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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 2. MAJUTUSMAHT

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
601 BETWEEN({ACC_2_02_1},1,31) Sisestusviga. Lahtiolekupäevade arv ei saa olla null ega  suurem kalendripäevade arvust. Juhul kui

sisestasite 0-i (majutusasutus ei olnud avatud), siis aktsepteerige teade „Aktsepteerin hoiatused“, millega
saate küsimustiku kinnitada.

Hoiatus

737 {ACC_2_02_1}*{ACC_2_03_1}>={ACC_2_05_1} Arvud ei klapi. Lahtiolekupäevade arv (veerg 1 rida 1) korda majutusruumide arv (veerg 1 rida 2) peab
olema suurem või võrdne müüdud tubaööpäevade arvuga (veerg 1 rida 5)

Hoiatus

738 {ACC_2_03_1}<={ACC_2_04_1} Vastuolulised andmed. Majutusruumide arv (veerg 1 rida 2) peab olema väiksem või võrdne voodikohtade
arvuga (veerg 1 rida 3). Igas majutusruumis on vähemalt üks voodikoht

Viga

745 KUI({ACC_2_04_1}>0), SIIS ({ACC_2_03_1}>0) Täitmata lahter. Kui voodikohad (tabel 2 veerg 1 rida 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka majutusruumide
arv (tabel 2 veerg 1 rida 2)

Viga

32055 KUI({ACC_2_02_1}>0), SIIS ({ACC_2_04_1}>0) VÕI
({ACC_2_041_1}>0)

Vastuolulised andmed. Kui majutuskoht oli lahti ja lahtiolekupäevade arv (rida 1) on märgitud, tuleb märkida
ka voodikohad (rida 3) või laagri- ja haagissuvilaplatsi kohad (rida 4).

Hoiatus

Kontrollid tabelis 3. MAJUTATUTE JAOTUS REISI EESMÄRGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
602 {ACC_3_07_1}>={ACC_3_071_1} Sisestusviga. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 1 rida 3) osalenud majutatud Eesti

elanike arv tuleb näidata tööreisil majutatute hulgas (veerg 1 rida 2)
Viga

604 {ACC_3_06_3}<={ACC_3_06_4} Vastuolulised andmed. Puhkusereisil väliskülastajate ööbimiste arv (veerg 4 rida 1) peab olema suurem või
võrdne puhkusereisil majutatud väliskülastajate arvuga (veerg 3 rida 1). Kas ööbimised on märgitud?

Viga

605 {ACC_3_07_1}<={ACC_3_07_2} Vastuolulised andmed. Tööreisil Eesti elanike ööbimiste arv (veerg 2 rida 2) peab olema suurem või võrdne
tööreisil majutatud Eesti elanike arvuga (veerg 1 rida 2). Kas ööbimised on märgitud?

Viga

606 {ACC_3_07_3}<={ACC_3_07_4} Vastuolulised andmed. Tööreisil väliskülastajate ööbimiste arv (veerg 4 rida 2) peab olema suurem või
võrdne tööreisil majutatud väliskülastajate elanike arvuga (veerg 3 rida 2). Kas ööbimised on märgitud?

Viga
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607 {ACC_3_071_1}<={ACC_3_071_2} Vastuolulised andmed. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 2 rida 3) osalenud Eesti
elanike ööbimiste arv peab olema suurem või võrdne konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg
1 rida 3) osalenud majutatud Eesti elanike arvuga. Kas ööbimised on märgitud?

Viga

608 {ACC_3_071_3}<={ACC_3_071_4} Vastuolulised andmed. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 4 rida 3) osalenud
väliskülastajate ööbimiste arv peab olema suurem või võrdne konverentsil, koolitusseminaril või
nõupidamisel (veerg 3 rida 3) osalenud majutatud väliskülastajate arvuga. Kas ööbimised on märgitud?

Viga

609 {ACC_3_08_1}<={ACC_3_08_2} Vastuolulised andmed. Eesti elanike muul reisil ööbimiste arv (veerg 2 rida 4) peab olema suurem või
võrdne muul reisil majutatud Eesti elanike arvuga (veerg 1 rida 4). Kas ööbimised on märgitud?

Viga

610 {ACC_3_08_3}<={ACC_3_08_4} Vastuolulised andmed. Väliskülastajate muul reisil ööbimiste arv (veerg 4 rida 4) peab olema suurem või
võrdne muul reisil majutatud väliskülastajate arvuga (veerg 3 rida 4). Kas ööbimised on märgitud?

Viga

731 {ACC_3_07_2}>={ACC_3_071_2} Sisestusviga. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 2 rida 3) osalenud Eesti elanike
ööbimiste arv tuleb näidata tööreisil ööbimiste hulgas (veerg 2 rida 2)

Viga

732 {ACC_3_07_3}>={ACC_3_071_3} Sisestusviga. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 3 rida 3) osalenud majutatud
väliskülastajate arv tuleb näidata tööreisil majutatute hulgas (veerg 3 rida 2)

Viga

733 {ACC_3_07_4}>={ACC_3_071_4} Sisestusviga. Konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel (veerg 4 rida 3) osalenud  väliskülastajate
ööbimiste arv tuleb näidata tööreisil ööbimiste hulgas (veerg 3 rida 2)

Viga

23144 KUI({ACC_3_06_1}>0),
SIIS({ACC_3_06_2}/{ACC_3_06_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23145 KUI({ACC_3_06_3}>0),
SIIS({ACC_3_06_4}/{ACC_3_06_3}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 3) arvu.

Viga

23146 KUI({ACC_3_07_1}>0),
SIIS({ACC_3_07_2}/{ACC_3_07_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23147 KUI({ACC_3_07_3}>0),
SIIS({ACC_3_07_4}/{ACC_3_07_3}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 3) arvu.

Viga

23148 KUI({ACC_3_071_1}>0),
SIIS({ACC_3_071_2}/{ACC_3_071_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23149 KUI({ACC_3_071_3}>0),
SIIS({ACC_3_071_4}/{ACC_3_071_3}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 3) arvu.

Viga

23150 KUI({ACC_3_08_1}>0),
SIIS({ACC_3_08_2}/{ACC_3_08_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23151 KUI({ACC_3_08_3}>0),
SIIS({ACC_3_08_4}/{ACC_3_08_3}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 3) arvu.

Viga

23164 KUI({ACC_3_09_1}>0),
SIIS({ACC_3_09_2}/{ACC_3_09_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu

Viga

23165 KUI({ACC_3_09_3}>0),
SIIS({ACC_3_09_4}/{ACC_3_09_3}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 3) arvu.

Viga

32056 KUI({ACC_3_06_1}>0),SIIS ({ACC_3_06_2}>0 JA
{ACC_3_06_1}<={ACC_3_06_2})

Vastuolulised andmed. Kui puhkusereisil majutatud Eesti elanike arv on täidetud (rea 1 veerg 1), peab
olema täidetud ka puhkusereisil ööbimiste arv (rea 1 veerg 2) ja vastupidi. 

