (telefoni-, andmeside-,
interneti-, kaabellevi-, püsiliini-, võrgu-, satelliitsideteenus jm
telekommunikatsiooniteenused).

Positiivne
täisarv

D_62 /
1

Müügitulu:
programmeerimine
, konsultatsioonid
jms tegevused

ENT_D_
62_1

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused –
tarkvara loomine, modifitseerimine, testimine ja toetamine,
arvutisüsteemide planeerimine ja väljatöötamine
integreerimiseks arvuti riistvara, tarkvara ja
sidetehnoloogiatega, kliendi arvutisüsteemide ja/või
andmetöötlusüksuste kohapealne haldus ja käitamine, muud
professionaalsed ja tehnilised arvutialased tegevused.

Positiivne
täisarv

1570 /
1

Müügitulu:
andmetöötlus ja
veebiteenused

ENTQ_1
570_1

Andmetöötlus, veebiteenused jm infoalane tegevus –
hostimis- ja andmetöötlusteenust võimaldavad
infrastruktuurid ja sellega seotud tegevused, otsingu- jm
Internetiportaalide tegevused, uudisteagentuuride ja kõik
muud infoalased tegevused. Siia ei kuulu raamatukogude ja
arhiivide tegevused.

Positiivne
täisarv

D_68 /
1

Müügitulu:
kinnisvarateenuse
d, hoonete ja
ruumide rentimine

ENT_D_
68_1

Kinnisvaraalane tegevus, sh kinnisvara haldus – kinnisvara
ost ja müük, enda või renditud kinnisvara, sh maa rendile
andmine, elamute, korterite ja mitteeluruumide väljaüürimine,
kinnisvarabüroode tegevus (kinnisvaratehingute
vahendamine, kinnisvara hindamine), kinnisvara haldus tasu
eest või lepingu alusel.

Positiivne
täisarv

1590 /
1

Müügitulu:
juriidilised
toimingud ja
arvepidamine

ENTQ_1
590_1

Juriidilised toimingud, arvepidamine, raamatupidamine ja
auditeerimine, maksualane nõustamine – advokatuuri
liikmete poolt või nende järelevalve all ühe poole huvide
juriidiline esindamine teise poole vastu nii enne kohut kui ka
kohtus või teistes juriidilistes organites, juriidiliste
dokumentide koostamine ja vormistamine, muud juriidilised
toimingud õigusnõustajate, notarite, kohtutäiturite, lepitajate,
audiitorite ja vahekohtunike poolt ning arvepidamis- ja
raamatupidamisteenused.

Positiivne
täisarv

1600 /
1

Müügitulu:
peakontorite
tegevus

ENTQ_1
600_1

Peakontorite tegevus – ettevõtte erinevate üksuste tegevuse
järelevalve ja juhtimine. Siia alla ei kuulu valdusfirmade
tegevus.

Positiivne
täisarv

D_702
/ 1

Müügitulu:
juhtimisnõustamin
e

ENT_D_
702_1

Juhtimisalane nõustamine – äri- ja muude organisatsioonide
nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine
suhtekorralduse, teabevahetuse ja juhtimisprobleemide
valdkonnas, kaubamärkide ja frantsiiside müük. Siia ei kuulu
reklaamibüroode ja reklaami meedias esitamise teenused,
turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused.

Positiivne
täisarv

1620 /
1

Müügitulu:
arhitekti- ja
inseneriteenused

ENTQ_1
620_1

Arhitekti- ja inseneritegevused, teimimine ja analüüs –
arhitekti-, inseneri- ja jooniste valmistamise teenused,
ehitusjärelevalve teenused, mõõdistamis- ja
kaardistamisteenused, füüsikalise, keemilise ja muu
analüütilise teimimise teenused.

Positiivne
täisarv

D_72 /
1

Müügitulu:
teadusuuringute ja
arendustööde
teenused

ENT_D_
72_1

Teadusuuringute ja arendustööde teenused – alusuuringud,
rakendusuuringud ning katse- ja arendustööd loodus- ja
tehnikateaduste vallas. Teadus- ja arendustegevus sotsiaal-
ja humanitaarteaduste vallas. Siia alla ei kuulu turu-uuringud.

Positiivne
täisarv

1640 /
1

Müügitulu:
reklaamindus ja
turu-uuringud

ENTQ_1
640_1

Reklaamindus ja turu-uuringud – reklaamikampaaniate
kavandamine ja elluviimine, reklaamide loomine/kujundamine
erinevatesse meediakanalitesse (trükimeedia, välimeedia,
raadio, televisioon, internet jne), reklaamialuste jms
struktuuride ja kohtade loomine reklaami eksponeerimiseks.
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused.

Positiivne
täisarv

D_74 /
1

Müügitulu: muu
kutse-, teadus- ja
tehnikaalane
tegevus

ENT_D_
74_1

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus – disainerite,
lilleseadjate tegevus, fotograafia, kirjaliku ja suulise tõlke
teenused, ilmaennustamine ja meteoroloogilised teenused,
nõustamisteenused, v.a arhitektuuri-, inseneri- ja
juhtimiskonsultantide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_75 /
1

Müügitulu:
veterinaarteenuse
d

ENT_D_
75_1

Veterinaarteenused – põllumajandus- ja lemmikloomade
tervishoiu ja tervise kontrolliga seotud tegevused,
veterinaarkiirabi tegevus.

