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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. LASTIMINE-LOSSIMINE

Kaubavedu - kaubanduslikul merereisil veetav kaup. Kaubareis on kauba liikumine mereteed mööda laevale laadimise ja laevalt
mahalaadimise koha vahel. Laevade punkrikütus, laevade hooldusseadmete, toidu- ja muud varud on välja jäetud, sest need on seotud
laevade talitlusega. Siin näidatakse kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Andmed esitatakse tuhandetes tonnides.

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 Kaubagrupi kood * TS1287_
01

Kaubagrupp vastavalt transpordistatistika standardsele
kaupade klassifikaatorile (TSK). Transpordistatistika
standardse kaupade klassifikaatori leiab küsimustiku
juhendist. Klassifikaator on kahetasemeline: 1. tasemel 20
osa ja 2. tasemel 81 gruppi. Klassifikaatorist valida
kaubagrupp (2. tase). Transpordistatistika standardne
kaupade klassifikaator (TSK 2007) asub Statistikaameti
veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid”. Juhul
kui ei leidnud sobivat kaubagruppi, siis kirjeldage kaubagrupp
võimalikult täpselt lahtris „Kaubagrupi selgitus”.

TSK
maantee

1 / 2 Kaubagrupi
selgitus

TS1287_
03

Kaubagrupi selgitus – vajaduse korral lisada selgitus
kaubagrupi kohta. Välja täitmine ei ole kohustuslik.

Tekst

1 / 4 Eesti piires veetud
kauba kogus –
lastitud-lossitud

TS1287_
1_2

Lastitud ja lossitud kauba kogus riigisisesel veol. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu. Riigisisene – peale-
ja mahalaadimise riik on Eesti.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 5 Välismaale veetud
kauba kogus (v.a
transiit) – lastitud

TS1287_
1_3

Lastitud kauba kogus välismaale veol (v.a transiitkaup) –
välismaale veetava kauba laevale laadimine. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 6 Välismaalt veetud
kauba kogus (v.a
transiit) – lossitud

TS1287_
1_4

Lossitud kauba kogus välismaalt veol (v.a transiitkaup) –
välismaalt saabunud kauba laevalt maha laadimine. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 7 Transiitkauba
kogus – lastitud

TS1287_
1_5

Lastitud transiitkauba kogus – transiitkauba laevale
laadimine, kui Eesti on transiitriik. Kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremiühikute omakaalu.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 8 Transiitkauba TS1287_ Lossitud transiitkauba kogus – transiitkauba laevalt maha Positiivne
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kogus – lossitud 1_6 laadimine, kui Eesti on transiitriik. Kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremiühikute omakaalu.

reaalarv
(0,3)

Tabel 3. PEALE- JA MAHASÕITNUD TRANSPORDIVAHENDITE ARV

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 / 2 Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
riigisisene vedu

TS1287_
3_12

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.

Positiivne
täisarv

1 / 3 Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
välismaale (v.a
transiit)

TS1287_
3_13

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv välismaale veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

1 / 4 Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
välismaalt (v.a
transiit)

TS1287_
3_14

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv välismaalt veol (v.a
transiitvedu) – välismaalt saabunud transpordivahendite
laevalt maha laadimine.

Positiivne
täisarv

1 / 5 Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
transiit

TS1287_
3_15

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv transiitveol.
Transiitvedu – transiidina veetavad transpordivahendid.

Positiivne
täisarv

2 / 2 Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
riigisisene vedu

TS1287_
3_22

Peale- ja mahasõitnud busside arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.

Positiivne
täisarv

2 / 3 Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
välismaale (v.a
transiit)

TS1287_
3_23

Peale- ja mahasõitnud busside arv välismaale veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

2 / 4 Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
välismaalt (v.a
transiit)

TS1287_
3_24

Peale- ja mahasõitnud busside arv välismaalt veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

2 / 5 Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
transiit

TS1287_
3_25

Peale- ja mahasõitnud busside arv transiitveol. Transiitvedu –
transiidina veetavad transpordivahendid.

Positiivne
täisarv

3 / 2 Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
riigisisene vedu

TS1287_
3_32

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv riigisisesel
veol. Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.
Veoautod, haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-,
paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

3 / 3 Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
välismaale (v.a
transiit)

TS1287_
3_33

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv välismaale
veol. Välismaale (v.a transiitvedu) – välismaale veetavate
transpordivahendite laevale laadimine. Veoautod, haagised –
kallurid, metsaveokid, külmutus-, paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

3 / 4 Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
välismaalt (v.a
transiit)

TS1287_
3_34

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv välismaalt
veol. Välismaalt (v.a transiitvedu) – välismaalt saabunud
transpordivahendite laevalt maha laadimine. Veoautod,
haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-, paak- ja
sadulautod.

Positiivne
täisarv

3 / 5 Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
transiit

TS1287_
3_35

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv transiitveol.
Transiitvedu – transiidina veetavad transpordivahendid.
Veoautod, haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-,
paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

4 / 2 Peale- ja
mahasõitnud

TS1287_
3_42

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti. Muud

Positiivne
täisarv
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muude sõidukite
arv – riigisisene
vedu

sõidukid – mootorrattad, eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod,
autokraanad

4 / 3 Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – välismaale
(v.a transiit)

TS1287_
3_43

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv välismaale veol.
Välismaale (v.a transiitvedu) – välismaale veetavate sõidukite
laevale laadimine. Muud sõidukid – sealhulgas mootorrattad,
eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod, autokraanad.

