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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 1.1. MÜÜGITULU. EHITUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on ehitustegevus jaos F (41100 - 43999)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19895 KUI({ENTQ_1041_1}>0 VÕI {ENTQ_1031_1}>0),

SIIS({ENTQ_1041_1}<={ENTQ_1031_1})
Ehitus. Hoonete uusehitus välisriikides (rida 1041) ei saa olla suurem kui hoonete uusehitus Eestis ja
välisriikides kokku (rida 1031).

Viga

19896 KUI({ENTQ_1042_1}>0 VÕI {ENT_D_41_1_1}>0),
SIIS({ENTQ_1042_1}<={ENT_D_41_1_1})

Ehitus. Hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööd välisriikides (rida 1042) ei saa olla suurem kui hoonete
remondi- ja rekonstrueerimistööd Eestis ja välisriikides kokku (rida D_41_1).

Viga

19897 KUI({ENTQ_1046_1}>0 VÕI {ENT_D_42_1_1}>0),
SIIS({ENTQ_1046_1}<={ENT_D_42_1_1})

Ehitus. Rajatiste remondi- ja rekonstrueerimistööd välisriikides (rida 1046) ei saa olla suurem kui rajatiste
remondi- ja rekonstrueerimistööd Eestis ja välisriikides kokku (rida D_42_1).

Viga

19899 KUI({ENTQ_1045_1}>0 VÕI {ENTQ_1035_1}>0),
SIIS({ENTQ_1045_1}<={ENTQ_1035_1})

Ehitus. Rajatiste uusehitus välisriikides (rida 1045) ei saa olla suurem kui rajatiste uusehitus välisriikides
Eestis ja välisriikides kokku (rida 1035).

Viga

24334 {ENTQ_1031_1}!=1031 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24335 {ENTQ_1035_1}!=1035 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24336 {ENTQ_1041_1}!=1041 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24337 {ENTQ_1042_1}!=1042 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24338 {ENTQ_1045_1}!=1045 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24339 {ENTQ_1046_1}!=1046 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24340 {ENTQ_1430F1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.1. MÜÜGITULU. KAUBANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on kaubandustegevus jaos G (45100 - 47991)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24341 {ENTQ_1090_1}!=1090 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24342 {ENTQ_1110_1}!=1110 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24343 {ENTQ_1430G1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
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27995 {ENTQ_1110_1}>0 Kaubandus. Hulgikaubandusettevõtte müügitulu tuleb näidata real 1110 (Kaupade hulgimüük ja vahendus). Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.1. MÜÜGITULU. MAJUTUS JA TOITLUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on majutus- ja toitlustustegevus jaos I (55100 - 56301)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21882 KUI(({ENT_D_55_1}+ {ENT_D_56_1})>0 JA

{ENTQ_1430I1}>0), SIIS  ((({ENT_D_55_1}+
{ENT_D_56_1})>{ENTQ_1430I1}) VÕI
(({ENT_D_55_1}+{ENT_D_56_1})<{ENTQ_1430I1}))

Majutus ja toitlustus. Kontrollida ridade D_55 (Majutusteenuste müük) ja D_56 (Toitlustusteenuste müük)
täitmist, üldjuhul muu müügitulu ei saa olla suurem kui majutusteenuste  ja toitlustusteenuste müük  kokku

Hoiatus

24344 {ENTQ_1430I1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.1. MÜÜGITULU. PÕLLUNDUS, METSANDUS JA KALANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on põllumajandus-, metsandus- ja
kalandustegevus jaos A (01100 - 03221)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19124 KUI({ENTQ_1810_2}>0 JA {ENTQ_1810_1}>0), SIIS

(BETWEEN(({ENTQ_1810_1}/{ENTQ_1810_2}*10),320,39
00))

Põllundus. Veenduge palun, et müügitulu eurodes (tabel 1.1, veerg 1, rida 1810) ja kogus (tabel 1.1, veerg
2, rida 1810) on õiged. Tera- ja kaunvilja keskmine müügihind on vahemikus 32 kuni 390 eurot/t.
Ebatavalise müügihinna selgitus märkige perioodi kommentaari (valige lehekülje ülemisest servast: perioodi
andmed-vaatan rohkem-esita perioodi kommentaar).

Hoiatus

19125 KUI({ENT_D_01120_2}>0 JA {ENT_D_01120_1}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENT_D_01120_1}/{ENT_D_01120_2}*10),1
750,7000))

Põllundus. Veenduge palun, et müügitulu eurodes (tabel 1.1, veerg 1, rida D_01120) ja kogus (tabel 1.1,
veerg 2, rida D_01120) on õiged. Rapsiseemne keskmine müügihind on vahemikus 175 kuni 700 eurot/t.
Ebatavalise müügihinna selgitus märkige perioodi kommentaari (valige lehekülje ülemisest servast: perioodi
andmed-vaatan rohkem-esita perioodi kommentaar).

Hoiatus

19126 KUI({ENT_D_01170_2}>0 JA {ENT_D_01170_1}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENT_D_01170_1}/{ENT_D_01170_2}*10),2
50,16000))

Põllundus. Veenduge palun, et müügitulu eurodes (tabel 1.1, veerg 1, rida D_01170) ja kogus (tabel 1.1,
veerg 2, rida D_01170) on õiged. Kartuli keskmine müügihind on vahemikus 25 kuni 1600 eurot/t.
Ebatavalise müügihinna selgitus märkige perioodi kommentaari (valige lehekülje ülemisest servast: perioodi
andmed-vaatan rohkem-esita perioodi kommentaar).

Hoiatus

19127 KUI({ENT_D_0118_2}>0 JA {ENT_D_0118_1}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENT_D_0118_1}/{ENT_D_0118_2}*10),650,
59000))

Põllundus. Veenduge palun, et müügitulu eurodes (tabel 1.1, veerg 1, rida D_0118) ja kogus (tabel 1.1,
veerg 2, rida D_0118) on õiged. Köögivilja keskmine müügihind on vahemikus 65 kuni 5900 eurot/t.
Ebatavalise müügihinna selgitus märkige perioodi kommentaari (valige lehekülje ülemisest servast: perioodi
andmed-vaatan rohkem-esita perioodi kommentaar).

Hoiatus

19128 KUI({ENT_D_0129_2}>0 JA {ENT_D_0129_1}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENT_D_0129_1}/{ENT_D_0129_2}*10),210
0,50000))

Põllundus. Veenduge palun, et müügitulu eurodes (tabel 1.1, veerg 1, rida D_0129) ja kogus (tabel 1.1,
veerg 2, rida D_0129) on õiged. Puuviljade ja marjade keskmine müügihind on vahemikus 210 kuni 5000
eurot/t. Ebatavalise müügihinna selgitus märkige perioodi kommentaari (valige lehekülje ülemisest servast:
perioodi andmed-vaatan rohkem-esita perioodi kommentaar).

Hoiatus

19136 (({ENTQ_1810_1}=0 JA {ENTQ_1810_2}=0) VÕI
({ENTQ_1810_1}>0 JA {ENTQ_1810_2}>0))

Põllundus. Täitmata lahter. Kui tera- ja kaunvilja maksumus (rida 1810, veerg 1) on märgitud, siis peab
olema märgitud ka kogus (rida 1810, veerg 2) ja vastupidi.

Hoiatus

19137 (({ENT_D_01120_1}=0 JA {ENT_D_01120_2}=0) VÕI
({ENT_D_01120_1}>0 JA {ENT_D_01120_2}>0))

Põllundus. Täitmata lahter. Kui rapsiseemne maksumus (rida D_01120, veerg 1) on märgitud, siis peab
olema märgitud ka kogus (rida D_01120, veerg 2) ja vastupidi.

Hoiatus

19138 (({ENT_D_01170_1}=0 JA {ENT_D_01170_2}=0) VÕI
({ENT_D_01170_1}>0 JA {ENT_D_01170_2}>0))

Põllundus. Kui on täidetud rida D_01170 (Maksumus), siis peab olema täidetud ka veerg 2 (Kogus) ja
vastupidiPõllundus. Täitmata lahter. Kui kartuli maksumus (rida D_01170, veerg 1) on märgitud, siis peab
olema märgitud ka kogus (rida D_01170, veerg 2) ja vastupidi.

Hoiatus

19139 (({ENT_D_0118_1}=0 JA {ENT_D_0118_2}=0) VÕI
({ENT_D_0118_1}>0 JA {ENT_D_0118_2}>0))

Põllundus. Täitmata lahter. Kui köögivilja maksumus (rida D_0118, veerg 1) on märgitud, siis peab olema
märgitud ka kogus (rida D_0118, veerg 2) ja vastupidi.

Hoiatus

19140 (({ENT_D_0129_1}=0 JA {ENT_D_0129_2}=0) VÕI
({ENT_D_0129_1}>0 JA {ENT_D_0129_2}>0))

Põllundus. Täitmata lahter. Kui puuvilja ja marjade (sh maasikate) maksumus (rida D_0129, veerg 1) on
märgitud, siis peab olema märgitud ka kogus (rida D_0129, veerg 2) ja vastupidi.

Hoiatus

21876 KUI({ENT_C_010}>0),  SIIS
({ENT_C_010}={ENTQ_1430_1})

Põllundus. Kontrollige rea 1430 (Muud müügitulud) täitmist. Üldjuhul on põllumajandust abistavatel
tegevusaladel—jahindus-, metsandus- ja kalandusettevõtetel—ridade C_010 (Müügitulu kokku) ja 1430
(Muud müügitulud) väärtused võrdsed.

Hoiatus
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24345 {ENTQ_1810_1}!=1810 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24347 {ENTQ_1430_1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
30458 {ENT_D_76_1}!=76 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19148 KUI({ENTQ_1430JS1}>0 VÕI {ENT_D_45_47_1}>0),

SIIS({ENTQ_1430JS1}>={ENT_D_45_47_1})
Teenindus. Rida 1430JS (Muud müügitulud) ei saa olla väiksem kui rida D_45_47 (Hulgi - ja
jaekaubandus)Teenindus. Muud müügitulud (rida 1430) ei saa olla väiksemad kui müügitulu hulgi- ja
jaekaubandusest (rida D_45_47).

Hoiatus

24348 {ENTQ_1520_1}!=1520 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24352 {ENTQ_1570_1}!=1570 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24353 {ENTQ_1590_1}!=1590 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24354 {ENTQ_1600_1}!=1600 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24355 {ENTQ_1620_1}!=1620 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24356 {ENTQ_1640_1}!=1640 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24357 {ENTQ_1700_1}!=1700 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24358 {ENTQ_1710_1}!=1710 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24359 {ENTQ_1740_1}!=1740 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24360 {ENTQ_1750_1}!=1750 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24361 {ENTQ_1760_1}!=1760 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24362 {ENTQ_1430JS1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.1. MÜÜGITULU. TRANSPORT (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on transport jaos H (49100 - 51221)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19121 {ENTQ_1175_1}<={ENT_D_49_51_2_1} Transport. Rida D_49_51_2 (Sõitjatevedu) ei saa olla väiksem kui rida 1175 (Sõitjatevedu regulaarliinidel). Viga
19151 {ENTQ_1175_2}<={ENT_D_49_51_2_2} Transport. Rida D_49_51_2 (Sõitjatevedu) ei saa olla väiksem kui rida 1175 (Sõitjatevedu regulaarliinidel). Viga
21878 KUI ({ENT_D_49_51_1_2}>0 JA {ENT_D_49_51_2_2}>0),

SIIS ({ENT_D_49_51_2_2} > {ENT_D_49_51_1_2} VÕI
{ENT_D_49_51_2_2} < {ENT_D_49_51_1_2})

Transport. Kontrollige ridade D_49_51_1 (kaubavedu) ja D_49_51_2 (sõitjatevedu) väärtuseid. Üldjuhul
need väärtused ei saa olla võrdsed.

Hoiatus

21883 KUI({ENT_D_49_51_1_3}>0 JA {ENT_D_49_51_2_3}>0),
SIIS ({ENT_D_49_51_2_3} > {ENT_D_49_51_1_3} VÕI
{ENT_D_49_51_2_3} < {ENT_D_49_51_1_3})

Transport. Kontrollige ridade D_49_51_1 (kaubavedu) ja D_49_51_2 (sõitjatevedu) väärtuseid. Üldjuhul
need väärtused ei saa olla võrdsed.

Hoiatus

21884 KUI({ENT_D_49_51_1_4}>0 JA {ENT_D_49_51_2_4}>0),
SIIS ({ENT_D_49_51_2_4} > {ENT_D_49_51_1_4} VÕI
{ENT_D_49_51_2_4} < {ENT_D_49_51_1_4})

Transport. Kontrollige ridade D_49_51_1 (kaubavedu) ja D_49_51_2 (sõitjatevedu) väärtuseid. Üldjuhul
need väärtused ei saa olla võrdsed.

Hoiatus

24363 {ENTQ_1430H1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.1. MÜÜGITULU. TÖÖSTUS, ENERGEETIKA JA VEEVARUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on tööstus-, energeetika- ja
veevarustustegevus jagudes B kuni E (05100 - 39001)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19150 KUI({ENTQ_1430BE1}>0 VÕI {ENTQ_2041_1}>0),

SIIS({ENTQ_1430BE1}>={ENTQ_2041_1})
Tööstus. Tabeli 1.1 rida 1430BE1 (Muud müügitulud) peab olema suurem või võrduma tabeli 1.3 reaga 2041
(Edasimüügiks ostetud kaubad ja edasimüügiks ostetud teenused).

Hoiatus

21877 KUI({ENT_C_010BE}>0), SIIS
({ENT_C_010BE}={ENTQ_1430BE1})

Tööstus. Kontrollige rea 1430 (Muud müügitulud) täitmist. Üldjuhul ettevõtted, kes tegelevad elektrienergia
ja gaasi jaotuse ning müügiga; veevarustuse ja kanalisatsiooniga või jäätmekogumise ja saastekäitlusega

Hoiatus
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(st ei tooda), näitavad kogu müügitulu real 1430 (Muud müügitulud). Kui valite ülemiselt hammasrattalt: kuva
muutuja koodid, siis {ENT_C_010BE} ={ENTQ_1430BE1}.

24364 {ENTQ_1430BE1}!=1430 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 1.3. KULUD

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19094 KUI({ENT_C_705}>0), SIIS({ENTQ_2075_1}>0) Palun kontrollige rea 2075 (Ülejäänud kulud) täitmist. Üldjuhul peab tegutseval ettevõttel olema see rida

täidetud.
Hoiatus

19123 KUI({ENT_C_440}>0), SIIS ({ENT_C_450}>0) Kui on täidetud rida C_440 (Palk), siis üldjuhul peab olema täidetud ka rida C_450 (Sotsiaalmaks ja
tööandja töötuskindlustusmakse)

Hoiatus

19154 KUI({ENT_C_260}>0 VÕI {ENT_C_265}>0),
SIIS({ENT_C_260}>={ENT_C_265})

Ehitus. Rida C_260 (Maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest) ei saa olla väiksem kui rida C_265 (Maksed
alltöövõtjatele hoonete ehitamiseks)

Hoiatus

19155 KUI({ENT_C_260}>0 VÕI {ENT_C_270}>0),
SIIS({ENT_C_260}>={ENT_C_270})

Ehitus. Rida C_260 (Maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest) ei saa olla väiksem kui rida C_270 (Maksed
alltöövõtjatele välisriikides)

Hoiatus

19156 KUI({ENT_C_265}>0 VÕI {ENTQ_2031_1}>0),
SIIS({ENT_C_265}>={ENTQ_2031_1})

Ehitus. Rida C_265 (Maksed alltöövõtjatele hoonete ehitamiseks) ei saa olla väiksem kui rida 2031 (Maksed
alltöövõtjatele välisriikides hoonete ehitamiseks)

Viga

19157 KUI({ENT_C_270}>0 VÕI {ENTQ_2031_1}>0),
SIIS({ENT_C_270}>={ENTQ_2031_1})

Ehitus. Rida C_270 (Maksed alltöövõtjatele välisriikides) ei saa olla väiksem kui rida 2031 (Maksed
alltöövõtjatele välisriikides hoonete ehitamiseks)

Viga

19158 KUI({ENT_C_040}>0 VÕI {ENTQ_2090_1}>0),
SIIS({ENT_C_040}>={ENTQ_2090_1})

Ehitus. Rida C_040 (Oma tarbeks tehtud ehitustööd kokku) ei saa olla väiksem kui rida 2090 (Remondi- ja
rekonstrueerimistööd)

Viga

19901 ({ENT_C_450}*10)<=ROUND({ENT_C_440}*3.7) JA
({ENT_C_450}*10)>=ROUND({ENT_C_440}*3)

Üldjuhul ei saa sotsiaalmaks olla suurem kui 37% ja väiksem kui 30% palgast. Hoiatus

24365 {ENTQ_2041_1}!=2041 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24366 {ENTQ_2075_1}!=2075 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24367 {ENTQ_2031_1}!=2031 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
24368 {ENTQ_2090_1}!=2090 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20606 {ENTQ_4047_1}<={ENT_H_150_2} Tabeli 2.1. rida  4047 (maaparandus) ei saa olla suurem kui rida H_150_2 (maa). Viga
24369 {ENTQ_4047_1}!=4047 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus
32482 KUI({ENT_H_150_4_2}=1), SIIS({ENT_H_150_4}>0) Liiklusregistri andmetel on arvele võetud transpordivahend Hoiatus
32483 KUI({ENT_H_150_1_2}=1), SIIS({ENT_H_150_1}>0) KMD andmete alusel on põhivara soetamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Hoiatus

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24370 {ENTQ_4051_1}!=4051 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 2.3. MATERIAALSE PÕHIVARA JA KINNISVARAINVESTEERINGUTE MÜÜK