Positiivne
täisarv

D_77 /
1

Müügitulu:
mootorsõidukite,
masinate,
seadmete ja
tarbeesemete

ENT_D_
77_1

Mootorsõidukite, masinate, seadmete ja tarbeesemete rendi-
ja üürimisteenused – transpordivahendite, põllumajandus-,
ehitus-, tootmismasinate ja -seadmete rentimine ilma juhita,
kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutite jm masinate ja
seadmete rentimine, tarbeesemete ja kodumasinate,

Positiivne
täisarv
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rendi- ja
üürimisteenused

vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine, videokassettide ja
DVD-de laenutamine, intellektuaalomandi jms rentimine ning
muude kaupade üürimine nii kodumajapidamistele kui ka
tootmisüksustele. Siia ei kuulu finantsliising, kinnisvara rent,
seadmete/transpordivahendite rentimine koos juhiga.

D_78 /
1

Müügitulu:
personaliotsing ja
personaliga
varustamine

ENT_D_
78_1

Personaliotsing ja personaliga varustamine – vabade
töökohtade nimestike koostamine ja kohataotlejate
töökohtadele juhatamine või paigutamine, tegelik personali
otsimine ja töölepaigutamine (värbajate tegevus) ning
näitlejate valikuagentuuride (casting) tegevus. Siia ei kuulu
üksikartistide agentide tegevus.

Positiivne
täisarv

D_79 /
1

Müügitulu:
turismiteenused

ENT_D_
79_1

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus – elanikkonnale või
äriklientidele reiside, reisi-, transpordi- ja majutusteenuste
müük, valmisreiside korraldamine ja koostamine ning müük
reisibüroode kaudu või otse reisikorraldajatelt, muud
reisimisega seotud teenused, k.a reserveerimine, giiditeenus
ja turismi propageerimine.

Positiivne
täisarv

D_80 /
1

Müügitulu:
turvatöö ja
juurdlusteenused

ENT_D_
80_1

Turvatöö- ja juurdlusteenused – turvatööga seotud teenused:
juurdlustegevus ja detektiiviteenused, patrullide ja valvurite
teenused, raha jm väärtasjade kokkukogumine ja
kohaletoimetamine, kaitstes neid väärtusi veo ajal personali
ja seadmetega, varguse ja tulekahju valvesignalisatsiooni
elektrooniline käitus, mis seisneb nende süsteemide
kaugseires.

Positiivne
täisarv

1700 /
1

Müügitulu:
puhastustegevus

ENTQ_1
700_1

Puhastustegevus – igat liiki hoonete üldine sisepuhastus,
hoonete välispuhastus, hoonete jm eripuhastus, tööstuslike
seadmete puhastus, tsisternautode ja tankerite sisepuhastus,
hoonete ja tööstuslike seadmete desinfitseerimine ja kahjurite
hävitamine, pudelipesu, tänavapühkimine, lume ja jää
kõrvaldamine. Siia ei kuulu põllumajanduskahjurite tõrje, uute
hoonete puhastus vahetult pärast valmimist, hoonete
välisseinte puhastus auru või liivaga jms, vaipade ja
vaipkatete pesu, eesriiete ja kardinate puhastus.

Positiivne
täisarv

1710 /
1

Müügitulu:
hoonehalduse
abitegevused,
maastiku hooldus
ja korrashoid

ENTQ_1
710_1

Hoonehalduse abitegevused, maastiku hooldus ja korrashoid
– kombineeritud hoonehalduse abitegevused, üldine
sisepuhastus (hooldus, prügi kõrvaldamine, valve ja
turvakaitse, posti jagamine, vastuvõtt, pesumaja teenused
jms hoonehaldusega seotud abitegevused). Maastiku
hooldus ja korrashoid, v.a. taime- ja metsakasvatus ning
taimede istutamine müügiks, puukoolide tegevus, maa
hooldus selle seisundi säilitamiseks, ehitustööd maastiku
kujundamiseks, arhitektitegevused.

Positiivne
täisarv

D_82 /
1

Müügitulu:
büroohaldus,
büroode ja muu
äritegevuse
abitegevused

ENT_D_
82_1

Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused –
büroohaldust puudutavad jooksvad tööd, nagu
finantsplaneerimine, arvete väljakirjutamine ja arvepidamine,
personali- ja kaubajaotus ning logistika, samuti kõnekeskuste
tegevus, nõupidamiste ja messide korraldamine,
inkassoteenus ja krediidiinfo, pakendamine jm äritegevust
abistav tegevus. Siia arvatud üksused ei paku personali, kes
teostab terviklikke ärioperatsioone.

