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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.
Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ESMASELT REGISTREERITUD SÕIDUKID ARUANDEKUU JOOKSUL

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1394 {ESMAREG_SOIDUA_1}>={ESMAREG_SOIDUA_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1395 {ESMAREG_SOIDUA_2}>={REG_SAUTO_ERA_ESMAU

US}
Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga

1396 {ESMAREG_VEOA_1}>={ESMAREG_VEOA_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1397 {ESMAREG_VEOA_2}>={ESMAREG_VEOA_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1398 {ESMAREG_BUSS_1}>={ESMAREG_BUSS_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1399 {ESMAREG_BUSS_2}>={REG_BUSS_ERA_ESMAUUS} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1400 {REG_MOT_ESMAREG}>={ESMAREG_MOT_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1401 {ESMAREG_MOT_2}>={ESMAREG_MOT_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1402 {REG_MOP_ESMAREG}>={ESMAREG_MOP_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1403 {ESMAREG_MOP_2}>={ESMAREG_MOP_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1404 {ESMAREG_HAAG_1}>={ESMAREG_HAAG_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1405 {ESMAREG_HAAG_2}>={ESMAREG_HAAG_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1406 {ESMAREG_MAAST_1}>={ESMAREG_MAAST_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1407 {ESMAREG_MAAST_2}>={ESMAREG_MAAST_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1408 {ESMAREG_TRAK_1}>={ESMAREG_TRAK_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1409 {ESMAREG_TRAK_2}>={ESMAREG_TRAK_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1410 {ESMAREG_LIIKUR_1}>={ESMAREG_LIIKUR_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1411 {ESMAREG_LIIKUR_2}>={ESMAREG_LIIKUR_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1412 {REG_TRHAAG_ESMAREG}>={ESMAREG_TRHAAG_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1413 {ESMAREG_TRHAAG_2}>={REG_TRHAAG_ERA_ESMA

UUS}
Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga

1414 {REG_VLAEV_ESMAREG}>={ESMAREG_VLAEV_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1415 {ESMAREG_VLAEV_2}>={ESMAREG_VLAEV_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga
1416 {REG_JETT_ESMAREG}>={ESMAREG_JETT_2} Veerg 2 (sh uued kokku) ei saa olla suurem kui veerg 1 (Kokku) Viga
1417 {ESMAREG_JETT_2}>={ESMAREG_JETT_3} Veerg 3 (sh uued erasõidukid) ei saa olla suurem kui veerg 2 (sh uued kokku) Viga



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Sõidukite arvelevõtmine

Küsimustiku kood: 11432021                         Esitatakse: 8. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu
lk 2/2

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20468 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20469 {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.

Viga

20470 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga