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24371 {ENTQ_4080_1}!=4080 Palun veenduge, kas sisestatud väärtus on õige. Hoiatus

Kontrollid tabelis 3. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID
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Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19122 KUI ({ENT_B_070}>0), SIIS ({ENT_B_010}>0) Kui on täidetud rida B_070 (Töötajate töötatud tunnid), siis peab olema täidetud ka rida B_010 (Tööga

hõivatud isikute kvartalikeskmine arv)
Viga

19906 KUI({ENT_B_010}>0 JA {ENT_B_070}>0),
SIIS(ROUND({ENT_B_070}/{ENT_B_010}/3*1000)<=600)

Üldjuhul ei saa töötundide arv olla suurem kui 600 tundi ühe töötaja kohta kvartalis (normtunnid+ületunnid;
s.o 40 tundi nädalas × 13 nädalat või keskmiselt 169 tundi kuus). Palun kontrollige ridade B_010 ja B_070
(Töötatud tundide arv ja Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv) täitmist.

Hoiatus

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS  (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20047 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse ümber.
Viga

20140 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Palun märkige küsimustiku täitmiseks kulunud aeg. Tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0.
Kulutatud aja hulka arvestatakse kõikide töötajate juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud aeg.

Viga

20141 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
19093 KUI(({ENT_C_010F}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{EN

T_I_060_1}+{ENT_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_
4080_1})>0), SIIS({ENT_B_010}>0)

Ehitus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine
arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

19100 KUI({ENTQ_2041_1}>0), SIIS({ENTQ_1430F1}>0) MÜÜGITULU. EHITUS Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041  (Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused),
siis peab  tabelis 1.1 täidetud olema ka rida 1430 (Muud müügitulud)

Viga

19101 KUI({ENTQ_2041_1}>0), SIIS({ENTQ_1430I1}>0) MÜÜGITULU. MAJUTUS JA TOITLUSTUS   Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041  (Edasimüügiks ostetud
kaubad ja teenused), siis peab  tabelis 1.1 täidetud olema ka rida  1430 (Muud müügitulud)

Viga

19111 KUI({ENTQ_2041_1}>0 JA {ENT_D_79_1}=0), SIIS
({ENTQ_1430JS1}>0)

MÜÜGITULU. TEENINDUS  Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041  (Edasimüügiks ostetud kaubad ja
teenused), siis peab  tabelis 1.1 täidetud olema ka rida  1430 (Muud müügitulud)

Viga

19112 KUI({ENTQ_2041_1}>0), SIIS ({ENTQ_1430H1}>0) MÜÜGITULU. TRANSPORT  Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041  (Edasimüügiks ostetud kaubad ja
teenused), siis peab  tabelis 1.1 täidetud olema ka rida  1430 (Muud müügitulud)

Viga

19113 KUI({ENTQ_2041_1}>0), SIIS({ENTQ_1430BE1}>0) MÜÜGITULU. TÖÖSTUS, ENERGEETIKA JA VEEVARUSTUS  Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041
(Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused), siis peab  tabelis 1.1 täidetud olema ka rida  1430BE (Muud
müügitulud)

Viga

19120 KUI({ENT_C_440}>0), SIIS ({ENT_B_010}>0 JA
{ENT_B_070}>0)

Kui tabeli 1.3 rida C_440 (Palk) on täidetud, siis peavad olema täidetud ka tabeli 3 read  B_010 (Töötatud
tundide arv) ja B_070 (Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv).

Viga

19152 KUI ({ENT_C_260}>0 JA
{ENTQ_1031_1}+{ENT_D_41_1_1}={ENT_D_41_43_1}),
SIIS ({ENT_C_260}={ENT_C_265})

Ehitus. Kui tabeli 1.3 rida C_260 (Maksed alltöövõtjatele) on täidetud ja tabeli 1.1 ridade 1031 (Hoonete
uusehitus) ja D_41_1 (Hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööd) summa on võrdne reaga D_41_43
(Ehitustööde müük Eestis ja välisriikides kokku), siis tabeli 1.3 rida C_260 (Maksed alltöövõtjatele) peab
olema võrdne tabeli 1.3 reaga C_265 (Maksed alltöövõtjatele hoonete ehitamiseks).

Hoiatus

19153 KUI ({ENT_C_270}>0), SIIS ({ENT_D_41_43_V_1}>0) Ehitus. Kui  tabeli 1.3 rida C_270 (Maksed alltöövõtjatele välisriikides) on täidetud, siis peab olema täidetud
ka tabeli 1.1 rida D_41_43_V (Ehitustööd välisriikides)

Hoiatus

19880 KUI({ENT_C_440}>0 JA {ENT_B_010}>0),
SIIS(ROUND(({ENT_C_440}/{ENT_B_010})/3)<=3500)

Palun kontrollige tabeli 1.3 rea C_440 (Palk) ja tabeli 3 rea B_010 (Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine
arv) täitmist. Keskmine brutopalk on liiga kõrge.

Hoiatus

19881 KUI({ENT_I_051_1}<{ENT_I_051_2}),
SIIS({ENT_C_210}>={ENT_I_051_2}-{ENT_I_051_1})

Kui tabelis 1.4 on real I_051 (Tooraine ja materjal) toimunud varude muutus (varud perioodi lõpul on
väiksemad kui perioodi algul), siis peab üldjuhul olema täidetud ka tabeli 1.3 rida C_210 (Tooraine, materjal,
ostetud tooted ja pooltooted), mille väärtus peab võrduma vähemalt varude muutusega.

Hoiatus

19882 KUI({ENT_I_054_1}<{ENT_I_054_2}), Kui tabelis 1.4 on real I_054 (Müügiks ostetud kaubad) toimunud varude muutus (varud perioodi lõpul on Hoiatus
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SIIS({ENTQ_2041_1}>={ENT_I_054_2}-{ENT_I_054_1}) väiksemad kui perioodi algul), siis üldjuhul peab olema täidetud ka tabeli 1.3 rida 2041 (Edasimüügiks
ostetud kaubad ja teenused), mille väärtus peab võrduma vähemalt varude muutusega.