Viga

32057 KUI({ACC_3_06_2}>0), SIIS ({ACC_3_06_1}>0 JA
{ACC_3_06_1}<={ACC_3_06_2})

Vastuolulised andmed. Kui puhkusereisil ööbimiste arv on täidetud (rea 1 veerg 2), peab olema täidetud ka
puhkusereisil majutatud Eesti elanike arv (rea 1 veerg 1) ja vastupidi.

Hoiatus

32116 KUI({ACC_3_07_1}>0), SIIS({ACC_3_07_2}>0 JA
{ACC_3_07_1}<={ACC_3_07_2})

Vastuolulised andmed. Kui tööreisil majutatud Eesti elanike arv on täidetud (rea 2 veerg 1), peab olema
täidetud ka tööreisil ööbimiste arv (rea 2 veerg 2) ja vastupidi. 

Viga

32117 KUI({ACC_3_07_2}>0),SIIS ({ACC_3_07_1}>0 JA
{ACC_3_07_1}<={ACC_3_07_2})

Vastuolulised andmed. Kui tööreisil ööbimiste arv on täidetud (rea 2 veerg 2), peab olema täidetud ka
tööreisil majutatud Eesti elanike arv (rea 2 veerg 1) ja vastupidi.

Hoiatus

32119 KUI({ACC_3_071_1}>0), SIIS ({ACC_3_071_2}>0 JA
{ACC_3_071_1}<={ACC_3_071_2})

Vastuolulised andmed. Kui konverentsist osa võtnud majutatud Eesti elanike arv on täidetud (rea 3 veerg 1),
peab olema täidetud ka konverentsist osavõtuga ööbimiste arv (rea 3 veerg 2) ja vastupidi. 

Viga

32120 KUI({ACC_3_071_2}>0),SIIS ({ACC_3_071_1}>0 JA
{ACC_3_071_1}<={ACC_3_071_2})

Vastuolulised andmed. Kui konverentsist osavõtuga ööbimiste arv on täidetud (rea 3 veerg 2), peab olema
täidetud ka konverentsist osa võtnud majutatud Eesti elanike arv (rea 3 veerg 1) ja vastupidi.

Hoiatus

32121 KUI({ACC_3_08_1}>0),SIIS ({ACC_3_08_2}>0 JA Vastuolulised andmed. Kui muul reisil majutatud Eesti elanike arv on täidetud (rea 4 veerg 1), peab olema Viga
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{ACC_3_08_1}<={ACC_3_08_2}) täidetud ka muul reisil ööbimiste arv (rea 4 veerg 2) ja vastupidi. 
32122 KUI({ACC_3_08_2}>0),SIIS ({ACC_3_08_1}>0 JA

{ACC_3_08_1}<={ACC_3_08_2})
Vastuolulised andmed. Kui muul reisil ööbimiste arv on täidetud (rea 3 veerg 2), peab olema täidetud ka
muul reisil majutatud Eesti elanike arv (rea 3 veerg 1) ja vastupidi.

Hoiatus

32123 KUI({ACC_3_06_3}>0),SIIS ({ACC_3_06_4}>0 JA
{ACC_3_06_3}<={ACC_3_06_4})

Vastuolulised andmed. Kui puhkusereisil majutatud väliskülastajate arv on täidetud (rea 1 veerg 3), peab
olema täidetud ka puhkusereisil ööbimiste arv (rea 1 veerg 4) ja vastupidi. 

Viga

32124 KUI({ACC_3_06_4}>0), SIIS ({ACC_3_06_3}>0 JA
{ACC_3_06_3}<={ACC_3_06_4})

Vastuolulised andmed. Kui puhkusereisil ööbimiste arv on täidetud (rea 1 veerg 4), peab olema täidetud ka
puhkusereisil majutatud väliskülastajate arv (rea 1 veerg 3) ja vastupidi.

Hoiatus

32125 KUI({ACC_3_07_3}>0),SIIS ({ACC_3_07_4}>0 JA
{ACC_3_07_3}<={ACC_3_07_4})

Vastuolulised andmed. Kui tööreisil majutatud väliskülastajate arv on täidetud (rea 2 veerg 3), peab olema
täidetud ka tööreisil ööbimiste arv (rea 2 veerg 4) ja vastupidi. 

Viga

32126 KUI({ACC_3_07_4}>0),SIIS ({ACC_3_07_3}>0 JA
{ACC_3_07_3}<={ACC_3_07_4})

Vastuolulised andmed. Kui tööreisil ööbimiste arv on täidetud (rea 2 veerg 4), peab olema täidetud ka
tööreisil majutatud väliskülastajate arv (rea 2 veerg 3) ja vastupidi.

Hoiatus

32128 KUI({ACC_3_071_3}>0), SIIS({ACC_3_071_4}>0 JA
{ACC_3_071_3}<={ACC_3_071_4})

Vastuolulised andmed. Kui konverentsist osa võtnud majutatud väliskülastajate arv on täidetud (rea 3 veerg
3), peab olema täidetud ka konverentsist osavõtuga ööbimiste arv (rea 3 veerg 4) ja vastupidi. 

Viga

32129 KUI({ACC_3_071_4}>0),SIIS ({ACC_3_071_3}>0 JA
{ACC_3_071_3}<={ACC_3_071_4})

Vastuolulised andmed. Kui konverentsist osavõtuga ööbimiste arv on täidetud (rea 3 veerg 4), peab olema
täidetud ka konverentsist osa võtnud majutatud väliskülastajate arv (rea 3 veerg 3) ja vastupidi.

Hoiatus

32130 KUI({ACC_3_08_3}>0),SIIS ({ACC_3_08_4}>0 JA
{ACC_3_08_3}<={ACC_3_08_4})

Vastuolulised andmed. Kui muul reisil majutatud väliskülastajate arv on täidetud (rea 4 veerg 3), peab olema
täidetud ka muul reisil ööbimiste arv (rea 4 veerg 4) ja vastupidi. 

Viga

32131 KUI({ACC_3_08_4}>0),SIIS ({ACC_3_08_3}>0 JA
{ACC_3_08_3}<={ACC_3_08_4})

Vastuolulised andmed. Kui muul reisil ööbimiste arv on täidetud (rea 3 veerg 4), peab olema täidetud ka
muul reisil majutatud väliskülastajate arv (rea 3 veerg 3) ja vastupidi.