Positiivne
täisarv

D_85 /
1

Müügitulu:
haridusteenused

ENT_D_
85_1

Haridusteenused – koolitus mis tahes tasemel ja erialal.
Koolitus võib olla suuline või kirjalik ning toimuda nii raadio,
televisiooni, interneti kui ka muude kommunikatsioonikanalite
kaudu, riikliku koolisüsteemi üksuste pakutav erineva taseme
haridus, täiskasvanute koolitus (sõiduõpe, keeleõpe,
arvutiõpe, tööturukoolitus jt), kirjaoskamatuse likvideerimise
programmid jms, samuti sõjakoolid, akadeemiad,
vanglakoolid jmt vastava taseme haridusasutused. Hõlmab
nii riiklikku kui ka eraharidust, koolitus, mis hõlmab sporti ja
vaba aega (nt tennise- või golfiõpetus), ning haridust
abistavad tegevused.

Positiivne
täisarv

1740 /
1

Müügitulu:
tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekand
eteenused

ENTQ_1
740_1

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused –
haiglaraviteenused, konsultatsioonid, ravi üld- ja eriarstiabi
valdkonnas, hambaravi, kiirabibrigaadide, meditsiinilaborite
tegevus, samuti taastusravi ja füsiaatriateenuste osutamise
tegevusloaga sanatooriumide tegevus. Hooldusraviasutuste,
vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste, kodutute,
tänavalaste, naiste varjupaikade, rehabilitatsioonikeskuste
tegevus, samuti vahetult abivajajatele suunatud
sotsiaalabiteenuste osutamine ning lapsehoiuteenus.

Positiivne
täisarv

1750 /
1

Müügitulu: kunst,
meelelahutus ja
vaba aeg

ENTQ_1
750_1

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg – loome-, kunsti- ja
meelelahutustegevus, teoste autoriõiguse haldamine,
raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude
kultuuriasutuste tegevus, botaanika ja loomaaedade
teenused, looduskaitsealade järelevalve, hasartmängude ja
kihlvedude korraldamine, spordiklubide ja -võistkondade

Positiivne
täisarv
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tegevus, spordiürituste korraldamine, lõbustus- ja
puhkeparkide tegevus, paadi- ja jahisadamate, lõbustus- ja
vabaajaürituste organiseerimine, muud vaba aja veetmise
tegevusalad. Siia ei kuulu kinofilmide ja videote tootmine,
levitamine ja linastamine, raadio- ja televisiooniprogrammide
tootmine.

1760 /
1

Müügitulu:
arvutite,
tarbeesemete ja
kodutarvete
parandus

ENTQ_1
760_1

Arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete parandus – arvuti
välisseadmete (lauaarvutid, sülearvutid, arvutiterminalid,
mäluseadmed ja printerid) parandus ja hooldus.
Sideseadmete (faksid, kahesuunalised
amatöörraadiojaamad), tarbeelektroonika (raadiod ja telerid),
majapidamis- ja aiatööriistade (muruniidukid ja puhurid),
jalatsite ja nahktoodete, mööbli ja kodusisustuse, rõivaste ja
nende lisandite, spordikaupade, muusikariistade, hobitoodete
ja muude tarbeesemete ning kodutarvete parandus. Siia ei
kuulu meditsiini- ja diagnostikaseadmete,
mõõteinstrumentide, laboriseadmete, radarite ja kajaloodide
remont.

Positiivne
täisarv

D_96 /
1

Müügitulu:
isikuteenused

ENT_D_
96_1

Isikuteenused – tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja
keemiline puhastus, juuksuri- ja muu iluteenindus,
matuseteenindus, füüsilise heaoluga seotud teenindus
(saunad, solaariumid, massaažisalongid), muud mujal
klassifitseerimata teenused, nagu lemmikloomade
hooldamine, astroloogide ja spiritistide tegevus,
tutvumisteenused, pulmateenindus, sugupuude koostamine,
võtmete valmistamine, kaartide katmine plastiga (kiletamine)
jt.

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
teenindus

ENTQ_1
430JS1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a teenindus). Ei arvestata muid äri-, finants-
ega erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv

D_45_
47 / 1

Müügitulu: hulgi- ja
jaekaubandus

ENT_D_
45_47_1

Kaupade müük – sisaldub muudes müügituludes. Hulgi- ja
jaekaubandus – ettevõtte nimel ja kulul edasimüümiseks
ostetud kaupade edasimüümine lisatöötluseta või pärast
markeerimist, pakkimist ja taarastamist.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. TRANSPORT (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on transport jaos H (H49100 -
H51221)

Tegevusalade A01100-G47991, H52100-U99011 korral ei pea tabelit täitma.

Müügitulu ei sisalda tulu tegevuskulude sihtfinanseerimisest.
ABIINFONA on esimesel real veerus 5 kuvatud käibedeklaratsiooni (KMD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast KMD esitamist Maksu- ja
Tolliametile (MTA).  NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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

D_49_
51_1 /
2

Müügitulu:
transporditeenuse
d – kaubavedu:
Eestis müüdud
rahvusvahelise
veo teenused

ENT_D_
49_51_1
_2

Transporditeenuste müügitulu. Kaubavedu – jahutatud ja
külmutatud kauba, vedelike ja gaaside, konteinerkaupade,
puistekauba (nt teravili, jahu, tsement, liiv, süsi) jm kauba
regulaar- ja juhuvedu, pukseerimis- ja tõukurteenused. Eestis
müüdud rahvusvahelise veo teenused – sõitjate või kauba
kohaletoimetamine Eesti riigipiiri ületades (teenuse tellija
asub Eestis).