Positiivne
täisarv

4 / 4 Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – välismaalt
(v.a transiit)

TS1287_
3_44

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv välismaalt veol.
Välismaalt (v.a transiitvedu) – välismaalt saabunud sõidukite
laevalt maha laadimine. Muud sõidukid – sealhulgas
mootorrattad, eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod,
autokraanad.

Positiivne
täisarv

4 / 5 Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – transiit

TS1287_
3_45

Muude peale- ja mahasõitnud muude sõidukite arv
transiitveol. Transiitvedu – transiidina veetavad sõidukid.
Muud sõidukid – sealhulgas mootorrattad, eriautod: sanitaar-
ja tuletõrjeautod, autokraanad.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. LASTITUD-LOSSITUD MEREKONTEINERITE ARV

Sisestage andmed vaid ridadele 1, 2, 4 ja 5. Konteinerid, mis olid lossitud laevadelt ja/või lastitud laevadele.

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 / 2 Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_12

Lastitud täiskonteinerite arv kokku, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

1 / 3 Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lastitud transiit

TS1287_
4_13

Lastitud täiskonteinerite arv transiitveol, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.

Positiivne
täisarv

1 / 4 Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_14

Lossitud täiskonteinerite arv kokku, 20-jalased – kaupa
sisaldavate 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lossitud kokku – sadamas
laevalt vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

1 / 5 Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_15

Lossitud täiskonteinerite arv transiitveol, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.

Positiivne
täisarv

2 / 2 Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_22

Lastitud täiskonteinerite arv kokku, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

2 / 3 Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lastitud transiit

TS1287_
4_23

Lastitud täiskonteinerite arv transiitveol, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.

Positiivne
täisarv

2 / 4 Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_24

Lossitud täiskonteinerite arv kokku, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lossitud kokku – sadamas
laevalt vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

2 / 5 Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_25

Lossitud täiskonteinerite arv transiitveol, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.

Positiivne
täisarv

4 / 2 Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_42

Lastitud tühjade konteinerite arv kokku, 20-jalased – 20-
jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lastitud kokku – sadamast laevaga välja
veetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

4 / 3 Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –

TS1287_
4_43

Lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 20-jalased – 20-
jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lastitud, sh transiitvedu – transiidina

Positiivne
täisarv
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lastitud transiit sadamast laevaga välja veetavate merekonteinerite arv.
4 / 4 Tühjade

konteinerite arv,
20-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_44

Lossitud tühjade konteinerite arv kokku, 20-jalased – 20-
jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lossitud kokku – sadamas laevalt vastu
võetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteineritega.

Positiivne
täisarv

4 / 5 Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_45

Lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 20-jalased – 20-
jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lossitud, sh transiitvedu – transiidina
sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite arv.

Positiivne
täisarv

5 / 2 Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_52

Lastitud tühjade konteinerite arv kokku, 40-jalased – 40-
jalased tühjad konteinerid. Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

5 / 3 Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lastitud transiit

TS1287_
4_53

Lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 40-jalased – 40-
jalased tühjad konteinerid. Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.

Positiivne
täisarv

5 / 4 Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_54

Lossitud tühjade konteinerite arv kokku, 40-jalased – 40-
jalased tühjad konteinerid. Lossitud kokku – sadamas laevalt
vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteinerite arvuga.

Positiivne
täisarv

5 / 5 Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_55

Lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 40-jalased – 40-
jalased tühjad konteinerid. Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.

Positiivne
täisarv

Tabel 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-II, 2022-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

 / 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

 / 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

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimuste TAGASI rahulolu_nu
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sõnastused S_2 mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused

TAGASI
S_3

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / eStati
kasutusmugavus

TAGASI
S_9

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

TAGASI
SY_1

rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Ettepanekud ja
kommentaarid

TAGASI
S_TESS
T

Tekst

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: TSK maantee

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

01.1 Teravili (nisu, mais, oder, rukis, kaer,
sorgo, hirss jm teraviljad, koorimata riis)

Nisu, mais, oder, rukis, kaer, sorgo, hirss jm teraviljad,
koorimata riis.

01.2 Kartul
01.3 Suhkrupeet
01.4 Muu värske puu- ja köögivili (värsked ja

kuivatatud kaunviljad; leht- või
varsköögiviljad, viliköögiviljad, juurviljad,
sibul- ja mugulköögiviljad, seened ja
trühvlid, suhkruroog, viinamarjad,
troopilised ja subtroopilised puuviljad,
tsitruselised, pähklid, õlitaimed, söödavad
loodussaadused)

Värsked ja kuivatatud kaunviljad; leht- või varsköögiviljad,
viliköögiviljad, juurviljad, sibul- ja mugulköögiviljad, seened
ja trühvlid, suhkruroog, viinamarjad, troopilised ja
subtroopilised puuviljad, tsitruselised, pähklid, õlitaimed,
söödavad loodussaadused.

