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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 ANDMED  KONTSERNI KÕIGI VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU ASUVATE TÜTARETTEVÕTETE KOHTA – nii otseselt
kontrollitud tütarettevõtete kui ka nende tütarettevõtete (sh tütarettevõtete tütarettevõtete jne) kohta

Eeltäidetakse ainult „Alustamata“ või „Tühistatud“ seisus küsimustikke.Küsimustikus eeltäidetud väljad on: Tütarettevõtte registrikood,
Tütarettevõtte nimi, Tütarettevõtte asukohariik ja Emaettevõtte osalusprotsent tütarettevõttes. Palume eeltäidetud väljad vajadusel
täpsustada.Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete
parandamise aken. Juhul kui esitate küsimustikku esimest korda, vajutage "Lisa uus tabeli rida". Avaneb aken andmete sisestamiseks.

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 Tütarettevõtte
registrikood *

OFATS_
2

Välismaise tütarettevõtte registrikood. Tekst

1 / 2 Tütarettevõtte nimi
*

OFATS_
3

Välismaise tütarettevõtte nimi. Tekst

1 / 3 Tütarettevõtte
asukohariik *

OFATS_
4

Välismaise tütarettevõtte asukohariik riikide ja territooriumide
klassifikaatori kahekohalise tähtkoodi alusel.

RTK2021_2
T_va_EL_2
10L

1 / 4 Tütarettevõtte
põhitegevusala *

OFATS_
5

Välismaise tütarettevõtte põhitegevusala EMTAK-i järgi. emtak_osad
_va_O_T_U
_90L

1 / 5 Emaettevõtte
osalusprotsent
tütarettevõttes *

OFATS_
6

Emaettevõtte (või otsest kontrolli omava üksuse)
hääleõiguslik osalusprotsent välismaises tütarettevõttes
aruandeperioodi lõpukuupäeval. Näiteks kui Eesti ettevõte
omab 75% Ukrainas asuvast ettevõttest ja Ukraina ettevõte
omab 80% Venemaal olevast ettevõttest, siis märkida 80.
Filiaalide puhul märkida kokkuleppeliselt 100.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

1 / 6 Müügitulu * ENT_C_
010

Välismaise tütarettevõtte müügitulu – kõikide nii põhi- kui ka
kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja
edasimüügi eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või
saadaolev müügitulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise
ja arvestatakse tekkepõhiselt. Müügitulusse arvestatakse ka
taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja
agendilepingute teenustasud ning renditasud. Müügitulu ei
sisalda: põhivarade müügitulu, muud äritulu, finants- ega
erakorralist tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa
Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone, teiste nimel
sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

Positiivne
täisarv

1 / 7 Töötajate
aastakeskmine arv

ENT_B_
020

Välismaise tütarettevõtte töötajate aastakeskmine arv –
isikud, kes töötavad tööandjale kokkuleppe (töö-

Positiivne
täisarv
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* /töövõtulepingu) alusel ja saavad töö eest tasu (palk, töö-,
tükitöötasu, kompensatsioon): tasu saajate nimekirjas olevad
ettevõtte omanikud; täis- või osaajatöötajad; praktikandid,
hooaja- ja kodustöötajad; ettevõtte ja töövahendustalituse
kokkuleppe alusel rakendatud töötud isikud; ajutiselt töölt
puuduvad isikud (haiguslehel, tasulisel puhkusel,
õppepuhkusel olijad, streikijad jt). Töötajate arvus ei näidata
pikka aega töölt puuduvaid isikuid (lapsehoolduspuhkusel või
ajateenistuses viibijad jt), tellitud teenust osutavaid teise
ettevõtte (st sealt palka saavaid) ega vabatahtlikke palgata
töötajaid.

1 / 8 Tütarettevõtte
omandamise või
selle tegevuse
alustamise
kuupäev

OFATS_
7

Välismaise tütarettevõtte omandamise või selle tegevuse
alustamise kuupäev. Kohustuslik täita uue tütarettevõtte
puhul.

Kuupäev

1 / 9 Tütarettevõtte
müümise või selle
tegevuse
lõpetamise
kuupäev

OFATS_
8

Välismaise tütarettevõtte täieliku või osalise müümise või
selle tegevuse lõpetamise kuupäev.

Kuupäev

Tabel KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

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