Positiivne
täisarv

D_49_
51_1 /
3

Müügitulu:
transporditeenuse
d – kaubavedu:
Eestis müüdud
riigisisese veo
teenused

ENT_D_
49_51_1
_3

Transporditeenuste müügitulu. Kaubavedu – jahutatud ja
külmutatud kauba, vedelike ja gaaside, konteinerkaupade,
puistekauba (nt teravili, jahu, tsement, liiv, süsi) jm kauba
regulaar- ja juhuvedu, pukseerimis- ja tõukurteenused. Eestis
müüdud riigisisese veo teenused – sõitjate või kauba
kohaletoimetamine Eesti piires (teenuse tellija asub Eestis).

Positiivne
täisarv

D_49_
51_1 /
4

Müügitulu:
transporditeenuse
d – kaubavedu:
välismaal müüdud
teenused

ENT_D_
49_51_1
_4

Transporditeenuste müügitulu. Kaubavedu – jahutatud ja
külmutatud kauba, vedelike ja gaaside, konteinerkaupade,
puistekauba (nt teravili, jahu, tsement, liiv, süsi) jm kauba
regulaar- ja juhuvedu, pukseerimis- ja tõukurteenused.
Välismaal müüdud teenused – teenuse tellija asub väljaspool
Eesti riigipiiri.

Positiivne
täisarv

D_49_ Müügitulu: ENT_D_ Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu – sõitjate Positiivne
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51_2 /
2

transporditeenuse
d – sõitjatevedu:
Eestis müüdud
rahvusvahelise
veo teenused

49_51_2
_2

regulaarvedu rahvusvahelistel liinidel, sõitjate tellimusvedu jm
juhuvedu, taksovedu (sh tulu frantsiisilepingust ning taksode
tellimis- ehk dispetšerteenused). Eestis müüdud
rahvusvahelise veo teenused – sõitjate või kauba
kohaletoimetamine Eesti riigipiiri ületades (teenuse tellija
asub Eestis).

täisarv

D_49_
51_2 /
3

Müügitulu:
transporditeenuse
d – sõitjatevedu:
Eestis müüdud
riigisisese veo
teenused

ENT_D_
49_51_2
_3

Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu – sõitjate
regulaarvedu kohalikel, kaug- ja eriotstarbelistel liinidel,
sõitjate tellimusvedu jm juhuvedu, taksovedu (sh tulu
frantsiisilepingust ning taksode tellimis- ehk
dispetšerteenused). Eestis müüdud riigisisese veo teenused
– sõitjate või kauba kohaletoimetamine Eesti piires (teenuse
tellija asub Eestis).

Positiivne
täisarv

D_49_
51_2 /
4

Müügitulu:
transporditeenuse
d – sõitjatevedu:
välismaal müüdud
teenused

ENT_D_
49_51_2
_4

Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu – sõitjate
regulaarvedu rahvusvahelistel liinidel, sõitjate tellimusvedu jm
juhuvedu, taksovedu (sh tulu frantsiisilepingust ning taksode
tellimis- ehk dispetšerteenused). Välismaal müüdud teenused
– teenuse tellija asub väljaspool Eesti riigipiiri.

Positiivne
täisarv

1175 /
2

Müügitulu:
transporditeenuse
d – sõitjatevedu
regulaarliinidel:
Eestis müüdud
rahvusvahelise
veo teenused

ENTQ_1
175_2

Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu regulaarliinidel –
sõitjate regulaarvedu rahvusvahelistel liinidel. Eestis müüdud
rahvusvahelise veo teenused – sõitjate või kauba
kohaletoimetamine Eesti riigipiiri ületades (teenuse tellija
asub Eestis).

Positiivne
täisarv

1175 /
3

Müügitulu:
transporditeenuse
d – sõitjatevedu
regulaarliinidel:
Eestis müüdud
riigisisese veo
teenused

ENTQ_1
175_3

Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu regulaarliinidel –
sõitjate regulaarvedu kohalikel, kaug- ja eriotstarbelistel
liinidel. Eestis müüdud riigisisese veo teenused – sõitjate või
kauba kohaletoimetamine Eesti piires (teenuse tellija asub
Eestis).

Positiivne
täisarv

1175 /
4

Müügitulu:
transporditeenuse
d – sõitjatevedu
regulaarliinidel:
välismaal müüdud
teenused

ENTQ_1
175_4

Transporditeenuste müügitulu. Sõitjatevedu regulaarliinidel –
sõitjate regulaarvedu rahvusvahelistel liinidel. Välismaal
müüdud teenused – teenuse tellija asub väljaspool Eesti
riigipiiri.

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
transport

ENTQ_1
430H1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a transport). Ei arvestata muid äri-, finants-
ega erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.1. MÜÜGITULU. TÖÖSTUS, ENERGEETIKA JA VEEVARUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)
järgi on tööstus-, energeetika- ja veevarustustegevus jagudes B kuni E (B05100 - E39001)

Tegevusalade A01100-A03221, F41100-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

ABIINFONA on esimesel real 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
küsimustikuga 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

D_10_
35 / 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 (ka elektri- ja
soojusenergia) sõltumata raha laekumise ajast. Arvestatakse
müügihinnas ilma käibemaksu ja aktsiisita. Ei arvestata
ettevõtte sisekäivet. Müügitulu ja tööstustoodangu müük
peab võrduma kvartali kuude vastavate muutujate summaga
küsimustikus „Tööstus“.