01.5 Metsandus- ja metsavarumistooted
(metsapuud, nende seemned ja istikud;
palgid; looduslik kummivaik; töötlemata või
esmatöödeldud looduslik kork;
kaunistuseks sobivad taimeosad; sammal

Metsapuud, nende seemned ja istikud; palgid; looduslik
kummivaik; töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork;
kaunistuseks sobivad taimeosad; sammal ja samblikud.
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ja samblikud)
01.6 Elustaimed ja lilled (lõikelilled ja

lillepungad; lilleseemned, köögivilja-
puuvilja- ja marjaseemned; istutusmaterjal:
elustaimed, sibulad, mugulad ja juured,
pistikud ja pookoksad; seeneniidistik)

Lõikelilled ja lillepungad; lilleseemned, köögivilja- puuvilja-
ja marjaseemned; istutusmaterjal: elustaimed, sibulad,
mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik.

01.7 Muud taimset päritolu ained (teraviljapõhk
ja terakestad; sojaoad, maapähklid ja
puuvillapõõsa seemned, õlitaimede
seemned, peedi- ja söödataimede
seemned; töötlemata tubakas, kiutaimed,
söödataimed, joogitaimed, vürtsid,
maitsetaimed, uimastavad taimed ja
ravimtaimed; looduslik kautšuk;
punumiseks, täidiseks või värvimiseks
kasutatav taimne toormaterjal; jõulupuud;
paju - energiapuiduna)

Teraviljapõhk ja terakestad; sojaoad, maapähklid ja
puuvillapõõsa seemned, õlitaimede seemned, peedi- ja
söödataimede seemned; töötlemata tubakas, kiutaimed,
söödataimed, joogitaimed, vürtsid, maitsetaimed,
uimastavad taimed ja ravimtaimed; looduslik kautšuk;
punumiseks, täidiseks või värvimiseks kasutatav taimne
toormaterjal; jõulupuud; paju - energiapuiduna.

01.8 Elusloomad (piimakari, veislased ja
pühvlid, hobused jm hobuslased, kaamelid
ja kaamellased, lambad ja kitsed, sead,
kodulinnud jm elus põllumajandusloomad)

Piimakari, veislased ja pühvlid, hobused jm hobuslased,
kaamelid ja kaamellased, lambad ja kitsed, sead,
kodulinnud jm elus põllumajandusloomad.

01.9 Veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud
toorpiim (lehma, pühvli, lamba ja kitse
toorpiim)

Lehma, pühvli, lamba ja kitse toorpiim.

01.A Muud loomset päritolu toormaterjalid
(veislaste ja pühvlite sperma; pügatud,
pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne
pügamist pestud vill; värsked koorega
munad, naturaalne mesi, teod (v.a
meriteod), toorkarusnahad; sõnnik)

Veislaste ja pühvlite sperma; pügatud, pesemata lamba-
ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill; värsked koorega
munad, naturaalne mesi, teod (v.a meriteod),
toorkarusnahad; sõnnik.

01.B Kala jm kalandustooted (elus-, värske,
jahutatud või külmutatud kala,
koorikloomad, molluskid, looduslikud
pärlid, käsnad, korallid, vetikad,
furtsellaaria ehk agarik)

Elus-, värske, jahutatud või külmutatud kala,
koorikloomad, molluskid, looduslikud pärlid, käsnad,
korallid, vetikad, furtsellaaria (agarik).

02.1 Kivisüsi ja pruunsüsi
02.2 Toornafta ja põlevkivi (põlevkivi ja põlevkivi

toorõli; nafta toorõlid, bituminoossetest
mineraalidest toodetud toorõlid;
bituumenkilt ja õliliivad)

Põlevkivi ja põlevkivi toorõli; nafta toorõlid,
bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid;
bituumenkilt ja õliliivad.

02.3 Maagaas veeldatud või gaasilises olekus Maagaas veeldatud või gaasilises olekus.
03.1 Rauamaagid
03.2 Mitteraudmetallide maagid, v.a uraani- ja

tooriumimaak (vase-, nikli- ja
alumiiniumimaagid, väärismetallimaagid,
plii-, tsingi-, tinamaagid jms)

Vase-, nikli- ja alumiiniumimaagid, väärismetallimaagid,
plii-, tsingi-, tinamaagid jms.

03.3 Keemilised ja (looduslikud) väetiste
mineraalid (looduslikud kaltsium- ja
alumiiniumkaltsiumfosfaadid, põletamata
püriidid, toorväävel ja rafineerimata väävel)

Looduslikud kaltsium- ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid,
põletamata püriidid, toorväävel ja rafineerimata väävel.

03.4 Sool (sool ja puhas naatriumkloriid;
merevesi)

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi.

03.5 Kivi, liiv, kruus, savi, turvas jm mujal
klassifitseerimata kaevandussaadused
(dekoratiiv- ja ehituskivi: lubjakivi, kips,
kriit, dolomiit, marmor, liivakivi, kiltkivi  jm;
kivigraanulid, -puru ja -pulber, killustik,
veeris, kruus; ehituses kasutatav räbust vm
tööstusjäätmetest killustikkate; looduslik
bituumen ja asfalt; vääriskivid, kvarts,
vilgukivi, vermikuliit, räbu jm)

Dekoratiiv- ja ehituskivi: lubjakivi, kips, kriit, dolomiit,
marmor, liivakivi, kiltkivi  jm; kivigraanulid, -puru ja -pulber,
killustik, veeris, kruus; ehituses kasutatav räbust vm
tööstusjäätmetest killustikkate; looduslik bituumen ja
asfalt; vääriskivid, kvarts, vilgukivi, vermikuliit, räbu jm.

