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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. ARUANDEAASTAL TOODETUD JA MÜÜDUD TOODANG JA OSUTATUD TÖÖSTUSTEENUSED. Lisainfoks klõpsake
tabeli nime.

Alates 1.veebruarist on küsimustik eeltäidetud eelmise perioodi andmetega. Tööstustoodete loetelu
https://klassifikaatorid.stat.ee/item/stat.ee/173e6dfa-dd8e-4cf3-b040-5f271c8ed015.  Juhul kui eeltäidetud kood ei vasta uuele
klassifikaatorile, palun otsige teksti väljal teie tootele sobiv uus kood.

Juhul kui esitate küsimustikku esimest korda, vajutage "Lisa uus tabeli rida". Avaneb aken andmete sisestamiseks. NB! Toote või teenuse
mõõtühik on näidatud vastava nimetuse lõpus.
Alkohoolsetel jookidel ja  palkmajad, mis tuleb küsimustikus koguseliselt esitada kahes mõõtühikus, maksumus  sisestatakse ühekordselt.

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 Tööstustoode või -
teenus *

IND_1A Tööstustoodete loetelu (TTL) kood – tööstustooted ja -
teenused on liigitatud tööstustoodete loetelu (TTL) alusel, mis
põhineb Euroopa Ühenduse klassifikaatoril PRODCOM, kuid
on mõnevõrra detailsem, arvestades Eesti majanduse
eripära. Igale tootele või teenusele on TTL-i klassifikaatoris
antud 11-kohaline kood, mis on omakorda seotud
kombineeritud nomenklatuuri (KN) koodi või koodidega.

Tööstustood
ete loetelu
2020var1

1 / 3 Toodetud
tööstustoote või
osutatud
tööstusteenuse
kogus

IND_101 Aruandeaastal nii oma kui ka tellija materjalist toodetud
tööstustooted (k.a lattu toodetud) või -teenused etteantud
mõõtühikus.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

1 / 4 Müüdud
tööstustoote või
osutatud
tööstusteenuse
kogus

IND_102 Ettevõttes toodetud ja aruandeaastal müüdud tööstustooted
(k.a laost müüdud) või -teenused etteantud mõõtühikus.

Positiivne
reaalarv
(0,1)

1 / 5 Müüdud
tööstustoodangu
või osutatud
tööstusteenuse
maksumus
müügihinnas *

IND_103 Aruandeaastal nii Eestis kui ka väljaspool Eestit müüdud
tööstustoodangu ja -teenuste maksumus müügihinnas kokku,
k.a tasu tellija materjalist toodete valmistamise, nende
töötluse, montaaži, hoolduse ja remondi eest täisarvudes.
Tooteridade kogusumma peab võrduma küsimustikus
EKOMAR tööstustoodangu realisatsiooniga (juhul, kui Te
seda küsimustikku esitate), v.a soojuse ja energia tootmine,
mida tööstustoodete küsimustikus enam kajastada ei ole

Positiivne
täisarv
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vaja.
1 / 6 Mitteresidentidele

müüdud toodangu
maksumus
müügihinnas
müüdud toodangu
või teenuse
maksumusest *

IND_104 Mitteresidentidele müüdud toodangu maksumus müügihinnas
– ettevõttes valmistatud tööstustoodete ja osutatud
tööstusteenuste müük mitteresidentidele, näidatakse
täisarvudes. Mitteresidentidele müügi summa peab võrduma
omatoodetud tööstustoodangu ja tööstusteenuste müügiga
mitteresidentidele küsimustikus EKOMAR.

Positiivne
täisarv

1 / 7 Müüdud
alltöövõtutööd
kokku müüdud
toodangu
maksumusest

IND_105 Alltöövõtulepingu tingimuste järgi alltöövõtja poolt alltöövõtu
tellijale valmistatud ja arve alusel müüdud toodangu (v.a
tööstusteenused) eest saadud tasu. Alltöövõtuga on tegemist
järgmistel juhtudel: 1) alltöövõtu tellija on alltöövõtulepingu
alusel valmistatud toote omanik; 2) alltöövõtu tellija varustab
alltöövõtjat toodangu valmistamiseks vajalike materjalidega.
Alltöövõtutasu summa peab võrduma müüdud tööstusliku
alltöövõtutöö tasuga küsimustikus EKOMAR.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
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