Hoiatus

Kontrollid tabelis 4. MAJUTATUTE JAOTUS ELUKOHARIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
624 {ACC_4_11_1}<={ACC_4_11_2} Vastuolulised andmed. Majutatute arv Eestis (veerg 1 rida 2) peab olema väiksem või võrdne Eesti elanike

ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 2)
Viga

626 {ACC_4_13_1}<={ACC_4_13_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Austria elanike arv (veerg 1 rida 5) peab olema väiksem või võrdne
Austria elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 5)

Viga

627 {ACC_4_14_1}<={ACC_4_14_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Belgia elanike arv (veerg 1 rida 6) peab olema väiksem või võrdne Belgia
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 6)

Viga

628 {ACC_4_15_1}<={ACC_4_15_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Hispaania elanike arv (veerg 1 rida 8) peab olema väiksem või võrdne
Hispaania elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 8)

Viga

629 {ACC_4_16_1}<={ACC_4_16_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Hollandi elanike arv (veerg 1 rida 9) peab olema väiksem või võrdne
Hollandi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 9)

Viga

630 {ACC_4_17_1}<={ACC_4_17_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Iirimaa elanike arv (veerg 1 rida 11) peab olema väiksem või võrdne
Iirimaa elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 11)

Viga

631 {ACC_4_18_1}<={ACC_4_18_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Itaalia elanike arv (veerg 1 rida 13) peab olema väiksem või võrdne Itaalia
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 13)

Viga

632 {ACC_4_19_1}<={ACC_4_19_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Kreeka elanike arv (veerg 1 rida 14) peab olema väiksem või võrdne
Kreeka elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 14)

Viga

633 {ACC_4_20_1}<={ACC_4_20_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Küprose elanike arv (veerg 1 rida 15) peab olema väiksem või võrdne
Küprose elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 15)

Viga

634 {ACC_4_21_1}<={ACC_4_21_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Leedu elanike arv (veerg 1 rida 16) peab olema väiksem või võrdne Leedu
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 16)

Viga

635 {ACC_4_22_1}<={ACC_4_22_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Luksemburgi elanike arv (veerg 1 rida 17) peab olema väiksem või võrdne
Luksemburgi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 17)

Viga

636 {ACC_4_23_1}<={ACC_4_23_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Läti elanike arv (veerg 1 rida 18) peab olema väiksem või võrdne Läti
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 18)

Viga

637 {ACC_4_24_1}<={ACC_4_24_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Malta elanike arv (veerg 1 rida 19) peab olema väiksem või võrdne Malta
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 19)

Viga
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638 {ACC_4_25_1}<={ACC_4_25_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Poola elanike arv (veerg 1 rida 21) peab olema väiksem või võrdne Poola
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 21)

Viga

639 {ACC_4_26_1}<={ACC_4_26_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Portugali elanike arv (veerg 1 rida 22) peab olema väiksem või võrdne
Portugali elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 22)

Viga

640 {ACC_4_27_1}<={ACC_4_27_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Prantsusmaa elanike arv (veerg 1 rida 23) peab olema väiksem või
võrdne Prantsusmaa elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 23)

Viga

641 {ACC_4_28_1}<={ACC_4_28_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Rootsi elanike arv (veerg 1 rida 24) peab olema väiksem või võrdne
Rootsi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 24)

Viga

642 {ACC_4_29_1}<={ACC_4_29_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Saksamaa elanike arv (veerg 1 rida 26) peab olema väiksem või võrdne
Saksamaa elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 26)

Viga

643 {ACC_4_30_1}<={ACC_4_30_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Slovakkia elanike arv (veerg 1 rida 27) peab olema väiksem või võrdne
Slovakkia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 27)

Viga

644 {ACC_4_31_1}<={ACC_4_31_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Sloveenia elanike arv (veerg 1 rida 28) peab olema väiksem või võrdne
Sloveenia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 28)

Viga

645 {ACC_4_32_1}<={ACC_4_32_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Soome elanike arv (veerg 1 rida 29) peab olema väiksem või võrdne
Soome elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 29)

Viga

646 {ACC_4_33_1}<={ACC_4_33_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Suurbritannia elanike arv (veerg 1 rida 30) peab olema väiksem või
võrdne Suurbritannia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 30)

Viga

647 {ACC_4_34_1}<={ACC_4_34_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Taani elanike arv (veerg 1 rida 32) peab olema väiksem või võrdne Taani
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 32)

Viga

648 {ACC_4_35_1}<={ACC_4_35_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Tšehhi elanike arv (veerg 1 rida 33) peab olema väiksem või võrdne
Tšehhi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 33)

Viga

649 {ACC_4_36_1}<={ACC_4_36_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Ungari elanike arv (veerg 1 rida 36) peab olema väiksem või võrdne
Ungari elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 36)

Viga

650 {ACC_4_37_1}<={ACC_4_37_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Islandi elanike arv (veerg 1 rida  12) peab olema väiksem või võrdne
Islandi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 12)

Viga

651 {ACC_4_38_1}<={ACC_4_38_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Norra elanike arv (veerg 1 rida 20) peab olema väiksem või võrdne Norra
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 20)

Viga

652 {ACC_4_39_1}<={ACC_4_39_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Šveitsi, Liechtensteini elanike arv (veerg 1 rida 31) peab olema väiksem
või võrdne Šveitsi ja Liechtensteini elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 31)

Viga

653 {ACC_4_40_1}<={ACC_4_40_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Albaania elanike arv (veerg 1 rida 4) peab olema väiksem või võrdne
Albaania elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 4)

Viga

654 {ACC_4_41_1}<={ACC_4_41_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Bulgaaria elanike arv (veerg 1 rida 7) peab olema väiksem või võrdne
Bulgaaria elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 7)

Viga

655 {ACC_4_42_1}<={ACC_4_42_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Horvaatia elanike arv (veerg 1 rida 10) peab olema väiksem või võrdne
Horvaatia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 10)

Viga

656 {ACC_4_43_1}<={ACC_4_43_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Rumeenia elanike arv (veerg 1 rida 25) peab olema väiksem või võrdne
Rumeenia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 25)

Viga

657 {ACC_4_44_1}<={ACC_4_44_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Türgi elanike arv (veerg 1 rida 34) peab olema väiksem või võrdne Türgi
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 34)

Viga

658 {ACC_4_45_1}<={ACC_4_45_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Ukraina elanike arv (veerg 1 rida 35) peab olema väiksem või võrdne
Ukraina elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 35)

Viga

659 {ACC_4_46_1}<={ACC_4_46_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Venemaa elanike arv (veerg 1 rida 37) peab olema väiksem või võrdne
Venemaa elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 37)

Viga

660 {ACC_4_47_1}<={ACC_4_47_2} Vastuolulised andmed. Majutatud muude Euroopa riikide elanike arv (veerg 1 rida 38) peab olema väiksem
või võrdne muude Euroopa riikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 38)

Viga

661 {ACC_4_48_1}<={ACC_4_48_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Aafrika riikide elanike arv (veerg 1 rida 39) peab olema väiksem või
võrdne Aafrika riikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 39)

Viga

662 {ACC_4_49_1}<={ACC_4_49_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna-Aafrika Vabariigi elanike arv (veerg 1 rida 40) peab olema väiksem Viga
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või võrdne Lõuna-Aafrika Vabariigi elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 40)
663 {ACC_4_50_1}<={ACC_4_50_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Ameerika Ühendriikide elanike arv (veerg 1 rida 41) peab olema väiksem

või võrdne Ameerika Ühendriikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 41)
Viga