03.6 Uraani- ja tooriumimaagid
04.1 Liha, toornahad ja lihatooted (värske,

jahutatud või külmutatud liha; töödeldud ja
konserveeritud liha ning rups; kittkevill;
veislaste, hobuslaste, lammaste ja kitsede
toornahad; veise-, lamba-, kitse- või
searasv jm)

Värske, jahutatud või külmutatud liha; töödeldud ja
konserveeritud liha ning rups; kittkevill; veislaste,
hobuslaste, lammaste ja kitsede toornahad; veise-, lamba-
, kitse- või searasv jm.

04.2 Töödeldud või konserveeritud kala ja
kalatooted (värske, jahutatud või
külmutatud kalafilee ja kalaliha;
konserveeritud, kuivatatud, soolatud või
soolvees kala, molluskid ja koorikloomad;
suitsukala)

Värske, jahutatud või külmutatud kalafilee ja kalaliha;
konserveeritud, kuivatatud, soolatud või soolvees kala,
molluskid ja koorikloomad; suitsukala.

04.3 Töödeldud või konserveeritud puu- ja Kuivatatud, külmutatud, konserveeritud või muul viisil
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köögivili (kuivatatud, külmutatud,
konserveeritud või muul viisil töödeldud
köögivili, puuvili või marjad; puu- ja
köögiviljamahlad; röstitud, soolatud
pähklid; taimse tooraine töötlemise jäägid
ja kõrvalsaadused)

töödeldud köögivili, puuvili või marjad; puu- ja
köögiviljamahlad; röstitud, soolatud pähklid; taimse
tooraine töötlemise jäägid ja kõrvalsaadused.

04.4 Loomsed ja taimsed õlid ning rasvad
(loomsed toorõlid ja -rasvad, rafineeritud
õlid, margariin jms toidurasvad; õlikook jm
taimsete rasvade ja õlide tahked jäägid;
puuvillalinter, taimsed vahad, degraa)

Loomsed toorõlid ja -rasvad, rafineeritud õlid, margariin
jms toidurasvad; õlikook jm taimsete rasvade ja õlide
tahked jäägid; puuvillalinter, taimsed vahad, degraa.

04.5 Piimatooted ja jäätis (piim, või ja
piimarasvavõie, juust ja kohupiim, jogurt,
kaseiin, laktoos, vadak, jäätis jm
piimatooted)

Piim, või ja piimarasvavõie, juust ja kohupiim, jogurt,
kaseiin, laktoos, vadak, jäätis jm piimatooted.

04.6 Jahutooted, tärklised, tärklisetooted ja
valmis loomasöödad (tera- ja köögivilja
jahu, tangud, graanulid; riis, segud
pagaritoodete valmistamiseks,
hommikuhelbed; kliid, pebred jm
teraviljatöötlemise jäägid; tärklis, inuliin,
nisugluteen, tapiokk; glükoos ja
glükoosisiirup, fruktoos ja fruktoosisiirup;
maisiõli; valmissööt loomakasvatusele;
lutsernijahu; valmistoidud
lemmikloomadele)

Tera- ja köögivilja jahu, tangud, graanulid; riis, segud
pagaritoodete valmistamiseks, hommikuhelbed; kliid,
pebred jm teraviljatöötlemise jäägid; tärklis, inuliin,
nisugluteen, tapiokk; glükoos ja glükoosisiirup, fruktoos ja
fruktoosisiirup; maisiõli; valmissööt loomakasvatusele;
lutsernijahu; valmistoidud lemmikloomadele.

04.7 Joogid (destilleeritud alkoholjoogid,
viinamarjavein, marja- ja puuviljaveinid,
siider, destilleerimata kääritatud joogid ja
nende segud, õlu, linnased; mineraalveed,
gaseeritud veed jm alkoholivabad joogid;
vesi, jää)

Destilleeritud alkoholjoogid, viinamarjavein, marja- ja
puuviljaveinid, siider, destilleerimata kääritatud joogid ja
nende segud, õlu, linnased; mineraalveed, gaseeritud
veed jm alkoholivabad joogid; vesi, jää.

04.8 Muud mujal klassifitseerimata toiduained ja
tubakatooted, v.a kaubasaadetisena või
koos transpordituna (leib,
valikpagaritooted, koogid, kuivikud,
küpsised; makaronid, nuudlid, kuskuss jm
makaronitooted; suhkur, melass,
suhkrupeedi pressimisjäägid,
suhkrurooraba; kakaod ja  šokolaadi
sisaldavad tooted, suhkrukondiitritooted,
närimiskumm; suhkruga konserveeritud
puuvili, pähklid; kohvi ja tee, maitseained ja
-kastmed, äädikas, söögisool, vürtsid;
valmisroad, homogeenitud toiduained,
supid, munad, pärm, ekstraktid ja mahlad
lihast, kalast ning taimedest jms;
tubakatooted, tubakajäägid)

Leib, valikpagaritooted, koogid, kuivikud, küpsised;
makaronid, nuudlid, kuskuss jm makaronitooted; suhkur,
melass, suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba;
kakaod ja  šokolaadi sisaldavad tooted,
suhkrukondiitritooted, närimiskumm; suhkruga
konserveeritud puuvili, pähklid; kohvi ja tee, maitseained
ja -kastmed, äädikas, söögisool, vürtsid; valmisroad,
homogeenitud toiduained, supid, munad, pärm, ekstraktid
ja mahlad lihast, kalast ning taimedest jms; tubakatooted,
tubakajäägid.