Positiivne
täisarv

1430 /
1

Müügitulu: muud
müügitulud, v.a
tööstus

ENTQ_1
430BE1

Muud müügitulud – muud sissetulekud, mis on saadud
ettevõtlusest (v.a tööstus). Ei arvestata muid äri-, finants- ega
erakorralisi tulusid.

Positiivne
täisarv
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Tabel 1.2. TULU TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMISEST

Tegevusalade A01100-G47991, K64000-K66301 korral ei pea tabelit täitma.

Täidavad teenindus- ja transportettevõtted

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_020
/ 1

Tulu
tegevuskulude
sihtfinantseerimise
st

ENT_C_
020

Tulu tegevuskulude sihtfinantseerimisest – riigi- ja kohalikust
eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud
tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh EAS-i projektide
(eksport, turundus, tootearendus, stardiabi, infrastruktuuri
arendus), koolituste, nõustamiste, messidel ja festivalidel
osalemise ja praktikatoetused; Töötukassa palga-, praktika-
või juhendajatoetused; Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetused; PRIA eksporditoetused; ühistransporditoetus
avaliku liiniveo korraldamiseks. Ei arvestata põhivarade
sihtfinantseerimist, kustutatavat laenu ega mitterahalist
sihtfinantseerimist.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.3. KULUD

Ehitusettevõtted! Maksed alltöövõtjatele märkida alates reast C_260.

ABIINFONA on veerus 2 kuvatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni
 (TSD) andmed.  Eeltäitmine toimub pärast TSD esitamist Maksu- ja Tolliametile (MTA). NB! MTA-le
esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi alati statistilise küsimustikuga 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_440
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– palk *

ENT_C_
440

Palk – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele
aruandeperioodil tehtud töö eest: põhipalk; lisatasu; preemia;
puhkusetasu (kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise
perioodil); tagatised ja hüvitised (sh töösuhte lõpetamisel);
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga; tasud,
mida tööandja maksab töötaja haiguse, tööõnnetuse,
sünnituspuhkuse või osalise tööajaga tööle üleviimise korral;
töötuskindlustusmakse kehtestatud maksemääras;
kohustuslik kogumispensioni makse; muud töötajaga seotud
kulud (äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikme regulaarne
tasu töötamise eest ettevõtte heaks). Palgakulu ei sisalda
dividende ega makseid tööjõuvarustusettevõtete töötajate
eest.

Positiivne
täisarv

C_450
/ 1

Kulud: tööjõukulud
– sotsiaalmaks ja
tööandja
töötuskindlustusm
akse *

ENT_C_
450

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse –
sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ja töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras. Siin näidatakse ka sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.

Positiivne
täisarv

2041 /
1

Kulud:
edasimüügiks
ostetud kaubad ja
teenused

ENTQ_2
041_1

Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused – müüdud
kaupade ja teenuste soetusmaksumus. Arvesse lähevad
edasimüügi eesmärgil ostetud ja lisatöötluseta edasi müüdud
kaubad ja teenused (elektri- ja soojusenergia, reisipaketid,
piletid jms) ning kinnisvara, samuti edasimüüdud tooraine- ja
materjalivarud. Siia ei arvestata toodangu või teenuste
valmistamiseks kasutatud toorainet, materjale ega
pooltooteid (näidatakse real „Tooraine, materjal, ostetud
tooted ja pooltooted“), oma tarbeks tarbitud elektri- ja
soojusenergiat ega kütust (näidatakse real „Ülejäänud
kulud“). Kui kaubad olid üle võetud komisjonimüügiks, siis
neid edasimüüdud kaupade hulka ei arvestata. Kaupade
hulka ei arvestata ka müüdud põhivara maksumust.

Positiivne
täisarv
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C_210
/ 1

Kulud: tooraine,
materjal, ostetud
tooted ja
pooltooted kokku

ENT_C_
210

Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted – tootmises
kasutatud tooraine, põhi- ja abimaterjalid, ostetud tooted ja
pooltooted, tarindid ja detailid, varuosad, instrumendid ja
muud vahendid, mis ei kuulu põhivara hulka, taara ja
pakkematerjal, hooldus- ja remondimaterjal, kantseleitarbed,
majanduskaubad jms soetusmaksumuses. Siin ei näidata
ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse tootmiseks kasutatud mis
tahes liiki kütuse (k.a autokütus) ja elektrienergia maksumust.

Positiivne
täisarv

2075 /
1

Kulud: ülejäänud
kulud *

ENTQ_2
075_1

Ülejäänud kulud – kasutatud teenused, mitmesugused
tegevuskulud, kulum, valmis- ja lõpetamata toodangu varude
jääkide muutus, riiklikud ja kohalikud maksud. Siin
näidatakse ka ettevõttes oma tarbeks, sh soojuse tootmiseks
kasutatud mis tahes liiki kütus (k.a autokütus) ja
elektrienergia. Ei sisalda kapitaliseeritud väljaminekuid
põhivara valmistamisel oma tarbeks.