664 {ACC_4_51_1}<={ACC_4_51_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Kanada elanike arv (veerg 1 rida 42) peab olema väiksem või võrdne
Kanada elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 42)

Viga

665 {ACC_4_52_1}<={ACC_4_52_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide elanike arv (veerg 1 rida 43) peab olema
väiksem või võrdne Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 43)

Viga

666 {ACC_4_53_1}<={ACC_4_53_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Brasiilia elanike arv (veerg 1 rida 44) peab olema väiksem või võrdne
Brasiilia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 44)

Viga

667 {ACC_4_54_1}<={ACC_4_54_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Aasia riikide elanike arv (veerg 1 rida  45) peab olema väiksem või võrdne
Aasia riikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 45)

Viga

668 {ACC_4_55_1}<={ACC_4_55_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Hiina elanike arv (veerg 1 rida 46) peab olema väiksem või võrdne Hiina
elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 46)

Viga

669 {ACC_4_56_1}<={ACC_4_56_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Jaapani elanike arv (veerg 1 rida 47) peab olema väiksem või võrdne
Jaapani elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 47)

Viga

670 {ACC_4_57_1}<={ACC_4_57_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna-Korea elanike arv (veerg 1 rida 48) peab olema väiksem või võrdne
Lõuna-Korea elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 48)

Viga

671 {ACC_4_58_1}<={ACC_4_58_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Austraalia ja Okeaania elanike arv (veerg 1 rida 49) peab olema väiksem
või võrdne Austraalia ja Okeaania elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 49)

Viga

672 {ACC_4_59_1}<={ACC_4_59_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Austraalia elanike arv (veerg 1 rida 50) peab olema väiksem või võrdne
Austraalia elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 50)

Viga

673 {ACC_4_60_1}<={ACC_4_60_2} Vastuolulised andmed. Majutatud muude riikide elanike arv (veerg 1 rida 51) peab olema väiksem või
võrdne muude riikide elanike ööbimiste arvuga (veerg 2 rida 51)

Viga

674 {ACC_4_48_1}>={ACC_4_49_1} Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna-Aafrika Vabariigi elanike arv (veerg 1 rida 40) peab olema osa
majutatud Aafrika riikide elanike arvust (veerg 1 rida 39). Kas majutatute arv real Aafrika riigid on märgitud?

Viga

675 {ACC_4_48_2}>={ACC_4_49_2} Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna-Aafrika Vabariigi elanike ööbimiste arv  (veerg 2 rida 40) peab
olema osa majutatud Aafrika riikide elanike ööbimiste arvust (veerg 2 rida 39). Kas ööbimiste arv real
Aafrika riigid on märgitud?

Viga

676 {ACC_4_52_1}>={ACC_4_53_1} Vastuolulised andmed. Majutatud Brasiilia elanike arv (veerg 1 rida 44) peab olema osa majutatud Lõuna- ja
Kesk-Ameerika riikide elanike arvust (veerg 1 rida 43). Kas majutatute arv real Lõuna- ja Kesk-Ameerika
riigid on märgitud?

Viga

677 {ACC_4_52_2}>={ACC_4_53_2} Vastuolulised andmed. Brasiilia elanike ööbimiste arv (veerg 2 rida 44) peab olema osa Lõuna- ja Kesk-
Ameerika riikide elanike ööbimiste arvust (veerg 2 rida 43). Kas ööbimiste arv real Lõuna- ja Kesk-Ameerika
riigid on märgitud?

Viga

678 {ACC_4_54_1}>={ACC_4_55_1}+{ACC_4_56_1}+{ACC_4
_57_1}

Vastuolulised andmed. Majutatud Lõuna-Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea elanike arv (veerg 1 read 46…48)
peab olema osa majutatud Aasia riikide elanike arvust (veerg 1 rida 45). Kas majutatute arv real Aasia riigid
on märgitud?

Viga

679 {ACC_4_54_2}>={ACC_4_55_2}+{ACC_4_56_2}+{ACC_4
_57_2}

Vastuolulised andmed. Lõuna-Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea elanike ööbimiste arv (veerg 2 read 46…48)
peab olema osa Aasia riikide elanike ööbimiste arvust (veerg 2 rida 45). Kas ööbimiste arv real Aasia riigid
on märgitud?

Viga

680 {ACC_4_58_1}>={ACC_4_59_1} Vastuolulised andmed. Majutatud Austraalia elanike arv (veerg 1 rida 50) peab olema osa majutatud
Austraalia ja Okeaania elanike arvust (veerg 1 rida 49). Kas majutatute arv real Austraalia ja Okeaania on
märgitud?

Viga

681 {ACC_4_58_2}>={ACC_4_59_2} Vastuolulised andmed.  Austraalia elanike ööbimiste arv (veerg 2 rida 50) peab olema osa Austraalia ja
Okeaania elanike ööbimiste arvust (veerg 2 rida 49). Kas ööbimiste arv real Austraalia ja Okeaania on
märgitud?

Viga

23166 KUI({ACC_4_10_1}>0),
SIIS({ACC_4_10_2}/{ACC_4_10_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 4) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23167 KUI({ACC_4_11_1}>0), Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv. Viga
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SIIS({ACC_4_11_2}/{ACC_4_11_1}<=31) Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.
23168 KUI({ACC_4_12_1}>0),