19889 KUI({ENT_D_10_35_1}+{ENTQ_1430BE1}>0),
SIIS({ENT_C_705}>0)

Tööstus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010BE (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema täidetud
ka rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19890 KUI({ENTQ_1031_1}+{ENT_D_41_1_1}+{ENTQ_1035_1}
+{ENT_D_42_1_1}+{ENTQ_1041_1}+{ENTQ_1042_1}+{E
NTQ_1045_1}+{ENTQ_1046_1}+{ENTQ_1430F1}>0),
SIIS({ENT_C_705}>0)

Ehitus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010F (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema täidetud ka
rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19891 KUI({ENT_D_4721_9_1}+{ENT_D_4725_2_1}+{ENT_D_4
726_1}+{ENT_D_4751_477_1}+{ENTQ_1090_1}+{ENT_D
_474_479_1}+{ENTQ_1110_1}+{ENT_D_452_1}+{ENTQ_
1430G1}>0), SIIS({ENT_C_705}>0)

Kaubandus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010G (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema
täidetud ka rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19892 KUI({ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D
_49_51_1_4}+{ENT_D_49_51_2_2}+{ENT_D_49_51_2_3
}+{ENT_D_49_51_2_4}+{ENTQ_1430H1}>0),
SIIS({ENT_C_705}>0)

Transport. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010H (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema täidetud
ka rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19893 KUI({ENT_D_55_1}+{ENT_D_56_1}+{ENTQ_1430I1}>0),
SIIS({ENT_C_705}>0)

Majutus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010I (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema täidetud ka
rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19894 KUI({ENT_D_52_1}+{ENT_D_53_1}+{ENTQ_1520_1}+{E
NT_D_59_1}+{ENT_D_60_1}+{ENT_D_61_1}+{ENT_D_6
2_1}+{ENTQ_1570_1}+{ENT_D_68_1}+{ENTQ_1590_1}+
{ENTQ_1600_1}+{ENT_D_702_1}+{ENTQ_1620_1}+{ENT
_D_72_1}+{ENTQ_1640_1}+{ENT_D_74_1}+{ENT_D_75_
1}+{ENT_D_77_1}+{ENT_D_78_1}+{ENT_D_79_1}+{ENT
_D_80_1}+{ENTQ_1700_1}+{ENTQ_1710_1}+{ENT_D_8
2_1}+{ENT_D_85_1}+{ENTQ_1740_1}+{ENTQ_1750_1}+
{ENTQ_1760_1}+{ENT_D_96_1}+{ENTQ_1430JS1}>0),
SIIS({ENT_C_705}>0)

Teenindus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida C_010JS (Müügitulu), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul olema
täidetud ka rida C_705 (Kulud)

Hoiatus

19902 KUI({ENTQ_2041_1}>0 JA {ENT_D_79_1}=0),
SIIS({ENT_D_45_47_1}>0)

Teenindus. Kui tabeli 1.3 rida 2041 (Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused) on täidetud, siis peab olema
täidetud ka tabeli 1.1 rida D_45_47 (Hulgi- ja jaekaubandus).

Hoiatus

19903 KUI({ENT_C_010BE}>0), SIIS({ENT_D_10_35_1}>0) Tööstus. Rida D_10_35 (Ettevõtte põhitegevusala müügitulu) on täitmata. Kas ettevõtte põhitegevusala on
õige? Kui jah, siis vajutage "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage
ja vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

19904 KUI({ENT_D_47_1}=0 JA {ENTQ_1110_1}=0),
SIIS({ENT_I_054_1}-{ENT_I_054_2}>=0)

Kaubandus. Kui tabelis 1.1 on read D_47 (Kaupade jaemüük) ja 1110 (Kaupade hulgimüük ja vahendus)
täitmata, siis ei tohi olla ka varude muutust tabelis 1.4 rida I_054 (Müügiks ostetud kaubad)

Hoiatus

20520 KUI(({ENT_C_010}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{ENT
_I_060_1}+{ENT_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_4
080_1}+{ENT_H_140_13})>0), SIIS({ENT_B_010}>0)

Põllundus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

20521 KUI(({ENT_C_010BE}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{E
NT_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_4080_1})>0),
SIIS({ENT_B_010}>0)

Tööstus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

20522 KUI(({ENT_C_010G}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{EN
T_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_4080_1})>0),
SIIS({ENT_B_010}>0)

Kaubandus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

20523 KUI(({ENT_C_010H}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{EN
T_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_4080_1})>0),
SIIS({ENT_B_010}>0)

Transport. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

20524 KUI(({ENT_C_010I}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{ENT
_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ_4080_1})>0),
SIIS({ENT_B_010}>0)

Majutus ja toitlustus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga
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20525 KUI(({ENT_C_010JS}+{ENT_C_705}+{ENT_I_050_1}+{E
NT_I_060_1}+{ENT_H_150_1}+{ENT_H_150_13}+{ENTQ
_4080_1})>0), SIIS({ENT_B_010}>0)

Teenindus. Kui aruandes on kas või üks näitaja suurem kui "0", siis peab tööga hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv (B_010) tabelis 3 olema suurem kui "0"

Viga

20574 KUI({ENTQ_2041_1}>0), SIIS({ENTQ_1430_1}>0) MÜÜGITULU. Põllundus. Kui tabelis 1.3 on täidetud rida 2041 (Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused),
siis peab tabelis 1.1 olema täidetud ka rida 1430 (Muud müügitulud).