04.9 Erinevad toiduained ja tubakatooted
kaubasaadetisena või koos transpordituna
(toiduained, joogid ja tubakatooted
transpordituna koos ühe kaubapartiina või
saadetisena)

Toiduained, joogid ja tubakatooted transpordituna koos
ühe kaubapartiina või saadetisena.

05.1 Tekstiilid (tekstiillõng ja -niit; riie; valmis
kodutekstiiltooted, tekid, padjad,
presentkatted; vaibad ja vaipkatted;
paelad, nöörid; tehniline ja tööstuslik
tekstiil)

Tekstiillõng ja -niit; riie; valmis kodutekstiiltooted, tekid,
padjad, presentkatted; vaibad ja vaipkatted; paelad,
nöörid; tehniline ja tööstuslik tekstiil.

05.2 Rõivad ja karusnahast tooted, sh nahast ja
karusnahast rõivad

Rõivad ja rõivamanused, sh nahast ja karusnahast rõivad.

05.3 Nahk ja nahatooted (pargitud ja töödeldud
nahk; mis tahes materjalist kohvrid,
käekotid jms; sadulsepatooted, jalatsid)

Pargitud ja töödeldud nahk; mis tahes materjalist kohvrid,
käekotid jms; sadulsepatooted, jalatsid.

06.1 Puidust ja korgist tooted, v.a mööbel
(toorpuit; kaevanduspropsid, saetud ja
hööveldatud puit, puidujahu, pelletid ja
puitbrikett; vineer, spoon, puitlaastplaadid,
kihtpuitmaterjal, presspuit; ehituspuusepa
ja -tisleritooted, puittaara; tooted korgist,
õlgedest jm punumismaterjalidest)

Toorpuit; kaevanduspropsid, saetud ja hööveldatud puit,
puidujahu, pelletid ja puitbrikett; vineer, spoon,
puitlaastplaadid, kihtpuitmaterjal, presspuit; ehituspuusepa
ja -tisleritooted, puittaara; tooted korgist, õlgedest jm
punumismaterjalidest.

06.2 Paberimass, paber ja paberitooted
(tselluloos, paber ja papp; paberist kodu- ja
hügieenitarbed, kirjatarbed, tapeet jms)

Tselluloos, paber ja papp; paberist kodu- ja
hügieenitarbed, kirjatarbed, tapeet jms.

06.3 Trükised ja salvestised (raamatud,
perioodika, kataloogid, plakatid,
postmargid, maakaardid; salvestusega

Raamatud, perioodika, kataloogid, plakatid, postmargid,
maakaardid; salvestusega andmekandjad: elektroonilised
raamatud, tarkvara, filmid, videod jms.
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andmekandjad: elektroonilised raamatud,
tarkvara, filmid, videod jms)

07.1 Koksitooted; briketid jms tahkekütused
(koks kivisöest, pruunsöest või turbast,
poolkoks või tõrv, pigi ja pigikoks; kivisöe-,
pruunsöe- ja turbabrikett jms tahkekütus)

Koks kivisöest, pruunsöest või turbast, poolkoks või tõrv,
pigi ja pigikoks; kivisöe-, pruunsöe- ja turbabrikett jms
tahkekütus.

07.2 Vedelad rafineeritud naftatooted
(mootoribensiin, petrool, gaasiõlid,
kütteõlid, määrdeõlid)

Mootoribensiin, petrool, gaasiõlid, kütteõlid, määrdeõlid.

07.3 Gaasilised, veeldatud või kokku surutud
naftatooted (propaan ja butaan, etüleen,
propüleen, butüleen, butadieen jm
naftagaasid või gaasilised süsivesikud)

Propaan ja butaan, etüleen, propüleen, butüleen,
butadieen jm naftagaasid või gaasilised süsivesikud.

07.4 Tahked või vahajad rafineeritud
naftatooted (vaseliin, parafiin, toorparafiin
jms vahad)

Vaseliin, parafiin, toorparafiin jms vahad.

08.1 Mineraalsed põhikemikaalid
(tööstusgaasid: vesinik, argoon,
väärisgaasid; veeldatud õhk ja suruõhk;
värvained ja pigmendid; mittemetallid,
leelismetallid ja muldmetallid,
anorgaanilised happed; metallhalogeniidid;
hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid;
sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja
karbonaadid; metallide soolad, sooda)

Tööstusgaasid: vesinik, argoon, väärisgaasid; veeldatud
õhk ja suruõhk; värvained ja pigmendid; mittemetallid,
leelismetallid ja muldmetallid, anorgaanilised happed;
metallhalogeniidid; hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid;
sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid;
metallide soolad, sooda.