Positiivne
täisarv

C_260
/ 1

Kulud: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest

ENT_C_
260

Maksed alltöövõtjatele – lepingujärgsed maksed alltöövõtu
korras tehtud ehitustööde (hoonete ja rajatiste uusehitus,
remondi- ja rekonstrueerimistööd) eest.

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

C_265
/ 1

Kulud: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
hoonetes

ENT_C_
265

Maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest hoonetes – maksed
alltöövõtu korras tehtud ehitustööde (nii uusehitus kui ka
remondi- ja rekonstrueerimistööd) eest hoonetes nii Eestis
kui ka välisriikides. Siia kuulub ka alltöövõtu korras
hoonetesse seadmete paigaldamine.

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

C_270
/ 1

Kulud: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
välisriikides

ENT_C_
270

Maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest välisriikides –
maksed alltöövõtu korras väljaspool Eestit tehtud ehitustööde
eest, k.a välisriikide saatkonnahoonete ehitus Eestis.

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

2031 /
1

Kulud: maksed
alltöövõtjatele
ehitustööde eest
välisriikides –
hooned

ENTQ_2
031_1

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

C_040
/ 1

Kapitaliseeritud
väljaminekud oma
tarbeks
põhivarade
valmistamisel

ENT_C_
040

Kulud perioodi jooksul oma tarbeks ehitatud/remonditud
ehitistele (seda kulu ei arvestata „Kulud kokku” sisse).

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

2090 /
1

Kapitaliseeritud
väljaminekud oma
tarbeks
põhivarade
valmistamisel:
remondi- ja
rekonstrueerimistö
öd

ENTQ_2
090_1

Oma tarbeks tehtud ehitustööde kulud. Remondi- ja
rekonstrueerimistööd – olemasolevate ehitiste
ümberehitamine nende ajakohastamise, otstarbe muutmise
või tehnoloogilise täiustamise eesmärgil; restaureerimine,
hooldusremont jms.

Positiivne
täisarv

A01100-
E39001,
G45111-
U99001

Tabel 1.4. VARUD

Veebis täitmisel on veergu 2 märgitud eelmise kvartali küsimustikus olnud andmed veerust 1 "Perioodi lõpul". Palume kontrollida üle
eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

I_051 /
1

Varud: tooraine ja
materjal –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
51_1

Tooraine ja materjal perioodi lõpul – tooraine või materjal,
mida kasutatakse tootmisprotsessis. Ostetud materjali ja
pooltoodete, komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide,
taara ja pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja
muud tootmisvarud. Kajastatakse soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv

I_051 /
2

Varud: tooraine ja
materjal – eelmise
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
51_2

Tooraine ja materjal perioodi algul – tooraine või materjal,
mida kasutatakse tootmisprotsessis. Ostetud materjali ja
pooltoodete, komplekteeritavate toodete, tarindite ja detailide,
taara ja pakkematerjali, kütuse, ehitusmaterjali, varuosade ja
muud tootmisvarud. Kajastatakse soetusmaksumuses.

Positiivne
täisarv

I_052 /
1

Varud: lõpetamata
toodang –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
52_1

Lõpetamata toodang perioodi lõpul – toode või teenus, mis
on tootmisprotsessis ja ei ole veel müügivalmis. Põhi- ja
abitootmise lõpetamata toodang, tööde või teenuste kulud
ning oma pooltooted, samuti lõpetamata remonditööd

Positiivne
täisarv
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tegelikus tootmisomahinnas.
I_052 /
2

Varud: lõpetamata
toodang – eelmise
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
52_2

Lõpetamata toodang perioodi algul – toode või teenus, mis
on tootmisprotsessis ja ei ole veel müügivalmis. Põhi- ja
abitootmise lõpetamata toodang, tööde või teenuste kulud
ning oma pooltooted, samuti lõpetamata remonditööd
tegelikus tootmisomahinnas.

Positiivne
täisarv

I_053 /
1

Varud:
valmistoodang –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
53_1

Valmistoodang perioodi lõpul – kajastatakse tegelikus
tootmisomahinnas.

Positiivne
täisarv

I_053 /
2

Varud:
valmistoodang –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
53_2

Valmistoodang perioodi algul – kajastatakse tegelikus
tootmisomahinnas.

Positiivne
täisarv

I_054 /
1

Varud: müügiks
ostetud kaubad –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
54_1

Müügiks ostetud kaubad perioodi lõpul – edasimüügiks
ostetud kaubad soetusmaksumuses. Allahindluse korral
tegelikus (allahinnatud) maksumuses. Komisjonimüügil
olevaid kaupu ei võeta arvesse.

Positiivne
täisarv

I_054 /
2

Varud: müügiks
ostetud kaubad –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
54_2

Müügiks ostetud kaubad perioodi algul – edasimüügiks
ostetud kaubad soetusmaksumuses. Allahindluse korral
tegelikus (allahinnatud) maksumuses. Komisjonimüügil
olevaid kaupu ei võeta arvesse.