SIIS({ACC_4_12_2}/{ACC_4_12_1}<=31)
Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23169 KUI({ACC_4_13_1}>0),
SIIS({ACC_4_13_2}/{ACC_4_13_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23170 KUI({ACC_4_14_1}>0),
SIIS({ACC_4_14_2}/{ACC_4_14_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23171 KUI({ACC_4_15_1}>0),
SIIS({ACC_4_15_2}/{ACC_4_15_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23172 KUI({ACC_4_16_1}>0),
SIIS({ACC_4_16_2}/{ACC_4_16_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23173 KUI({ACC_4_17_1}>0),
SIIS({ACC_4_17_2}/{ACC_4_17_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23174 KUI({ACC_4_18_1}>0),
SIIS({ACC_4_18_2}/{ACC_4_18_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23175 KUI({ACC_4_19_1}>0),
SIIS({ACC_4_19_2}/{ACC_4_19_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23176 KUI({ACC_4_20_1}>0),
SIIS({ACC_4_20_2}/{ACC_4_20_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23177 KUI({ACC_4_21_1}>0),
SIIS({ACC_4_21_2}/{ACC_4_21_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23178 KUI({ACC_4_22_1}>0),
SIIS({ACC_4_22_2}/{ACC_4_22_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23179 KUI({ACC_4_23_1}>0),
SIIS({ACC_4_23_2}/{ACC_4_23_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23180 KUI({ACC_4_24_1}>0),
SIIS({ACC_4_24_2}/{ACC_4_24_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23181 KUI({ACC_4_25_1}>0),
SIIS({ACC_4_25_2}/{ACC_4_25_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23182 KUI({ACC_4_26_1}>0),
SIIS({ACC_4_26_2}/{ACC_4_26_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23183 KUI({ACC_4_27_1}>0),
SIIS({ACC_4_27_2}/{ACC_4_27_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23184 KUI({ACC_4_28_1}>0),
SIIS({ACC_4_28_2}/{ACC_4_28_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23185 KUI({ACC_4_29_1}>0),
SIIS({ACC_4_29_2}/{ACC_4_29_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23186 KUI({ACC_4_30_1}>0),
SIIS({ACC_4_30_2}/{ACC_4_30_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23187 KUI({ACC_4_31_1}>0),
SIIS({ACC_4_31_2}/{ACC_4_31_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23188 KUI({ACC_4_32_1}>0),
SIIS({ACC_4_32_2}/{ACC_4_32_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23189 KUI({ACC_4_33_1}>0),
SIIS({ACC_4_33_2}/{ACC_4_33_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23190 KUI({ACC_4_34_1}>0),
SIIS({ACC_4_34_2}/{ACC_4_34_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23191 KUI({ACC_4_35_1}>0),
SIIS({ACC_4_35_2}/{ACC_4_35_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga
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23192 KUI({ACC_4_36_1}>0),
SIIS({ACC_4_36_2}/{ACC_4_36_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23193 KUI({ACC_4_37_1}>0),
SIIS({ACC_4_37_2}/{ACC_4_37_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23194 KUI({ACC_4_38_1}>0),
SIIS({ACC_4_38_2}/{ACC_4_38_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23195 KUI({ACC_4_39_1}>0),
SIIS({ACC_4_39_2}/{ACC_4_39_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23196 KUI({ACC_4_40_1}>0),
SIIS({ACC_4_40_2}/{ACC_4_40_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23197 KUI({ACC_4_41_1}>0),
SIIS({ACC_4_41_2}/{ACC_4_41_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23198 KUI({ACC_4_42_1}>0),
SIIS({ACC_4_42_2}/{ACC_4_42_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23199 KUI({ACC_4_43_1}>0),
SIIS({ACC_4_43_2}/{ACC_4_43_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23200 KUI({ACC_4_44_1}>0),
SIIS({ACC_4_44_2}/{ACC_4_44_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23201 KUI({ACC_4_45_1}>0),
SIIS({ACC_4_45_2}/{ACC_4_45_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23202 KUI({ACC_4_46_1}>0),
SIIS({ACC_4_46_2}/{ACC_4_46_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23203 KUI({ACC_4_47_1}>0),
SIIS({ACC_4_47_2}/{ACC_4_47_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23204 KUI({ACC_4_48_1}>0),
SIIS({ACC_4_48_2}/{ACC_4_48_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23205 KUI({ACC_4_49_1}>0),
SIIS({ACC_4_49_2}/{ACC_4_49_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23206 KUI({ACC_4_50_1}>0),
SIIS({ACC_4_50_2}/{ACC_4_50_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23207 KUI({ACC_4_51_1}>0),
SIIS({ACC_4_51_2}/{ACC_4_51_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23208 KUI({ACC_4_52_1}>0),
SIIS({ACC_4_52_2}/{ACC_4_52_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Hoiatus

23209 KUI({ACC_4_53_1}>0),
SIIS({ACC_4_53_2}/{ACC_4_53_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23210 KUI({ACC_4_54_1}>0),
SIIS({ACC_4_54_2}/{ACC_4_54_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23211 KUI({ACC_4_55_1}>0),
SIIS({ACC_4_55_2}/{ACC_4_55_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23212 KUI({ACC_4_56_1}>0),
SIIS({ACC_4_56_2}/{ACC_4_56_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23213 KUI({ACC_4_57_1}>0),
SIIS({ACC_4_57_2}/{ACC_4_57_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23214 KUI({ACC_4_58_1}>0),
SIIS({ACC_4_58_2}/{ACC_4_58_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23215 KUI({ACC_4_59_1}>0),
SIIS({ACC_4_59_2}/{ACC_4_59_1}<=31)

Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv.
Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Viga

23216 KUI({ACC_4_60_1}>0), Vastuolulised andmed. Ööbimiste ja majutatute arvu suhe ei saa olla suurem kui kuu kalendripäevade arv. Viga
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SIIS({ACC_4_60_2}/{ACC_4_60_1}<=31) Palun parandage kas ööbimiste (veerg 2) või majutatute (veerg 1) arvu.

Kontrollid tabelis 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20471 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Sisestusviga. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja minutitesse. Viga
20472 {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

20473 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Sisestusviga. Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
619 {ACC_3_06_3}+{ACC_3_07_3}+{ACC_3_08_3}={ACC_4_

13_1}+{ACC_4_14_1}+{ACC_4_41_1}+{ACC_4_15_1}+{A
CC_4_16_1}+{ACC_4_42_1}+{ACC_4_17_1}+{ACC_4_18
_1}+{ACC_4_19_1}+{ACC_4_20_1}+{ACC_4_21_1}+{AC
C_4_22_1}+{ACC_4_23_1}+{ACC_4_24_1}+{ACC_4_25_
1}+{ACC_4_26_1}+{ACC_4_27_1}+{ACC_4_28_1}+{ACC
_4_29_1}+{ACC_4_30_1}+{ACC_4_31_1}+{ACC_4_32_1}
+{ACC_4_33_1}+{ACC_4_34_1}+{ACC_4_35_1}+{ACC_4
_36_1}+{ACC_4_37_1}+{ACC_4_38_1}+{ACC_4_39_1}+{
ACC_4_40_1}+{ACC_4_43_1}+{ACC_4_44_1}+{ACC_4_
45_1}+{ACC_4_46_1}+{ACC_4_47_1}+{ACC_4_48_1}+{A
CC_4_50_1}+{ACC_4_51_1}+{ACC_4_52_1}+{ACC_4_54
_1}+{ACC_4_58_1}+{ACC_4_60_1}

Vastuolulised andmed. Väliskülastajate üldarv (tabelis 4) ei klapi väliskülastajate üldarvuga (tabelis 3) Viga

620 {ACC_3_06_4}+{ACC_3_07_4}+{ACC_3_08_4}={ACC_4_
13_2}+{ACC_4_14_2}+{ACC_4_41_2}+{ACC_4_15_2}+{A
CC_4_16_2}+{ACC_4_42_2}+{ACC_4_17_2}+{ACC_4_18
_2}+{ACC_4_19_2}+{ACC_4_20_2}+{ACC_4_21_2}+{AC
C_4_22_2}+{ACC_4_23_2}+{ACC_4_24_2}+{ACC_4_25_
2}+{ACC_4_26_2}+{ACC_4_27_2}+{ACC_4_28_2}+{ACC
_4_29_2}+{ACC_4_30_2}+{ACC_4_31_2}+{ACC_4_32_2}
+{ACC_4_33_2}+{ACC_4_34_2}+{ACC_4_35_2}+{ACC_4
_36_2}+{ACC_4_37_2}+{ACC_4_38_2}+{ACC_4_39_2}+{
ACC_4_40_2}+{ACC_4_43_2}+{ACC_4_44_2}+{ACC_4_
45_2}+{ACC_4_46_2}+{ACC_4_47_2}+{ACC_4_48_2}+{A
CC_4_50_2}+{ACC_4_51_2}+{ACC_4_52_2}+{ACC_4_54
_2}+{ACC_4_58_2}+{ACC_4_60_2}

