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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. TEENUSTE HIND (eurodes sendi täpsusega, lisainfoks klõpsake tabeli nimel)

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Ava rida" või "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata
„Salvesta rida “, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.
Enda kinnisvara rentimisel võib näidata renditulude ja rentimisel tehtavate kulude suhet renditud kinnisvara kuulõpu bilansilisse
väärtusesse.

Veebis täites on jaanuarikuus eeltäidetud veerg A kuni 5 teenuse kohta. Palume valida eeltäidetud teenuste koodidele vastavad ettevõtte
müügitulus olulise tähtsusega ja hinnamuutust iseloomustavad teenused ning täita andmed teistesse lahtritesse. Alates veebruarikuu
küsimustikust on eeltäidetud veerud 1, 2, 4 ja 7. Palume kontrollida üle eeltäidetud veergude (1, 2 ja 4) väljad ja vajadusel täpsustada ning
täita hindade väljad. Kui eeltäidetud teenust ei osutata, siis märkida veerus 3 "Märkus", et teenuse osutamine on lõpetatud ja lisada vabale
reale uus teenus.

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 / A Teenus – kood
EMTAKi
klassifikaatori järgi

PI_SP_1
_A

Teenuse kood aruandeaastal kehtiva Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi.

EMTAK_20
08_3_68_82
99

1 / 1 Teenus –
teenuse/lepingu
tunnus

PI_SP_T
UNNUS_
1_1

Teenuse/lepingu tunnus – ettevõtte müügitulus olulise
tähtsusega lepingu või osutatud teenuse tähistus.

Tekst

1 / 2 Teenus – kirjeldus PI_SP_1
_2

Kirjeldus – valitud teenust kirjeldatakse nii täpselt, et seda
oleks võimalik eksimatult identifitseerida. Kirjutatakse välja
olulisemad hinda mõjutavad tingimused.

Tekst

1 / 3 Teenus – märkus PI_SP_M
ARKUS_
1_3

Vaatlusaluse teenuse müügi lõpetamisel või esinduslikkuse
minetamisel ettevõtte müügitulus asendatakse see
võimalikult samalaadsega (nt sama teenusterühma piires) ja
kirjutatakse lühidalt märkuse lahtrisse asenduse põhjendus.
Kui teenuse hind või kirjeldus erineb oluliselt eelmise kuu
omast, siis kirjeldatakse lühidalt ka selle muutuse põhjused.

Tekst

1 / 4 Teenus – ühik PI_SP_1
_4

Ühik – vaatlusaluse teenuse mõõtühik (nt töötund,
leping/kuu, m², kg, tk jne).

Tekst

1 / 5 Teenus – ühiku
hind aruandekuul

PI_SP_1
_5

Ühiku hind aruandekuul ilma käibemaksu ja eraldi
näidatavate kuludeta (nt transpordikulu jt). Märgitakse
eurodes sendi täpsusega. Kui teenust aruandeperioodil
ajutiselt ei müüdud, kirjutatakse hinna lahtrisse null. Kui
teenuse hind või kirjeldus erineb eelmise kuu omast oluliselt,

Positiivne
reaalarv
(0,2)
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siis kirjutatakse lühidalt märkuse lahtrisse muutuse põhjused.
1 / 6 Teenus – ühiku

hind eelmisel kuul
PI_SP_H
IND_EEL
_1_6

Teenuse ühiku hind eelmisel kuul. Märgitakse eurodes sendi
täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 7 Teenus – teenuse
hinnanguline
osatähtsus
müügitulus
eelmisel
kalendriaastal

PI_SP_1
_7

Teenuse hinnanguline osatähtsus eelmise kalendriaasta
müügitulus. Esitatakse kord aastas jaanuarikuu küsimustikus.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

2022-05,
2022-06,
2022-07,
2022-08,
2022-09,
2022-10,
2022-11,
2022-12

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 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
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