Positiivne
täisarv

I_055 /
1

Varud: ettemaksed
varude eest –
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
55_1

Ettemaksed tarnijatele perioodi lõpul – kauba, materjali ja
tooraine eest tarnijatele tehtud ettemaksed. Neid ettemakseid
aruandekvartali kuludesse ei kanta. Ei arvestata ettemakseid
materiaalsete ega immateriaalsete põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

I_055 /
2

Varud: ettemaksed
varude eest –
eelmise
aruandeperioodi
lõpul *

ENT_I_0
55_2

Ettemaksed tarnijatele perioodi algul – kauba, materjali ja
tooraine eest tarnijatele tehtud ettemaksed. Neid ettemakseid
aruandekvartali kuludesse ei kanta. Ei arvestata ettemakseid
materiaalsete ega immateriaalsete põhivarade eest.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.4.1. BIOLOOGILISED (TARBITAVAD) VARAD

Tegevusalade B05101-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

I_060 /
1

Bioloogilised
(tarbitavad) varad
– aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
60_1

Bioloogilised (tarbitavad) varad – käibevaradena kajastatakse
bioloogilisi varasid, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil
või realiseeritakse ettevõtte tavapärases äritsüklis. Need on
peamiselt tarbitavad bioloogilised varad, nagu raie eesmärgil
kasvatatav mets, lihakari ja kalakasvanduse kalad.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

I_060 /
2

Bioloogilised
(tarbitavad) varad
– eelmise
aruandeperioodi
lõpul

ENT_I_0
60_2

Bioloogilised (tarbitavad) varad – käibevaradena kajastatakse
bioloogilisi varasid, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil
või realiseeritakse ettevõtte tavapärases äritsüklis. Need on
peamiselt tarbitavad bioloogilised varad, nagu raie eesmärgil
kasvatatav mets, lihakari ja kalakasvanduse kalad.
LISAINFO: RTJ 7 „Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.1. MATERIAALSETE PÕHIVARADE OSTUD JA PARENDUSED (INVESTEERINGUD). Näidata ainult kvartali jooksul tehtud
ostud ja parendused.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

H_150
_3 / 1

Materiaalsed
põhivarad: ehitised
– investeeringud *

ENT_H_
150_3

Ehitised – uute ja varem kasutusel olnud ehitiste
soetusmaksumus, kulutused uusehituseks ja
rekonstrueerimiseks ja kulutused, mis märgatavalt

Positiivne
täisarv
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pikendavad ehitise kasutusiga, suurendavad
tootmispotentsiaali või vähendavad kasutuskulusid.

H_150
_4 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed –
transpordivahendi
d: investeeringud *

ENT_H_
150_4

Transpordivahendid – transpordivahendid sõitjate ja kauba
veoks.

Positiivne
täisarv

H_150
_6 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – arvutid
ja arvutisüsteemid:
investeeringud *

ENT_H_
150_6

Arvutid ja arvutisüsteemid – arvutid ja muud
infotöötlusvahendid: serverid, sülearvutid ja
elektronmärkmikud, arvutisüsteemid, sisend- ja
väljundseadmed (skannerid, printerid), mäluseadmed, muud
automaatandmetöötlusseadmed, arvutite lisaseadmed. Siia
kuulub ka koos riistvaraga soetatud tarkvara.

Positiivne
täisarv

H_150
_2 / 1

Materiaalsed
põhivarad: maa –
investeeringud *

ENT_H_
150_2

Maa – maa soetusmaksumus, samuti kulutused
maaparandusele ja -korraldusele.

Positiivne
täisarv

4047 /
1

Materiaalne
põhivara: maa –
maaparandus:
investeeringud

ENTQ_4
047_1

Kulutused maaparandusele ja -korraldusele, sõltumata
sellest, kas kulutustega kaasneb parandatud maa üldine
lisandumine või ei; kulutused kuivenduse ja üleujutuse
reguleerimise projektidele ning tammidele ja kraavidele, mis
on nende projektide osad; raielankide ja metsade
korraldamise ja metsastamise kulutused.

Positiivne
täisarv

H_150
_7 / 1

Materiaalsed
põhivarad:
masinad ja
seadmed – muud
masinad ja
seadmed:
investeeringud *

ENT_H_
150_7

Muud masinad ja seadmed, inventar – eespool
klassifitseerimata masinad, seadmed ja inventar, mis
võetakse arvele põhivaradena.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.2. BIOLOOGILISTE (TOOTVATE) VARADE OSTUD JA PARENDUSED (INVESTEERINGUD). Näidata ainult kvartali jooksul
tehtud ostud ja parendused.

Tegevusalade B05101-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

4051 /
1

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: istandikud
(v.a
metsaistandikud)
ja rohumaad –
investeeringud

ENTQ_4
051_1

Istandikud (v.a metsaistandikud) ja rohumaa – kulutused
istutamisele ja kultiveerimisele viljapuu- ja marjaaedades
enne saagikandvust (juhul kui tootmise alguseni kulub üle
aasta). Kulutused rohumaade külvile ja rajamisele.