Vastuolulised andmed. Väliskülastajatele märgitud ööbimiste üldarv (tabelis 4) ei klapi väliskülastajate
ööbimiste üldarvuga (tabelis 3)

Viga

683 {ACC_4_13_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_13_2} Arvud ei klapi. Majutatud Austria elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 5) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Austria elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 5). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

684 {ACC_4_14_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_14_2} Arvud ei klapi. Majutatud Belgia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 6) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Belgia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 6). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

685 {ACC_4_15_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_15_2} Arvud ei klapi. Majutatud Hispaania elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 8) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Hispaania elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 8).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

686 {ACC_4_16_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_16_2} Arvud ei klapi. Majutatud Hollandi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 9) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2 Hoiatus
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veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Hollandi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 9).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

687 {ACC_4_17_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_17_2} Arvud ei klapi. Majutatud Iirimaa elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 11) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Iirimaa elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 11).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

688 {ACC_4_18_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_18_2} Arvud ei klapi. Majutatud Itaalia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 13) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Itaalia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 13). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

689 {ACC_4_19_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_19_2} Arvud ei klapi. Majutatud Kreeka elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 14) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Kreeka elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 14).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

690 {ACC_4_20_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_20_2} Arvud ei klapi. Majutatud Küprose elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 15) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Küprose elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 15).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

691 {ACC_4_21_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_21_2} Arvud ei klapi. Majutatud Leedu elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 16) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Leedu elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 16).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

692 {ACC_4_22_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_22_2} Arvud ei klapi. Majutatud Luksemburgi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 17) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Luksemburgi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg
2 rida 17). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

693 {ACC_4_23_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_23_2} Arvud ei klapi. Majutatud Läti elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 18) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Läti elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 18). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

694 {ACC_4_24_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_24_2} Arvud ei klapi. Majutatud Malta elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 19) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Malta elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 19). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

695 {ACC_4_25_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_25_2} Arvud ei klapi. Majutatud Poola elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 21) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Poola elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 21). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

696 {ACC_4_26_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_26_2} Arvud ei klapi. Majutatud Portugali elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 22) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Portugali elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 22).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

697 {ACC_4_27_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_27_2} Arvud ei klapi. Majutatud Prantsusmaa elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 23) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Prantsusmaa elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg
2 rida 23). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

698 {ACC_4_28_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_28_2} Arvud ei klapi. Majutatud Rootsi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 24) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Rootsi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 24).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

699 {ACC_4_29_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_29_2} Arvud ei klapi. Majutatud Saksamaa elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 26) korda lahtiolekupäevade arv (tabel
2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Saksamaa elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida
26). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

700 {ACC_4_30_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_30_2} Arvud ei klapi. Majutatud Slovakkia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 27) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Slovakkia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 27).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

701 {ACC_4_31_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_31_2} Arvud ei klapi. Majutatud Sloveenia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 28) korda lahtiolekupäevade arv (tabel
2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Sloveenia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida
28). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

702 {ACC_4_32_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_32_2} Arvud ei klapi. Majutatud Soome elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 29) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Soome elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 29).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus
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703 {ACC_4_33_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_33_2} Arvud ei klapi. Majutatud Suurbritannia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 30) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Suurbritannia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4
veerg 2 rida 30). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

704 {ACC_4_34_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_34_2} Arvud ei klapi. Majutatud Taani elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 32) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Taani elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 32). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

705 {ACC_4_35_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_35_2} Arvud ei klapi. Majutatud Tšehhi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 33) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Tšehhi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 33).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

706 {ACC_4_36_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_36_2} Arvud ei klapi. Majutatud Ungari elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 36) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Ungari elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 36).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

707 {ACC_4_37_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_37_2} Arvud ei klapi. Majutatud Islandi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 12) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Islandi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 12).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

708 {ACC_4_38_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_38_2} Arvud ei klapi. Majutatud Norra elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 20) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Norra elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 20). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

709 {ACC_4_39_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_39_2} Arvud ei klapi. Majutatud Šveitsi ja Liechtensteini elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 31) korda
lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Šveitsi ja Liechtensteini
elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 31). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

710 {ACC_4_40_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_40_2} Arvud ei klapi. Majutatud Albaania elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 4) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Albaania elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 4).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

711 {ACC_4_41_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_41_2} Arvud ei klapi. Majutatud Bulgaaria elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 7) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Bulgaaria elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 7).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

712 {ACC_4_42_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_42_2} Arvud ei klapi. Majutatud Horvaatia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 10) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Horvaatia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 10).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

713 {ACC_4_43_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_43_2} Arvud ei klapi. Majutatud Rumeenia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 25) korda lahtiolekupäevade arv (tabel
2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Rumeenia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida
25). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

714 {ACC_4_44_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_44_2} Arvud ei klapi. Majutatud Türgi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 34) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Türgi elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 34). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

715 {ACC_4_45_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_45_2} Arvud ei klapi. Majutatud Ukraina elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 35) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Ukraina elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 35).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

716 {ACC_4_46_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_46_2} Arvud ei klapi. Majutatud Venemaa elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 37) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Venemaa elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 37).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

717 {ACC_4_47_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_47_2} Arvud ei klapi. Majutatud muude Euroopa riikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 38) korda
lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne muude Euroopa riikide elanike
ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 38). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

718 {ACC_4_48_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_48_2} Arvud ei klapi. Majutatud Aafrika riikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 39) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Aafrika riikide elanike ööbimiste arvuga (tabel 4
veerg 2 rida 39). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

719 {ACC_4_49_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_49_2} Arvud ei klapi. Majutatud Lõuna-Aafrika Vabariigi elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 40) korda
lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Lõuna-Aafrika Vabariigi

Hoiatus
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elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 40). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?
720 {ACC_4_50_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_50_2} Arvud ei klapi. Majutatud Ameerika Ühendriikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 41) korda

lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Ameerika Ühendriikide elanike
ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 41). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

721 {ACC_4_51_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_51_2} Arvud ei klapi. Majutatud Kanada elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 42) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Kanada elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 42).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

722 {ACC_4_52_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_52_2} Arvud ei klapi. Majutatud Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 43) korda
lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Lõuna- ja Kesk-Ameerika
riikide elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 43). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

723 {ACC_4_53_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_53_2} Arvud ei klapi. Majutatud Brasiilia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 44) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Brasiilia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 44).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

