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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

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.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel A. TEENUSTE VÄLISKAUBANDUS (Andmete sisestamiseks klõpsata nupul  "Lisa uus tabeli rida")

Tegevusalade K65110-K65301, K66210-K66291 korral ei pea tabelit täitma.

Teenuse osutamise peamine viis:
Kood 1 – nii teenuse osutaja kui ka teenuse tarbija jäävad oma riigi territooriumile (teenus osutatakse e-kirja, interneti, telefoni jne teel);
Kood 2 – teenuse tellija tarbib teenust väljaspool oma koduriigi territooriumi (sh saadab materjalid töötlemiseks, tuleb osutaja juurde
kontorisse jne);
Kood 4 – teenuse osutaja poolt saadetud töötajad/majandusüksused osutavad teenust tellijale väljaspool oma koduriiki (sh töötaja
saadetakse lähetusse teenust osutama jne).

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

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 Tehing teenusega
*

ITSS_TE
HING

Teenuse müük mitteresidendile või teenuse ost
mitteresidendilt.

Tehing
teenusega_
2L

1 / 2 Teenuse ja muu
tehingu kood *

ITSS_KO
OD_TEE
NUS

Teenuse kood laiendatud CPA 2.1 klassifikaatori järgi. Teenuste
väliskauban
dus 2020
(tavaettevõtt
ed)

1 / 3 Mitteresidendi riigi
kood *

ITSS_RII
K_MR

Riik, kus mitteresident on registreeritud, riikide ja
territooriumide klassifikaatori kahekohalise tähtkoodi alusel.

GEONOM
2013_ilmaE
U

1 / 4 Teenuse
maksumus kokku *

ITSS_SU
MMA

Teenuse ost või müük (eurodes) kokku Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 5 Teenuse
osutamise
peamine viis *

ITSS_M
ODE

Teenuse kohaletoimetamise peamine viis: kood 1 – nii
teenuse osutaja kui ka teenuse tarbija jäävad oma riigi
territooriumile (teenus osutatakse e-kirja, interneti, telefoni
jne teel); kood 2 – teenuse tellija tarbib teenust väljaspool
oma koduriigi territooriumi (sh saadab materjalid
töötlemiseks, tuleb osutaja juurde kontorisse jne); kood 4 –
teenuse osutaja poolt saadetud töötajad/majandusüksused
osutavad teenust tellijale väljaspool oma koduriiki (sh töötaja
saadetakse lähetusse teenust osutama jne).

Teenuse
osutamise
viis_3L

1 / 6 Teenuse
osutamise
peamise viisi
osatähtsus

ITSS_M
ODE_PR

Peamise teenuse osutamise viisi maksumuse osatähtsus
selles kirjes.

Protsent_6L
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1 / 7 Märkus INTRA_
R1_17

Märkus – lahtri täitmine on vabatahtlik, soovi korral võib
lisada kirje kohta lisamärkuseid.

Tekst

Tabel B. KINDLUSTUSETTEVÕTETE TEENUSTE VÄLISKAUBANDUS (Andmete sisestamiseks klõpsata nupul "Lisa uus tabeli
rida")

Tegevusalade A01100-J63991, K64110-K64991, K66110-K66199, K66301-K66301, L68100-U99001 korral ei pea tabelit täitma.

Teenuse osutamise peamine viis:
Kood 1 – nii teenuse osutaja kui ka teenuse tarbija jäävad oma riigi territooriumile (teenus osutatakse e-kirja, interneti, telefoni jne teel);
Kood 2 – teenuse tellija tarbib teenust väljaspool oma koduriigi territooriumi (sh saadab materjalid töötlemiseks, tuleb osutaja juurde
kontorisse jne);
Kood 4 – teenuse osutaja poolt saadetud töötajad/majandusüksused osutavad teenust tellijale väljaspool oma koduriiki (sh töötaja
saadetakse lähetusse teenust osutama jne).

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 Tehing teenusega
–
kindlustusettevõte
*

ITSS_TE
HING_K

Teenuse müük mitteresidendile või teenuse ost
mitteresidendilt.

Tehing
teenusega_
2L

1 / 2 Teenuse ja muu
tehingu kood –
kindlustusettevõte
*

ITSS_KO
OD_TEE
NUS_K

Teenuse kood laiendatud CPA 2.1 klassifikaatori järgi. Teenuste
väliskauban
dus 2020
(kindlustus)

1 / 3 Mitteresidendi riigi
kood –
kindlustusettevõte
*

ITSS_RII
K_MR_K

Riik, kus mitteresident on registreeritud, riikide ja
territooriumide klassifikaatori kahekohalise tähtkoodi alusel.

GEONOM
2013_ilmaE
U

1 / 4 Teenuse
maksumus kokku
–
kindlustusettevõte
*

ITSS_SU
MMA_K

Teenuse ost või müük (eurodes) kokku. Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 5 Teenuse
osutamise
peamine viis –
kindlustusettevõte
*

ITSS_M
ODE_K

Teenuse kohaletoimetamise peamine viis. Teenuse
osutamise
viis_3L

1 / 6 Teenuse
osutamise
peamise viisi
osatähtsus –
kindlustusettevõte

ITSS_M
ODE_PR
_K

Peamise teenuse osutamise viisi maksumuse osatähtsus
selles kirjes.

Protsent_6L

1 / 7 Märkus –
kindlustusettevõte

INTRA_
R1_17_K

Märkus – lahtri täitmine on vabatahtlik, soovi korral võib
lisada kirje kohta lisamärkuseid.

Tekst

Tabel KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS 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

1 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning

TAITMIS
EAEGTU

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka

Positiivne
täisarv
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selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

NDI juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

2 / 1 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