08.2 Orgaanilised põhikemikaalid
(süsivesinikud, alkoholid, fenoolid,
fenoolalkoholid, tööstuslikud rasvalkoholid;
tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped,
karboksüülhapped, lämmastikku
sisaldavate funktsionaalrühmadega
orgaanilised ühendid; väävelorgaanilised
ühendid, eetrid, orgaanilised peroksiidid,
epoksiidid jms; tooted orgaanilistest
põhikemikaalidest: puusüsi, taimsete või
vaiktoodete derivaadid, õlid jm tooted
kõrgel temperatuuril destilleeritud
kivisöetõrvast; vähemalt 80%
alkoholisisaldusega denatureerimata
etüülalkohol, denatureeritud alkohol,
puidutselluloosi jääkleelis)

Süsivesinikud, alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid,
tööstuslikud rasvalkoholid; tööstuslikud
monokarboksüülrasvhapped, karboksüülhapped,
lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega
orgaanilised ühendid; väävelorgaanilised ühendid, eetrid,
orgaanilised peroksiidid, epoksiidid jms; tooted
orgaanilistest põhikemikaalidest: puusüsi, taimsete või
vaiktoodete derivaadid, õlid jm tooted kõrgel temperatuuril
destilleeritud kivisöetõrvast; vähemalt 80%
alkoholisisaldusega denatureerimata etüülalkohol,
denatureeritud alkohol, puidutselluloosi jääkleelis.

08.3 Lämmastikuühendid ja väetised, v.a
looduslikud väetised (lämmastikhape,
sulfolämmastikhapped, ammoniaak,
ammooniumkloriid, nitritid; mineraalsed või
keemilised lämmastik-, fosfor- või
kaaliumväetised; naatriumnitraat; loomse
või taimse päritoluga väetised)

Lämmastikhape, sulfolämmastikhapped, ammoniaak,
ammooniumkloriid, nitritid; mineraalsed või keemilised
lämmastik-, fosfor- või kaaliumväetised; naatriumnitraat;
loomse või taimse päritoluga väetised.

08.4 Põhilised plastid ja sünteetiline kummi
algkujul (plastid algkujul, sünteeskautšuk
algkujul)

Plastid algkujul, sünteeskautšuk algkujul.

08.5 Farmaatsiatooted ja parakemikaalid, k.a
pestitsiidid jm agrokeemiatooted
(põhifarmaatsiatooted, ravimid,
antiseerumid ja vaktsiinid; seep ning
pesemis-, puhastus- ja
poleerimisvahendid; parfüümid ja
tualetitarbed; värvid, lakid jm
viimistlusvahendid; liimid, eeterlikud õlid,
tint, määrdeained, pidurivedelik, antifriisid;
keemilised kiud; pestitsiidid jm
agrokeemiatooted; lõhkeained; biokütus)

Põhifarmaatsiatooted, ravimid, antiseerumid ja vaktsiinid;
seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid;
parfüümid ja tualetitarbed; värvid, lakid jm
viimistlusvahendid; liimid, eeterlikud õlid, tint,
määrdeained, pidurivedelik, antifriisid; keemilised kiud;
pestitsiidid jm agrokeemiatooted; lõhkeained; biokütus.

08.6 Kummi- või plasttooted (kummirehvid ja
sisekummid; vulkaniseeritud ja
vulkaniseerimata kummi ja tooted nendest;
kummeeritud riie; plasttahvlid, -lehed,
torud, ehitusdetailid, tehismuru, plastist
rõivad, lauanõud jm plasttooted)

Kummirehvid ja sisekummid; vulkaniseeritud ja
vulkaniseerimata kummi ja tooted nendest; kummeeritud
riie; plasttahvlid, -lehed, torud, ehitusdetailid, tehismuru,
plastist rõivad, lauanõud jm plasttooted.

08.7 Tuumkütus (rikastatud uraan ja
plutoonium; vaesestatud uraan ja toorium;
muud radioaktiivsed elemendid)

Rikastatud uraan ja plutoonium; vaesestatud uraan ja
toorium; muud radioaktiivsed elemendid.

09.1 Klaas ja klaastooted, keraamika- ja
portselantooted (lehtklaas, vormitud ja
töödeldud lehtklaas; klaasnõud; klaaskiud,
tehniline klaas; tulekindlad
keraamikatooted; keraamilised kivid ja

Lehtklaas, vormitud ja töödeldud lehtklaas; klaasnõud;
klaaskiud, tehniline klaas; tulekindlad keraamikatooted;
keraamilised kivid ja plaadid, tellised, torud jm; kodu- ja
dekoratiivkeraamikatooted; keraamilised
sanitaarseadmed; isolaatorid ja isolatsioonivahendid,
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plaadid, tellised, torud jm; kodu- ja
dekoratiivkeraamikatooted; keraamilised
sanitaarseadmed; isolaatorid ja
isolatsioonivahendid, tehnilise otstarbega
keraamikatooted)

tehnilise otstarbega keraamikatooted.