724 {ACC_4_54_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_54_2} Arvud ei klapi. Majutatud Aasia riikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 45) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Aasia riikide elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg
2 rida 45). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

725 {ACC_4_55_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_55_2} Arvud ei klapi. Majutatud Hiina elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 46) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Hiina elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 46). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

726 {ACC_4_56_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_56_2} Arvud ei klapi. Majutatud Jaapani elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 47) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Jaapani elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 47).
Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

727 {ACC_4_57_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_57_2} Arvud ei klapi. Majutatud Lõuna-Korea elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 48) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Lõuna-Korea elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg
2 rida 48). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

728 {ACC_4_58_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_58_2} Arvud ei klapi. Majutatud Austraalia ja Okeaania elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 49) korda
lahtiolekupäevade arv (tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Austraalia ja Okeaania elanike
ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 49). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

729 {ACC_4_59_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_59_2} Arvud ei klapi. Majutatud Austraalia elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 50) korda lahtiolekupäevade arv (tabel
2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Austraalia elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida
50). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

730 {ACC_4_60_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_60_2} Arvud ei klapi. Majutatud muude riikide elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 51) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne muude riikide elanike ööbimiste arvuga (tabel 4
veerg 2 rida 51). Kas lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

739 {ACC_4_11_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_11_2} Arvud ei klapi. Majutatud Eesti elanike arv (tabel 4 veerg 1 rida 2) korda lahtiolekupäevade arv (tabel 2
veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne Eesti elanike ööbimiste arvuga (tabel 4 veerg 2 rida 2). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus

740 {ACC_4_12_1}*{ACC_2_02_1}>={ACC_4_13_2}+{ACC_4
_14_2}+{ACC_4_15_2}+{ACC_4_16_2}+{ACC_4_17_2}+{
ACC_4_18_2}+{ACC_4_19_2}+{ACC_4_20_2}+{ACC_4_
21_2}+{ACC_4_22_2}+{ACC_4_23_2}+{ACC_4_24_2}+{A
CC_4_25_2}+{ACC_4_26_2}+{ACC_4_27_2}+{ACC_4_28
_2}+{ACC_4_29_2}+{ACC_4_30_2}+{ACC_4_31_2}+{AC
C_4_32_2}+{ACC_4_33_2}+{ACC_4_34_2}+{ACC_4_35_
2}+{ACC_4_36_2}+{ACC_4_37_2}+{ACC_4_38_2}+{ACC
_4_39_2}+{ACC_4_40_2}+{ACC_4_41_2}+{ACC_4_42_2}
+{ACC_4_43_2}+{ACC_4_44_2}+{ACC_4_45_2}+{ACC_4
_46_2}+{ACC_4_47_2}+{ACC_4_48_2}+{ACC_4_50_2}+{
ACC_4_51_2}+{ACC_4_52_2}+{ACC_4_54_2}+{ACC_4_
58_2}+{ACC_4_60_2}

Arvud ei klapi. Majutatud väliskülastajate arv kokku (tabel 4 veerg 1 rida 3) korda lahtiolekupäevade arv
(tabel 2 veerg 1 rida 1) peab olema suurem või võrdne väliskülastajate ööbimiste summast (tabel 4). Kas
lahtiolekupäevade arv (tabelis 2) on märgitud?

Hoiatus
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741 KUI({/ACC_4_10_1}>0 JA {ACC_2_03_1}>0), SIIS
({ACC_2_05_1}>0)

Täitmata lahter. Kui majutusruumide (tabel 2 veerg 1 rida 2) ja majutatute arv (tabel 3 veerg 1 rida 1) on
märgitud, siis tuleb märkida ka majutusruumide kasutamine (tabel 2 veerg 1 rida 5)

Viga

742 KUI ({ACC_1_01_1}>0),SIIS
({ACC_3_06_1}+{ACC_3_07_1}+{ACC_3_08_1}+{ACC_3
_06_2}+{ACC_3_07_2}+{ACC_3_08_2}+{ACC_3_06_3}+{
ACC_3_07_3}+{ACC_3_08_3}+{ACC_3_06_4}+{ACC_3_
07_4}+{ACC_3_08_4}>0)

Täitmata lahter. Kui sissetulek majutusteenuste müügist (tabel 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka
majutatute ja ööbimiste arv (tabelis 3)

Viga

743 KUI({ACC_3_06_1}+{ACC_3_07_1}+{ACC_3_08_1}+{AC
C_3_06_2}+{ACC_3_07_2}+{ACC_3_08_2}+{ACC_3_06_
3}+{ACC_3_07_3}+{ACC_3_08_3}+{ACC_3_06_4}+{ACC
_3_07_4}+{ACC_3_08_4}>0), SIIS ({ACC_1_01_1}>0)

Täitmata lahter. Kui majutatute ja ööbimiste arv (tabelis 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka sissetulek
majutusteenuste müügist (tabel 1)

Viga

744 KUI({ACC_1_01_1}>0), SIIS ({ACC_4_10_1}>0 JA
{ACC_4_10_2}>0)

Täitmata lahter. Kui aruandekuul on majutusteenuste eest makstud (tabel 1), siis tuleb märkida ka
majutatute arv (tabelis 4) ja ööbimiste arv (tabelis 4)

Viga

1682 KUI({ACC_4_10_1}+{ACC_4_10_2}>0), SIIS
({ACC_1_01_1}>0)

Täitmata lahter. Kui majutatute ja ööbimiste arv (tabelis 4) on märgitud, siis tuleb märkida ka sissetulek
majutusteenuste müügist (tabel 1 rida 1)

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 3. MAJUTATUTE JAOTUS REISI EESMÄRGI JÄRGI

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
 Majutatute ja ööbimiste arv
kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

Eesti elanikud -
majutatute arv

{ACC_3_06_1}+{ACC_3_07_1}+{ACC_3_08_1}

 Majutatute ja ööbimiste arv
kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

Eesti elanikud -
ööbimiste arv

{ACC_3_06_2}+{ACC_3_07_2}+{ACC_3_08_2}

 Majutatute ja ööbimiste arv
kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

Väliskülastajad
- majutatute arv

{ACC_3_06_3}+{ACC_3_07_3}+{ACC_3_08_3}

 Majutatute ja ööbimiste arv
kokku. Summa on nähtav
pärast salvestamist.