Viga

21669 KUI ({ENTQ_1000G2}-{ENTQ_4080_1}>0), SIIS
({ENT_D_4721_9_1}+{ENT_D_4725_2_1}+{ENT_D_4726
_1}+{ENT_D_4751_477_1}+{ENTQ_1090_1}+{ENT_D_47
4_479_1}+{ENTQ_1110_1}+{ENT_D_452_1}+{ENTQ_143
0G1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

21670 KUI ({ENTQ_1000I2}-{ENTQ_4080_1}>0), SIIS
({ENT_D_55_1}+{ENT_D_56_1}+{ENTQ_1430I1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

21671 KUI ({ENTQ_1000JS2}-{ENTQ_4080_1}>0), SIIS
({ENT_D_52_1}+{ENT_D_53_1}+{ENTQ_1520_1}+{ENT_
D_59_1}+{ENT_D_60_1}+{ENT_D_61_1}+{ENT_D_62_1}
+{ENTQ_1570_1}+{ENT_D_68_1}+{ENTQ_1590_1}+{ENT
Q_1600_1}+{ENT_D_702_1}+{ENTQ_1620_1}+{ENT_D_
72_1}+{ENTQ_1640_1}+{ENT_D_74_1}+{ENT_D_75_1}+{
ENT_D_77_1}+{ENT_D_78_1}+{ENT_D_79_1}+{ENT_D_
80_1}+{ENTQ_1700_1}+{ENTQ_1710_1}+{ENT_D_82_1}
+{ENT_D_85_1}+{ENTQ_1740_1}+{ENTQ_1750_1}+{ENT
Q_1760_1}+{ENT_D_96_1}+{ENTQ_1430JS1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

21672 KUI ({ENTQ_1000H2}-{ENTQ_4080_1}>0), SIIS
({ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D_49
_51_1_4}+{ENT_D_49_51_2_2}+{ENT_D_49_51_2_3}+{E
NT_D_49_51_2_4}+{ENTQ_1430H1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

21673 KUI ({ENTQ_1000BE2}-{ENTQ_4080_1}>0), SIIS
({ENT_D_10_35_1}+{ENTQ_1430BE1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

21879 KUI({ENTQ_1430BE1}>0 JA {ENT_D_10_35_1}>0), SIIS
({ENTQ_1430BE1}>{ENT_D_10_35_1} VÕI
{ENTQ_1430BE1}<{ENT_D_10_35_1})

Tööstus. Palun kontrollige ridade D_10_35 (Toodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük) ja 1430
(Muud müügitulud) täitmist. Üldjuhul need read ei saa olla võrdsed.

Hoiatus

22811 KUI({ENT_D_47_1}>0), SIIS({ENTQ_2041_1}>0) Kaubandus. Kui tabelis 1.1 on rida D_47 (Kaupade jaemüük) täidetud, siis peab olema täidetud ka tabeli 1.3
rida 2041 (Edasimüügiks ostetud kaubad ja edasimüügiks ostetud teenused).

Hoiatus

22812 KUI({ENTQ_1110_1}>0), SIIS({ENTQ_2041_1}>0) Kaubandus. Kui tabelis 1.1 on rida 1110 (Kaupade hulgimüük ja vahendus) on täidetud, siis peab olema
täidetud tabelis 1.3 rida 2041 (Edasimüügiks ostetud kaubad ja edasimüügiks ostetud teenused)

Hoiatus

22813 KUI({ENT_D_56_1}>0), SIIS({ENT_C_210}>0) Majutus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida D_56 (Toitlustusteenuste müük), siis tabelis 1.3 peab üldjuhul
olema täidetud ka rida C_210 (Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted)

Hoiatus

22814 KUI({ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D
_49_51_1_4}>0), SIIS({ENT_C_210}>0)

Transport. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida D_49_51 (Transporditeenused kokku), siis tabelis 1.3 peab
üldjuhul olema täidetud ka rida C_210 (Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted)

Hoiatus

22815 KUI({ENT_D_10_35_1}>0), SIIS({ENT_C_210}>0) Tööstus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida D_10_35 (Toodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müük), siis
tabelis 1.3 peab üldjuhul olema täidetud ka rida C_210 (Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted).

Hoiatus

22816 KUI({ENT_D_45_47_1}>0), SIIS({ENTQ_2041_1}>0) Teenindus. Kui tabelis 1.1 on täidetud rida D_45_47 (Muud müügitulud: hulgi- ja jaekaubandus), siis tabelis
1.3 peab üldjuhul olema täidetud ka rida 2041 (Edasimüügiks ostetud kaubad ja edasimüügiks ostetud
teenused).

Hoiatus

22959 KUI({ENT_D_41_43_1}>0),
SIIS({ENT_C_210}+{ENT_C_260}>0)

Ehitus. Kui tabeli 1.1 rida D_41_43 (Ehitustööde müük Eestis ja välisriikides kokku) on täidetud, siis peavad
üldjuhul olema täidetud ka tabeli 1.3 rida C_210 (Tooraine, materjal, ostetud tooted ja pooltooted) või rida
C_260 (Maksed alltöövõtjatele ehitustööde eest)

Hoiatus

24372 ({ENT_C_430}=0 JA {ENT_B_070}=0) VÕI
({ENT_C_430}>0 JA {ENT_B_070}>0)

Täitmata lahter. Kui on täidetud tabeli 1.3 rida C_430 (Tööjõukulud), siis peab olema täidetud ka tabeli 3 rida
B_070 (Töötajate töötatud tunnid).

Hoiatus

25635 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=10312806 JA Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti Hoiatus,
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{HOIVATUTE_ARV_EG}=524), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},472,576))

andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 524 tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide teie (statistilise) ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu.
Kui kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis
vajutage "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage
nupule "Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

vajab
selgitust

25676 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=12927848 JA
{HOIVATUTE_ARV_EG}=126), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},113,139))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti
andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 125  tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide teie (statistilise) ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu.
Kui kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis
vajutage "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage
nupule "Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

25677 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=10186158 JA
{HOIVATUTE_ARV_EG}=532), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},479,585))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti
andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 532 tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide teie (statistilise) ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu.
Kui kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis
vajutage "Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage
nupule "Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

25678 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=10238429 JA
{HOIVATUTE_ARV_EG}=1756), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},1580,1932))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti
andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 1756 tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide statistilise ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu. Kui
kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis vajutage
"Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule
"Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

27795 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=11386770 JA
{HOIVATUTE_ARV_EG}=295), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},266,324))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti
andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 295 tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide statistilise ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu. Kui
kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis vajutage
"Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule
"Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