09.2 Tsement, lubi ja kips, sh kipskrohvisegud Tsement, lubi ja kips, sh kipskrohvisegud.
09.3 Muud ehitusmaterjalid, tööstustooted

(betoonist, kipsist ja tsemendist
ehitusmaterjal, valmis betoonisegud,
mördid, kiudtsement; lõigatud, vormitud ja
viimistletud kivi; abrasiivtooted, töödeldud
asbestkiud, tooted asfaldist,
bituumenisegud loodusliku või tehiskiviga,
katusepapp, tehisgrafiit)

Betoonist, kipsist ja tsemendist ehitusmaterjal, valmis
betoonisegud, mördid, kiudtsement; lõigatud, vormitud ja
viimistletud kivi; abrasiivtooted, töödeldud asbestkiud,
tooted asfaldist, bituumenisegud loodusliku või tehiskiviga,
katusepapp, tehisgrafiit.

10.1 Raud, teras ja ferrosulamid ning
esmatöödeldud raud ja teras, v.a torud
(rauast ja terasest toormaterjalid, leht- ja
varbmaterjal, võrud ja ribad, traat)

Rauast ja terasest toormaterjalid, leht- ja varbmaterjal,
võrud ja ribad, traat.

10.2 Mitteraudmetallid ja nendest valmistatud
tooted (väärismetallid, alumiinium, plii,
tsink, tina, vask jm mitteraudmetallid ning
tooted nendest)

Väärismetallid, alumiinium, plii, tsink, tina, vask jm
mitteraudmetallid ning tooted nendest.

10.3 Terasest torud ja õõnesprofiilid ning
toruliitmikud (terasest ja valumalmist torud
ja õõnesprofiilid ning toruliitmikud)

Terasest ja valumalmist torud ja õõnesprofiilid ning
toruliitmikud.

10.4 Metallkonstruktsioonid (kokkupandavad
metallehitised, sillad, tornid jm
metallkonstruktsioonid; metalluksed ja
aknad)

Kokkupandavad metallehitised, sillad, tornid jm
metallkonstruktsioonid; metalluksed ja aknad.

10.5 Katlad, rauakaubad, relvad jm metalltooted
(metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid;
keskkütteradiaatorid, aurukatlad; relvad ja
laskemoon; lõikeriistad, tööriistad  ja
rauakaubad; metallist kergtaara,
traattooted, -ketid ja -vedrud,
kinnituselemendid, metallist laua-, köögi-
või kodutarbed)

Metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid;
keskkütteradiaatorid, aurukatlad; relvad ja laskemoon;
lõikeriistad, tööriistad  ja rauakaubad; metallist kergtaara,
traattooted, -ketid ja -vedrud, kinnituselemendid, metallist
laua-, köögi- või kodutarbed.

11.1 Põllu- ja metsamajandusmasinad
(traktorid, mullaharimismasinad, niidukid,
saagikoristusmasinad, masinad vedelike
või pulbrite pritsimiseks või pihustamiseks,
lüpsimasinad, linnukasvatusmasinad jms)

Traktorid, mullaharimismasinad, niidukid,
saagikoristusmasinad, masinad vedelike või pulbrite
pritsimiseks või pihustamiseks, lüpsimasinad,
linnukasvatusmasinad jms.

11.2 Mujal klassifitseerimata elektrilised ja
mitteelektrilised kodumasinad

Elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad.

11.3 Kontorimasinad ja arvutid (arvutid ja arvuti
välisseadmed; kontorimasinad ja -
seadmed)

Arvutid ja arvuti välisseadmed; kontorimasinad ja -
seadmed.

11.4 Mujal klassifitseerimata elektrimasinad ja
seadmed (elektrimootorid, -generaatorid,
trafod ja jaotusseadmed ning
juhtaparatuur; patareid ja akud; juhtmed ja
juhtmete paigaldustarvikud; valgustid;
elektrikondensaatorid; elektrilised
signalisatsiooni-, ohutus- ja
liikluskorraldusseadmed)

Elektrimootorid, -generaatorid, trafod ja jaotusseadmed
ning juhtaparatuur; patareid ja akud; juhtmed ja juhtmete
paigaldustarvikud; valgustid; elektrikondensaatorid;
elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja
liikluskorraldusseadmed.

11.5 Elektronkomponendid ning kiirgus- ja
vastuvõtuseadmed (elektronkomponendid
ja -plaadid; arvutite heli- võrgu- video- jm
kaardid, kiipkaardid; sideseadmed;
ringhäälingu ja televisiooni saateaparatuur,
telekaamerad; valve- ja
tuletõrjesignalisatsiooniseadmed)

Elektronkomponendid ja -plaadid; arvutite heli- võrgu-
video- jm kaardid, kiipkaardid; sideseadmed; ringhäälingu
ja televisiooni saateaparatuur, telekaamerad; valve- ja
tuletõrjesignalisatsiooniseadmed.

11.6 Tele- ja raadiovastuvõtjad; heli- ja
videosalvestus- ning taasesitusseadmed
jms (raadiovastuvõtjad, telerid,
videokaamerad, plaadimängijad jms;
salvestuseta magnet- ja optilised
andmekandjad, magnetribaga kaardid)

Raadiovastuvõtjad, telerid, videokaamerad,
plaadimängijad jms; salvestuseta magnet- ja optilised
andmekandjad, magnetribaga kaardid.