Väliskülastajad
- ööbimiste arv

{ACC_3_06_4}+{ACC_3_07_4}+{ACC_3_08_4}

Autosummad tabelis 4. MAJUTATUTE JAOTUS ELUKOHARIIGI JÄRGI

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Riigid kokku Majutatute arv {ACC_3_06_1}+{ACC_3_07_1}+{ACC_3_08_1}+{ACC_4_13_1}+{ACC_4_14_1}+{ACC_4_41_1}+{ACC_4_1

5_1}+{ACC_4_16_1}+{ACC_4_42_1}+{ACC_4_17_1}+{ACC_4_18_1}+{ACC_4_19_1}+{ACC_4_20_1}+{AC
C_4_21_1}+{ACC_4_22_1}+{ACC_4_23_1}+{ACC_4_24_1}+{ACC_4_25_1}+{ACC_4_26_1}+{ACC_4_27_1
}+{ACC_4_28_1}+{ACC_4_29_1}+{ACC_4_30_1}+{ACC_4_31_1}+{ACC_4_32_1}+{ACC_4_33_1}+{ACC_4
_34_1}+{ACC_4_35_1}+{ACC_4_36_1}+{ACC_4_37_1}+{ACC_4_38_1}+{ACC_4_39_1}+{ACC_4_40_1}+{A
CC_4_43_1}+{ACC_4_44_1}+{ACC_4_45_1}+{ACC_4_46_1}+{ACC_4_47_1}+{ACC_4_48_1}+{ACC_4_50_
1}+{ACC_4_51_1}+{ACC_4_52_1}+{ACC_4_54_1}+{ACC_4_58_1}+{ACC_4_60_1}

Riigid kokku Ööbimiste arv {ACC_3_06_2}+{ACC_3_07_2}+{ACC_3_08_2}+{ACC_4_13_2}+{ACC_4_14_2}+{ACC_4_41_2}+{ACC_4_1
5_2}+{ACC_4_16_2}+{ACC_4_42_2}+{ACC_4_17_2}+{ACC_4_18_2}+{ACC_4_19_2}+{ACC_4_20_2}+{AC
C_4_21_2}+{ACC_4_22_2}+{ACC_4_23_2}+{ACC_4_24_2}+{ACC_4_25_2}+{ACC_4_26_2}+{ACC_4_27_2
}+{ACC_4_28_2}+{ACC_4_29_2}+{ACC_4_30_2}+{ACC_4_31_2}+{ACC_4_32_2}+{ACC_4_33_2}+{ACC_4
_34_2}+{ACC_4_35_2}+{ACC_4_36_2}+{ACC_4_37_2}+{ACC_4_38_2}+{ACC_4_39_2}+{ACC_4_40_2}+{A
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CC_4_43_2}+{ACC_4_44_2}+{ACC_4_45_2}+{ACC_4_46_2}+{ACC_4_47_2}+{ACC_4_48_2}+{ACC_4_50_
2}+{ACC_4_51_2}+{ACC_4_52_2}+{ACC_4_54_2}+{ACC_4_58_2}+{ACC_4_60_2}

Eesti (Tabel 3 andmed, realt
"Majutatute ja ööbimiste arv
kokku")

Majutatute arv {ACC_3_06_1}+{ACC_3_07_1}+{ACC_3_08_1}

Eesti (Tabel 3 andmed, realt
"Majutatute ja ööbimiste arv
kokku")

Ööbimiste arv {ACC_3_06_2}+{ACC_3_07_2}+{ACC_3_08_2}

 Välisriigid kokku (Tabel 3
andmed, realt "Majutatute ja
ööbimiste arv kokku")

Majutatute arv {ACC_3_06_3}+{ACC_3_07_3}+{ACC_3_08_3}

 Välisriigid kokku (Tabel 3
andmed, realt "Majutatute ja
ööbimiste arv kokku")

Ööbimiste arv {ACC_3_06_4}+{ACC_3_07_4}+{ACC_3_08_4}

 Välisriigid kokku, sisestatud
andmete järgi selles tabelis (
Summa on nähtav pärast
salvestamist. Väärtus peab
võrduma rea 3 andmetega)

Majutatute arv {ACC_4_13_1}+{ACC_4_14_1}+{ACC_4_41_1}+{ACC_4_15_1}+{ACC_4_16_1}+{ACC_4_42_1}+{ACC_4_1
7_1}+{ACC_4_18_1}+{ACC_4_19_1}+{ACC_4_20_1}+{ACC_4_21_1}+{ACC_4_22_1}+{ACC_4_23_1}+{AC
C_4_24_1}+{ACC_4_25_1}+{ACC_4_26_1}+{ACC_4_27_1}+{ACC_4_28_1}+{ACC_4_29_1}+{ACC_4_30_1
}+{ACC_4_31_1}+{ACC_4_32_1}+{ACC_4_33_1}+{ACC_4_34_1}+{ACC_4_35_1}+{ACC_4_36_1}+{ACC_4
_37_1}+{ACC_4_38_1}+{ACC_4_39_1}+{ACC_4_40_1}+{ACC_4_43_1}+{ACC_4_44_1}+{ACC_4_45_1}+{A
CC_4_46_1}+{ACC_4_47_1}+{ACC_4_48_1}+{ACC_4_50_1}+{ACC_4_51_1}+{ACC_4_52_1}+{ACC_4_54_
1}+{ACC_4_58_1}+{ACC_4_60_1}

 Välisriigid kokku, sisestatud
andmete järgi selles tabelis (
Summa on nähtav pärast
salvestamist. Väärtus peab
võrduma rea 3 andmetega)

Ööbimiste arv {ACC_4_13_2}+{ACC_4_14_2}+{ACC_4_41_2}+{ACC_4_15_2}+{ACC_4_16_2}+{ACC_4_42_2}+{ACC_4_1
7_2}+{ACC_4_18_2}+{ACC_4_19_2}+{ACC_4_20_2}+{ACC_4_21_2}+{ACC_4_22_2}+{ACC_4_23_2}+{AC
C_4_24_2}+{ACC_4_25_2}+{ACC_4_26_2}+{ACC_4_27_2}+{ACC_4_28_2}+{ACC_4_29_2}+{ACC_4_30_2
}+{ACC_4_31_2}+{ACC_4_32_2}+{ACC_4_33_2}+{ACC_4_34_2}+{ACC_4_35_2}+{ACC_4_36_2}+{ACC_4
_37_2}+{ACC_4_38_2}+{ACC_4_39_2}+{ACC_4_40_2}+{ACC_4_43_2}+{ACC_4_44_2}+{ACC_4_45_2}+{A
CC_4_46_2}+{ACC_4_47_2}+{ACC_4_48_2}+{ACC_4_50_2}+{ACC_4_51_2}+{ACC_4_52_2}+{ACC_4_54_
2}+{ACC_4_58_2}+{ACC_4_60_2}

Autosummad tabelis 2022. AASTA KOKKUVÕTE - Majutuskohas majutatud turistid ja nende ööbimised

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kokku Majutatute arv {ACC_4_10_1}+{ACC_4_10_1 _11} 12 kuu jooksul majutatud kokku
Kokku Ööbimiste arv {ACC_4_10_2}+{ACC_4_10_2_11}
Eesti elanikud Majutatute arv {ACC_4_11_1}+{ACC_4_11_1_11}
Eesti elanikud Ööbimiste arv {ACC_4_11_2}+{ACC_4_11_2_11}
Väliskülastajad Majutatute arv {ACC_4_12_1}+{ACC_4_12_1_11}
Väliskülastajad Ööbimiste arv {ACC_4_12_2}+{ACC_4_12_2_11}