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: EMTAK_2008_3_68_8299

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

68 Kinnisvaraalane tegevus
681 Enda kinnisvara ost ja müük
6810 Enda kinnisvara ost ja müük
682 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine

ja käitus
6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine

ja käitus
683 Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või

lepingu alusel
6831 Kinnisvarabüroode tegevus
6832 Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu

alusel
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
691 Juriidilised toimingud
6910 Juriidilised toimingud
692 Arvepidamine, raamatupidamine ja

auditeerimine; maksualane nõustamine
6920 Arvepidamine, raamatupidamine ja

auditeerimine; maksualane nõustamine
70 Peakontorite tegevus; juhtimisalane

nõustamine
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701 Peakontorite tegevus
7010 Peakontorite tegevus
702 Juhtimisalane nõustamine
7021 Suhtekorraldus ja teabevahetus
7022 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine

ja analüüs
711 Arhitekti- ja inseneritegevused ning

nendega seotud tehniline nõustamine
7111 Arhitektitegevused
7112 Inseneritegevused ning nendega seotud

tehniline nõustamine
712 Teimimine ja analüüs
7120 Teimimine ja analüüs
72 Teadus- ja arendustegevus
721 Teadus- ja arendustegevus loodus- ja

tehnikateaduste vallas
7211 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia

vallas
7219 Teadus- ja arendustegevus muude loodus-

ja tehnikateaduste vallas
722 Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja

humanitaarteaduste vallas
7220 Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja

humanitaarteaduste vallas
73 Reklaamindus ja turu-uuringud
731 Reklaamindus
7311 Reklaamiagentuurid
7312 Reklaami vahendamine meedias
732 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse

küsitlused
7320 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse

küsitlused
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane

tegevus
741 Disainerite tegevus
7410 Disainerite tegevus
742 Fotograafia
7420 Fotograafia
743 Kirjalik ja suuline tõlge
7430 Kirjalik ja suuline tõlge
749 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja

tehnikaalane tegevus
7490 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja

tehnikaalane tegevus
75 Veterinaaria
750 Veterinaaria
7500 Veterinaaria
77 Rentimine ja kasutusrent
771 Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent
7711 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga

alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
7712 Veokite rentimine ja kasutusrent
772 Tarbeesemete ja kodumasinate

väljaüürimine ja kasutusrent
7721 Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja

kasutusrent
7722 Videokassettide ja DVD-de laenutamine
7729 Muude tarbeesemete ja kodumasinate

väljaüürimine ja kasutusrent
773 Muude masinate, seadmete ja materiaalse

vara rentimine ja kasutusrent
7731 Põllumajandusmasinate ja -seadmete

rentimine ja kasutusrent
7732 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja

kasutusrent
7733 Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja

kasutusrent, k.a arvutid
7734 Veetranspordivahendite rentimine ja

kasutusrent
7735 Õhutranspordivahendite rentimine ja

kasutusrent
7739 Mujal liigitamata masinate, seadmete jm
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materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
774 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete

(v.a autoriõigusega tööd) rentimine
7740 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete

(v.a autoriõigusega tööd) rentimine
78 Tööhõive
781 Tööhõiveagentuuride tegevus
7810 Tööhõiveagentuuride tegevus
782 Ajutise tööjõu rent
7820 Ajutise tööjõu rent
783 Muu inimressursiga varustamine
7830 Muu inimressursiga varustamine
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus,

reserveerimine ning sellega seotud
tegevus

791 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus
7911 Reisibüroode tegevus
7912 Reisikorraldajate tegevus
799 Muu reserveerimine ja sellega seotud

tegevus
7990 Muu reserveerimine ja sellega seotud

tegevus
80 Turvatöö ja juurdlus
801 Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
8010 Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
802 Turvasüsteemide käitus
8020 Turvasüsteemide käitus
803 Juurdlus
8030 Juurdlus
81 Hoonete ja maastike hooldus
811 Hoonehalduse abitegevused
8110 Hoonehalduse abitegevused
812 Puhastustegevus
8121 Hoonete üldpuhastus
8122 Hoonete muu puhastus ja tööstuslik

puhastustegevus
8129 Muu puhastustegevus
813 Maastiku hooldus ja korrashoid
8130 Maastiku hooldus ja korrashoid
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse

abitegevused
821 Büroohaldus ja selle abitegevused
8211 Büroohaldus
8219 Valguskoopiad, dokumentide koostamine

ja muud büroo abitegevused
822 Kõnekeskuste tegevus
8220 Kõnekeskuste tegevus
823 Nõupidamiste ja messide korraldamine
8230 Nõupidamiste ja messide korraldamine
829 Mujal liigitamata äritegevust abistavad

tegevused
8291 Inkassoteenus ja krediidiinfo
8292 Pakendamine
8299 Muud mujal liigitamata äritegevust

abistavad tegevused