11.7 Meditsiinitehnika, täppisinstrumendid ja
optikariistad, ajanäitajad (mõõte-, katse- ja
navigatsiooniseadmed; kellad; kiiritus-,
elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed;
meditsiini- ja hambaraviseadmed ning -
materjalid; optika- ja fotoseadmed)

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad; kiiritus-,
elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed; meditsiini- ja
hambaraviseadmed ning -materjalid; optika- ja
fotoseadmed.

11.8 Muud masinad, tööpingid ja osad (mootorid
ja turbiinid; hüdraulilised seadmed,

Mootorid ja turbiinid; hüdraulilised seadmed, pumbad ja
kompressorid; kraanid, ventiilid; laagrid, ajamid ja
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pumbad ja kompressorid; kraanid, ventiilid;
laagrid, ajamid ja hammasülekanded;
tööstusahjud ja põletid; tõste- ja
teisaldusseadmed; ajamiga käsitööriistad;
tööstuslikud jahutus- ja
ventilatsiooniseadmed; gaasigeneraatorid,
destilleerimis- ja filtreerimisseadmed,
kaalud, tsentrifuugid, keevitusseadmed;
metallistantsid jm tööpingid, muud
eriotstarbelised masinad)

hammasülekanded; tööstusahjud ja põletid; tõste- ja
teisaldusseadmed; ajamiga käsitööriistad; tööstuslikud
jahutus- ja ventilatsiooniseadmed; gaasigeneraatorid,
destilleerimis- ja filtreerimisseadmed, kaalud, tsentrifuugid,
keevitusseadmed; metallistantsid jm tööpingid, muud
eriotstarbelised masinad.

12.1 Mootorsõidukitööstuse tooted
(mootorsõidukid, haagised ja
poolhaagised; mootorsõidukite mootorid,
šassiid ja elektriseadmed; mootorsõidukite
istmed, turvavööd ja turvapadjad)

Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised;
mootorsõidukite mootorid, šassiid ja elektriseadmed;
mootorsõidukite istmed, turvavööd ja turvapadjad.

12.2 Muud transpordivahendid (laevad ja
ujuvkonstruktsioonid; lõbusõidu- ja
sportpaadid; raudteevedurid ja
veduritendrid; õhu- ja kosmosesõidukid
ning nendega seotud seadmed)

Laevad ja ujuvkonstruktsioonid; lõbusõidu- ja sportpaadid;
raudteevedurid ja veduritendrid; õhu- ja kosmosesõidukid
ning nendega seotud seadmed.

13.1 Mööbel (puidust, metallist ja plastist
mööbel, istmed; madratsid)

Puidust, metallist ja plastist mööbel, istmed; madratsid.

13.2 Muud tööstustooted (väärisesemed, ehted
jms tooted; muusikariistad; sporditarbed;
mängud ja mänguasjad; luuad ja harjad;
kirjatarbed, tulemasinad, tikud jm tooted)

Väärisesemed, ehted jms tooted; muusikariistad;
sporditarbed; mängud ja mänguasjad; luuad ja harjad;
kirjatarbed, tulemasinad, tikud jm tooted.

14.1 Majapidamis- ja olmejäätmed
(tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad
jäätmed)

Tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed.

14.2 Muud jäätmed ja teisene toore
(reoveepuhastussetted; ohtlikud jäätmed;
metallist, paberist, kummist, klaasist,
tekstiilist teisene toore, saepuru;
ehitusjäätmed; läga)

Reoveepuhastussetted; ohtlikud jäätmed; metallist,
paberist, kummist, klaasist, tekstiilist teisene toore,
saepuru; ehitusjäätmed; läga.

15.1 Post
15.2 Postipakid, panderollid
16.1 Kasutuses olevad tühjad konteinerid ja

vahetusveovahendid
16.2 Kasutuses olevad tühjad kaubaalused jm

pakendid
17.1 Majapidamise kolimine
17.2 Reisijate pagas ja esemed (reisijatest

eraldiveetav pagas)
Reisijatest eraldiveetav pagas.

17.3 Remonti viidavad mootorsõidukid (peale
remonti veetavate ka pukseeritavad
mootorsõidukid)

Peale remonti veetavate ka pukseeritavad
mootorsõidukid.

17.4 Tehaseseadmed, tellingumaterjal ja
soojakud

Soojakud.

17.5 Muud mujal klassifitseerimata
mitteturustatavad kaubad
(muuseumikollektsioonid, näituste
ehitusmaterjalid, sõidukid ja seadmed,
rändavate tsirkuse ja lõbustusparkide
seadmed; tühi taara (taaskasutatav ja
kuulub tootjale))

Muuseumikollektsioonid, näituste ehitusmaterjalid,
sõidukid ja seadmed, rändavate tsirkuse ja
lõbustusparkide seadmed; tühi taara (taaskasutatav ja
kuulub tootjale).

18.0 Koos transporditavad kaubad
19.1 Määramata kaubad konteinerites või

vahetusveovahendites
19.2 Muud määramata kaubad (kunstiteosed,

arhitektuursed joonised ja projektid)
Kunstiteosed, arhitektuursed joonised ja projektid.

20.0 Muud mujal klassifitseerimata kaubad