27996 KUI({ENT_H_150_1_2}=1),
SIIS({ENT_H_150_1}+{ENT_H_150_13}>0)

KMD info alusel võiksid ettevõttel olla investeeringud. Hoiatus

28436 KUI ({ENTQ_1000F2}-{ENTQ_4080_1}>0),
SIIS({ENTQ_1031_1}+{ENT_D_41_1_1}+{ENTQ_1035_1}
+{ENT_D_42_1_1}+{ENTQ_1041_1}+{ENTQ_1042_1}+{E
NTQ_1045_1}+{ENTQ_1046_1}+{ENTQ_1430F1}>0)

Kui eeltäidetav väärtus on täidetud, siis müügitulu alaridade summa peab olema suurem kui 0 Hoiatus

31461 KUI ({STAT_YKSUS_KOOD_EG}=12417834 JA
{HOIVATUTE_ARV_EG}=762), SIIS
(BETWEEN({ENT_B_010},586,838))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Teie ettevõte on statistiline ettevõte, kus Statistikaameti
andmetel oli käesoleva aasta alguses kokku 762 tööga hõivatut. Palun kontrollige, et hõivatud isikute
kvartalikeskmine arv hõlmaks kõikide statistilise ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete hõivatute arvu. Kui
kvartalikeskmine tööga hõivatute arv erineb Statistikaameti aasta alguse andmetest üle 10%, siis vajutage
"Vigade ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule
"Aktsepteerin hoiatused". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Hoiatus,
vajab
selgitust

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. EHITUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on ehitustegevus jaos F (41100 - 43999)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
  Müügitulu kokku Eurot {ENTQ_1031_1}+{ENT_D_41_1_1}+{ENTQ_1035_1}+{ENT_D_42_1_1}+{ENTQ_1430F1}
 Ehitustööde müük Eestis ja
välisriikides kokku

Eurot {ENTQ_1031_1}+{ENT_D_41_1_1}+{ENTQ_1035_1}+{ENT_D_42_1_1}
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.. ehitustööde müük
välisriikides

Eurot {ENTQ_1041_1}+{ENTQ_1042_1}+{ENTQ_1045_1}+{ENTQ_1046_1}

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. KAUBANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on kaubandustegevus jaos G (45100 - 47991)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Müügitulu kokku Eurot {ENT_D_4721_9_1}+{ENT_D_4725_2_1}+{ENT_D_4726_1}+{ENT_D_4751_477_1}+{ENTQ_1090_1}+{EN

T_D_474_479_1}+{ENTQ_1110_1}+{ENT_D_452_1}+{ENTQ_1430G1}
 Kaupade jaemüük
(hulgikaubandusettevõtte
käive näidatakse real 1110)

Eurot {ENT_D_4721_9_1}+{ENT_D_4725_2_1}+{ENT_D_4726_1}+{ENT_D_4751_477_1}+{ENTQ_1090_1}+{EN
T_D_474_479_1}

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. MAJUTUS JA TOITLUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on majutus- ja toitlustustegevus jaos I (55100 - 56301)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Müügitulu kokku Eurot {ENT_D_55_1}+{ENT_D_56_1}+{ENTQ_1430I1}

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. PÕLLUNDUS, METSANDUS JA KALANDUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on põllumajandus-, metsandus- ja
kalandustegevus jaos A (01100 - 03221)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
  Müügitulu kokku Eurot {ENTQ_1810_1}+{ENT_D_01120_1}+{ENT_D_01170_1}+{ENT_D_0118_1}+{ENT_D_0129_1}+{ENT_D_01

1114_1}+{ENT_D_76_1}+{ENTQ_1430_1}
Tera- ja kaunvili, tonni {ENTQ_1810_1}/{ENTQ_1810_2}
Rapsiseeme, tonni {ENT_D_01120_1}/{ENT_D_01120_2}
Kartul, tonni {ENT_D_01170_1}/{ENT_D_01170_2}
Köögivili, tonni {ENT_D_0118_1}/{ENT_D_0118_2}
Puuvili ja marjad (koos
maasikatega), tonni

{ENT_D_0129_1}/{ENT_D_0129_2}

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

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Müügitulu kokku Eurot {ENT_D_52_1}+{ENT_D_53_1}+{ENTQ_1520_1}+{ENT_D_59_1}+{ENT_D_60_1}+{ENT_D_61_1}+{ENT_D

_62_1}+{ENTQ_1570_1}+{ENT_D_68_1}+{ENTQ_1590_1}+{ENTQ_1600_1}+{ENT_D_702_1}+{ENTQ_162
0_1}+{ENT_D_72_1}+{ENTQ_1640_1}+{ENT_D_74_1}+{ENT_D_75_1}+{ENT_D_77_1}+{ENT_D_78_1}+{E
NT_D_79_1}+{ENT_D_80_1}+{ENTQ_1700_1}+{ENTQ_1710_1}+{ENT_D_82_1}+{ENT_D_85_1}+{ENTQ_1
740_1}+{ENTQ_1750_1}+{ENTQ_1760_1}+{ENT_D_96_1}+{ENTQ_1430JS1}

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. TRANSPORT (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on transport jaos H (49100 - 51221)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Müügitulu kokku Kokku, eurot {ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D_49_51_1_4}+{ENT_D_49_51_2_2}+{ENT_D_49_51_

2_3}+{ENT_D_49_51_2_4}+{ENTQ_1430H1}
 Transporditeenused kokku Kokku, eurot {ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D_49_51_1_4}+{ENT_D_49_51_2_2}+{ENT_D_49_51_

2_3}+{ENT_D_49_51_2_4}
 Transporditeenused kokku sh Eestis

müüdud
{ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_2_2}
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rahvusvahelise
veo teenused

 Transporditeenused kokku sh Eestis
müüdud
riigisisese veo
teenused

{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D_49_51_2_3}

 Transporditeenused kokku sh välismaal
müüdud
teenused

{ENT_D_49_51_1_4}+{ENT_D_49_51_2_4}

..kaubavedu Kokku, eurot {ENT_D_49_51_1_2}+{ENT_D_49_51_1_3}+{ENT_D_49_51_1_4}

..sõitjatevedu Kokku, eurot {ENT_D_49_51_2_2}+{ENT_D_49_51_2_3}+{ENT_D_49_51_2_4}

