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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.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
29642 {ITSS_SUMMA}>0 Teenuse maksumus kokku peab olema suurem nullist. Viga
31038 KUI({ITSS_KOOD_TEENUS}="T65TKM00"),

SIIS({ITSS_TEHING}="O")
Koodiga T65TKM00 (Tasutud kindlustusmaksed) saab kajastada vaid O (teenuse ost) tehingut. Palun
kontrollige tehingu või teenuse koodi!

Viga

31039 KUI({ITSS_KOOD_TEENUS}="T65SKH00"),
SIIS({ITSS_TEHING}="M")

Koodiga T65SKH00 (Saadud kindlustushüvitised) saab kajastada vaid M (teenuse müük) tehingut. Palun
kontrollige tehingu või teenuse koodi!

Viga

31395 KUI({ITSS_TEHING}= "O" ), SIIS(
{ITSS_KOOD_TEENUS}!="T41VT000")

Mitteehitusettevõtte poolt tellitud  hoonete ehitustööd välismaal loetakse investeeringuteks välisriigis ja neid
tuleb kajastada Eesti Panga maksebilansi aruandes punktis 1.14 "Kinnisvara välismaal".

Viga

31415 {ITSS_KOOD_TEENUS}!="T5221100" Mittetranspordiettevõte saab kajastada veondust abistavaid tegevusi koodiga T5229000( Muud veondust
abistavad teenused (sh mitte veoettevõtete ladustamisteenused)).

Viga

31416 {ITSS_KOOD_TEENUS}!="T5221200" Mittetranspordiettevõte saab kajastada veondust abistavaid tegevusi koodiga T5229000 (Muud veondust
abistavad teenused (sh mitte veoettevõtete ladustamisteenused)).

Viga

31417 {ITSS_KOOD_TEENUS}!="T5221300" Mittetranspordiettevõte saab kajastada veondust abistavaid tegevusi koodiga T5229000 (Muud veondust
abistavad teenused (sh mitte veoettevõtete ladustamisteenused)).

Viga

31418 {ITSS_KOOD_TEENUS}!="T5222000" Mittetranspordiettevõte saab kajastada veondust abistavaid tegevusi koodiga T5229000 (Muud veondust
abistavad teenused (sh mitte veoettevõtete ladustamisteenused)).

Viga

31419 {ITSS_KOOD_TEENUS}!="T5223000" Mittetranspordiettevõte saab kajastada veondust abistavaid tegevusi koodiga T5229000 (Muud veondust
abistavad teenused (sh mitte veoettevõtete ladustamisteenused)).

Viga

31420 KUI({ITSS_TEHING}= "O"), SIIS(
{ITSS_KOOD_TEENUS}!="T42VT000")

Mitteehitusettevõtte poolt tellitud ehitustööd välismaal loetakse investeeringuteks välisriigis ja neid tuleb
kajastada Eesti Panga maksebilansi aruandes punktis 1.14 "Kinnisvara välismaal"

Viga

31421 KUI({ITSS_TEHING}= "O"), SIIS
({ITSS_KOOD_TEENUS}!="T43VT000")

Mitteehitusettevõtte poolt tellitud ehitustööd välismaal loetakse investeeringuteks välisriigis ja neid tuleb
kajastada Eesti Panga maksebilansi aruandes punktis 1.14 "Kinnisvara välismaal"

Viga

31422 KUI({ITSS_TEHING}= "O"),
SIIS({ITSS_KOOD_TEENUS}!="T44EKV00" )

Mitteehitusettevõtte poolt tellitud ehitustööd välismaal loetakse investeeringuteks välisriigis ja neid tuleb
kajastada Eesti Panga maksebilansi aruandes punktis 1.14 "Kinnisvara välismaal"

Viga
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31423 KUI({ITSS_TEHING}= "O"),
SIIS({ITSS_KOOD_TEENUS}!="T44VKV00")

Mitteehitusettevõtte poolt tellitud ehitustööd välismaal loetakse investeeringuteks välisriigis ja neid tuleb
kajastada Eesti Panga maksebilansi aruandes punktis 1.14 "Kinnisvara välismaal"

Viga

32017 KUI({ITSS_KOOD_TEENUS}="T55R0000"),
SIIS({ITSS_TEHING}="M")

Koodiga T55R0000 (Residendist majutaja majutsteenused) saab kajastada vaid M (teenuse müük) tehingut.
Palun kontrollige tehingu või teenuse koodi!

Viga

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
31026 {ITSS_SUMMA_K}>0 Teenuse maksumus kokku peab olema suurem nullist. Viga
32018 KUI({ITSS_KOOD_TEENUS_K}="T55R0000"),

SIIS({ITSS_TEHING_K}="M")
Koodiga T55R0000 (Residendist majutaja majutsteenused) saab kajastada vaid M (teenuse müük) tehingut.
Palun kontrollige tehingu või teenuse koodi!

Viga

Kontrollid tabelis KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
29639 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

29640 {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

29641 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Viga