Positiivne
täisarv

H_150
_19 / 1

Bioloogilised
(tootvad) varad:
mets –
investeeringud

ENT_H_
150_19

Mets – kasvav mets, mis on raamatupidamises bioloogilise
varana arvel kui põhivara, näiteks mets loodushoiu aladel.
Kasvav mets raieks on tarbitav vara – seda tuleks vaadelda
kui käibevara. Kuna metsa kasvuaeg on väga pikk (tunduvalt
pikem kui üks aasta), siis tuleb iga konkreetse piiridega
metsatüki puhul määrata, kas seda kajastada
raamatupidamises kui põhivara või kui käibevara.
Investeeringud arvutatakse, liites ostud, parendused ja
ümberklassifitseerimised ettemaksetest.

Positiivne
täisarv

H_150
_17 / 1

Bioloogilised
(tootvad) varad:
loomsed varad –
investeeringud

ENT_H_
150_17

Loomsed varad – tootva bioloogilise varana klassifitseeritud
loomad kui materiaalne põhivara. Merest püütud kala (kilu,
süvamere lest, krevetid jne) ei ole bioloogiline vara.
Investeeringud arvutatakse, liites ostud, parendused ja
ümberklassifitseerimised ettemaksetest.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.3. MATERIAALSE PÕHIVARA JA KINNISVARAINVESTEERINGUTE MÜÜK

Rea
kood/
veeru

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/

Väärtust ei
pea
esitama:
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kood klassifikaa-
tori nimi

perioodid,
tegevus-
alad

4080 /
1

Materiaalsete
põhivarade ja
kinnisvarainvestee
ringute müük
kokku

ENTQ_4
080_1

Materiaalsete põhivarade ja kinnisvarainvesteeringute müük
kokku – aruandeperioodil müüdud materiaalsete põhivarade
ja kinnisvarainvesteeringute maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Mittekäibemaksukohustuslased arvestavad
käibemaksu müügihinna sisse.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.4. BIOLOOGILISE (TOOTVAD) VARA MÜÜK

Tegevusalade B05101-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

H_140
_13 / 1

Bioloogilised
(tootvad) varad
kokku: müüdud
põhivarade
müügihinnas

ENT_H_
140_13

Müüdud põhivarade maksumus müügihinnas ilma
käibemaksuta. Bioloogilised varad on loomsed või taimsed
elusorganismid. Bioloogilised (tootvad) varad – põhivaradena
kajastatakse üldjuhul tootvaid bioloogilisi varasid, näiteks
koduloomi ja -linde, kalakasvanduse kalu, istandusi ja
kasvavat metsa. Bioloogilisi varasid kajastatakse õiglases
väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised
müügikulutused, või erandjuhtudel soetusmaksumuses,
millest on lahutatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
vähenemisest saadud kahjum. LISAINFO: RTJ 7
„Bioloogilised varad”.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID

ABIINFONA on veerus 2 kuvatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni
(TSD) andmed. Eeltäitmine toimub pärast TSD esitamist Maksu- ja Tolliametile (MTA). NB! MTA-le esitatud andmed võivad, kuid ei pruugi
alati statistilise küsimustikuga kogutavate andmetega kattuda (definitsioonide erinevus jms).  Real  B_070 Töötajate töötatud tunnid
sisestage tuhat tundi ühe kümnendkohaga. Näiteks: Kui on tööga hõivatute arv on 1, siis töötatud tunde on 0,5.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

B_010
/ 1

Tööga hõivatud
isikute keskmine
arv *

ENT_B_
010

Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv – kõik ettevõttes
töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest:
ettevõttes töötavad omanikud ja nende tasuta töötavad
pereliikmed; täis- või osaajatöötajad; isikud, kes töötavad
väljaspool ettevõtet (turustuspersonal jt); ajutiselt töölt
puuduvad isikud (haiguslehel, tasulisel puhkusel,
õppepuhkusel olijad, streikijad jt); hooajatöötajad,
praktikandid ja kodustöötajad; töövõtulepinguga töötavad
isikud. Tööga hõivatud isikute arvus ei näidata teiste
ettevõtete töötajaid, kes tegutsevad kõnesolevas ettevõttes,
täites selle tellimusi, samuti pikka aega töölt puuduvaid
isikuid (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt).

Positiivne
täisarv

B_070
/ 1

Töötatud tundide
arv *

ENT_B_
070

Töötajate töötatud tunnid (tuhat tundi ühe kümnendkohaga) –
kõigi töötajate tegelikult töötatud tundide koguarv. Peale
standardse tööaja näidatakse siin ka ületunnid. Arvestamata
jäetakse tasustatud tööaeg, millal tegelikult ei töötatud
(puhkus, haiguspäevad jms). Kui tegelikult töötatud tundide
täpne arv pole teada, võib selle määrata kaudselt: töötundide
normarv + ületunnid – töölt puudumised. Töötaja on isik, kes
on töötasu saajate nimekirjas. Ettevõtte töötajate hulka ei
kuulu ettevõttes (ajutiselt) töötav (tellitud teenust osutav)
teise ettevõtte (st sealt palka saav) töötaja.

Positiivne
reaalarv
(0,1)
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Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS  (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-IV 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