....regulaarliinidel Kokku, eurot {ENTQ_1175_2}+{ENTQ_1175_3}+{ENTQ_1175_4}

Autosummad tabelis 1.1. MÜÜGITULU. TÖÖSTUS, ENERGEETIKA JA VEEVARUSTUS (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on tööstus-, energeetika- ja
veevarustustegevus jagudes B kuni E (05100 - 39001)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Müügitulu kokku Eurot {ENT_D_10_35_1}+{ENTQ_1430BE1}

Autosummad tabelis 1.3. KULUD

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 KULUD KOKKU Eurot {ENT_C_440}+{ENT_C_450}+{ENTQ_2041_1}+{ENT_C_210}+{ENTQ_2075_1}+{ENT_C_260}
 Tööjõukulud Eurot {ENT_C_440}+{ENT_C_450}

Autosummad tabelis 1.4. VARUD

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Varud kokku
(summeeritakse
automaatselt)

Perioodi lõpul,
eurot (väärtuse
puudumisel
sisestage 0)

{ENT_I_051_1}+{ENT_I_052_1}+{ENT_I_053_1}+{ENT_I_054_1}+{ENT_I_055_1}

 Varud kokku
(summeeritakse
automaatselt)

Perioodi algul,
eurot (väärtuse
puudumisel
sisestage 0)

{ENT_I_051_2}+{ENT_I_052_2}+{ENT_I_053_2}+{ENT_I_054_2}+{ENT_I_055_2}

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

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Investeeringud
materiaalsesse põhivarasse
ja kinnisvarainvesteeringud
kokku (sh kapitalirent)

Eurot (väärtuse
puudumisel
sisestage 0)

{ENT_H_150_3}+{ENT_H_150_4}+{ENT_H_150_6}+{ENT_H_150_2}+{ENT_H_150_7}

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

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
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 Investeeringud bioloogilisse
(tootvasse) varasse kokku

Eurot {ENTQ_4051_1}+{ENT_H_150_19}+{ENT_H_150_17}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (EHITUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum Väärtus {ENT_C_010F}-{ENT_C_705} {ENT_C_010F}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010F}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010F}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010F}/{ENT_B_010} {ENT_C_010F}/{ENT_B_010}
Tööjõukulude/ töökulude
tootlikkus müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010F}/{ENT_C_430} {ENT_C_010F}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu hõivatu kohta Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}
Ehitustoodangu väärtus,
eurot

Väärtus {ENT_D_41_43_1}+{ENT_C_040}-{ENT_C_260}+{ENT_I_052_1}-{ENT_I_052_2}+{ENT_I_053_1}-
{ENT_I_053_2}

{ENT_D_41_43_1}+{ENT_C_040}
-{ENT_C_260}+{ENT_I_052_1}-
{ENT_I_052_2}+{ENT_I_053_1}-
{ENT_I_053_2}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (KAUBANDUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum Väärtus {ENT_C_010G}-{ENT_C_705} {ENT_C_010G}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010G}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010G}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010G}/{ENT_B_010} {ENT_C_010G}/{ENT_B_010}
Tööjõukulude/ töökulude
tootlikkus müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010G}/{ENT_C_430} {ENT_C_010G}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu hõivatu kohta Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (MAJUTUS JA TOITLUSTUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum, eurot Väärtus {ENT_C_010I}-{ENT_C_705} {ENT_C_010I}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010I}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010I}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010I}/{ENT_B_010} {ENT_C_010I}/{ENT_B_010}
Töökulude tootlikkus
müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010I}/{ENT_C_430} {ENT_C_010I}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (PÕLLUNDUS, METSANDUS, KALANDUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum Väärtus {ENT_C_010}-{ENT_C_705} {ENT_C_010}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010}/{ENT_B_010} {ENT_C_010}/{ENT_B_010}
Tööjõukulude/ töökulude Väärtus {ENT_C_010}/{ENT_C_430} {ENT_C_010}/{ENT_C_430}
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tootlikkus müügitulu alusel
Tööjõukulu hõivatu kohta Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (TEENINDUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum Väärtus {ENT_C_010JS}-{ENT_C_705} {ENT_C_010JS}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010JS}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010JS}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010JS}/{ENT_B_010} {ENT_C_010JS}/{ENT_B_010}
Tööjõukulude/ töökulude
tootlikkus müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010JS}/{ENT_C_430} {ENT_C_010JS}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu hõivatu kohta Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (TRANSPORT)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum, eurot Väärtus {ENT_C_010H}-{ENT_C_705} {ENT_C_010H}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus, eurot Väärtus {ENT_C_010H}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010H}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel,
eurot hõivatu kohta

Väärtus {ENT_C_010H}/{ENT_B_010} {ENT_C_010H}/{ENT_B_010}

Tööjõukulude/ töökulude
tootlikkus müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010H}/{ENT_C_430} {ENT_C_010H}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu hõivatu kohta,
eurot hõivatu kohta

Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}

Autosummad tabelis STATISTIKAT ANDMEESITAJALE ESITATUD ANDMETE ALUSEL (TÖÖSTUS, ENERGEETIKA JA VEEVARUSTUS)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kogukasum Väärtus {ENT_C_010BE}-{ENT_C_705} {ENT_C_010BE}-{ENT_C_705}
Puhas lisandväärtus Väärtus {ENT_C_010BE}-{ENT_C_705}+{ENT_C_430} {ENT_C_010BE}-

{ENT_C_705}+{ENT_C_430}
Tööviljakus müügitulu alusel Väärtus {ENT_C_010BE}/{ENT_B_010} {ENT_C_010BE}/{ENT_B_010}
Tööjõukulude/ töökulude
tootlikkus müügitulu alusel

Väärtus {ENT_C_010BE}/{ENT_C_430} {ENT_C_010BE}/{ENT_C_430}

Tööjõukulu hõivatu kohta Väärtus {ENT_C_430}/{ENT_B_010} {ENT_C_430}/{ENT_B_010}


