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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 1. MAJANDUSNÄITAJAD (täidetakse eurodes v.a need read, kus on märgitud teisiti)

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 Kalalaevade arv –
kalapüügis
osalenud laevad

KLAEV2
3

Kala püüdnud kalalaevade arv (sh väikesemahulise
rannapüügiga tegelevad laevad) Põllumajandus- ja
Toiduameti andmetel.

Positiivne
täisarv

1A / 1 Kalalaeva nimi –
kalapüügis
osalenud laevad

KLAEV2
7

Kalapüügis osalenud kalalaevade/-paatide nimed
Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel

Tekst

2 / 1 Kalalaevade arv –
kalapüügis
mitteosalenud
laevad

KLAEV2
4

Kala mittepüüdnud kalalaevade arv (sh väikesemahulise
rannapüügiga tegelevad laevad) Põllumajandus- ja
Toiduameti andmetel.

Positiivne
täisarv

2A / 1 Kalalaeva nimi –
kalapüügis
mitteosalenud
laevad

KLAEV2
8

Kalapüügis mitteosalenud kalalaevade/-paatide nimed
Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel

Tekst

3 / 1 Lossitud kalasaak
– kogus

KLAEV2
5

Kalasaagi kogus tonnides Põllumajandus- ja Toiduameti
andmetel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

4 / 1 Töötajate arv
kalalaeval –
tasustatud
töötajad

KLAEV1
9

Kalalaeval töötavate ja töötasu saavate isikute arv. Positiivne
täisarv

5 / 1 Töötajate arv
kalalaeval –
tasustamata
töötajad

KLAEV1
8

Nende kalalaevas töötanud vabatahtlike arv, kes pole saanud
töötasu.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Töötatud tundide
arv kalalaeval –
tasustatud
töötajad

KLAEV2
1

Kalalaeval töötavate ja töötasu saavate isikute töötunnid
aastas.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Töötatud tundide
arv kalalaeval –
tasustamata
töötajad

KLAEV2
0

Kalalaeval töötavate ja töötasu mittesaavate isikute töötunnid
aasta jooksul kokku, nt omaniku või tema pereliikmete
töötunnid kalalaeval.

Positiivne
täisarv

8 / 1 Tööjõukulud –
töötasu ja
sotsiaalmaks

KLAEV1
1

Hõlmab sotsiaalkindlustuskulu (sotsiaalmaks, ravikindlustus
ja töötuskindlustus) ja töötajatele väljamakstud töötasu.

Positiivne
täisarv
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sotsiaalmaks
9 / 1 Materiaalsete

põhivarade
jääkmaksumus –
kalapüügis
osalenud laevad

KLAEV1
4

Varade (sh liisitud varade) jääkmaksumus: kalapüügis
osalenud kalalaevade (laevakere, mootor, kõik pardalolevad
seadmed) ja püügivahendite väärtus (vara kindlustatud
väärtus või asendushind). Jääkmaksumuse puudumisel
kajastada varade hinnanguline väärtus.

Positiivne
täisarv

10 / 1 Põhivarade kulum
– kalapüügis
osalenud laevad

KLAEV1
6

Kalapüügis osalenud kalalaevade ja püügivahendite aastane
amortisatsioonikulu (kulum).

Positiivne
täisarv

11 / 1 Materiaalsete
põhivarade
jääkmaksumus –
kalapüügis
mitteosalenud
laevad

KLAEV1
5

Varade (sh liisitud varade) jääkmaksumus: kalapüügis
mitteosalenud kalalaeva (laevakere, mootor, kõik
pardalolevad seadmed) ja püügivahendite väärtus (vara
kindlustatud väärtus või asendushind). Jääkmaksumuse
puudumisel kajastada varade hinnanguline väärtus.

Positiivne
täisarv

12 / 1 Põhivarade kulum
– kalapüügis
mitteosalenud
laevad

KLAEV1
7

Kalapüügis mitteosalenud kalalaevade ja püügivahendite
aastane amortisatsioonikulu (kulum).

Positiivne
reaalarv
(0,1)

13 / 1 Materiaalsed
põhivarad –
investeeringud

KLAEV1
3

Ettevõtte investeeringud olemasolevate kalalaevade või
püügivahendite täiustamiseks või uute ostmiseks.

Positiivne
täisarv

14 / 1 Kvoot või muu
kalapüügiõigus –
hinnanguline
väärtus müümisel

KLAEV1
2

Ajaloolise kalapüügiõiguse (ajalooline püügikoht ja
püügivahendid) hinnanguline väärtus selle müümisel.

Positiivne
täisarv

15 / 1 Varad kokku KLAEV2 Ettevõtte kalalaevastiku põhi- ja käibevarad kokku. Positiivne
täisarv

16 / 1 Kohustised kokku KLAEV2
2

Lühi- ja pikaajalised kohustised kokku. Lühiajalised
kohustised – kohustised, mille maksetähtaeg on hiljemalt
järgmisel aruandeaastal: võlakohustised, võlakirjad ja muud
lühiajalised kohustised. Pikaajalised kohustised – kohustised,
mille maksetähtaeg on hiljem kui järgmisel aruandeaastal:
laenukohustised, võlakirjad ja muud pikaajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

17 / 1 Tulud – kvoodi või
muu
kalapüügiõiguse
väljarentimine

KLAEV3 Teenitud tulu, mis on saadud kvoodi või muude
kalapüügiõiguste väljarentimisest.

Positiivne
täisarv

18 / 1 Muud tulud –
kalalaeva ja
püügivahendite
kasutamine

KLAEV4 Hõlmab kalalaeva kasutamisega kaasnevat muud tulu, nt
harrastuskalapüük, turism, kalalaeva rent jne, samuti
püügivahendite / laeva kahjustuste / mahakandmisega
seotud kindlustusmakseid.

Positiivne
täisarv

19 / 1 Muud kulud –
kalapüügi
püsikulud

KLAEV1
0

Hõlmab ostetud sisendeid (sh renditud vahendid), mis ei ole
otseselt seotud püügikoormuse ja / või (lossitud) kalasaagiga
(sadamakulu, ülevaatus, laevakindlustus, tööriietus,
töökaitsevahendid jms).

Positiivne
täisarv

20 / 1 Muud kulud –
kalapüügi
muutuvkulud

KLAEV9 Hõlmab kõiki ostetud sisendeid (kaubad ja teenused), mis on
otseselt seotud püügikoormuse ja / või (lossitud) kalasaagiga
(väikevahendid, teenused, side, meeskonna toit jms).

Positiivne
täisarv

21 / 1 Kulud – kalalaeva
ja püügivahendite
remont ja hooldus

KLAEV5 Kalalaeva ja püügivahendite hoolduse ja remondi kogukulu. Positiivne
täisarv

22_1 /
1

Kulud: kalapüügiks
tarbitud kütus (v.a
määrdeõli) –
kogus

KLAEV7 Püügitegevusele kulunud kütus liitrites. Positiivne
täisarv

22_2 /
1

Kulud: kalapüügiks
tarbitud kütus (v.a
määrdeõli) –
maksumus

KLAEV8 Püügitegevusele kulunud kütuse koguse maksumus eurodes.
Arvestamiseks kasutada aastakeskmist kütuse hinda

Positiivne
täisarv

23 / 1 Kulu: kvoodi või
muu
kalapüügiõiguse,
liisingu- või
rendimakse

KLAEV6 Tegevuskulu, mis on tekkinud kvoodi või muude
kalapüügiõiguste eest (sh liising ja rendimakse).

Positiivne
täisarv

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) 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/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)

Väärtust ei
pea
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veeru
kood

või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 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

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


