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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 1. KAUBA SAABUMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
12 KUI ({INTRA_R1_10}!="ZZZ" JA {INTRA_R1_10}!="zzz"

JA {INTRA_R1_10}!=NULL),SIIS ({INTRA_R1_09}>0)
Kui kaubakoodil on kombineeritud nomenklatuuris (KN; Combined Nomenclature) kilogrammist erinev
lisamõõtühik, siis tuleb täita ka koguse väli.

Viga

13 KUI ({INTRA_R1_10}!="LTR" JA {INTRA_R1_10}!="ltr" JA
{INTRA_R1_10}!="ZZZ" JA {INTRA_R1_10}!="zzz" JA
{INTRA_R1_10}!=NULL),SIIS
({INTRA_R1_08}!={INTRA_R1_09})

Kui kaubakoodil ei ole kombineeritud nomenklatuuris (KN; Combined Nomenclature) mõõtühikuks
kilogramm või liiter, siis Netomass ei saa olla  üldjuhul võrdne Kogusega.

Hoiatus

15 {INTRA_R1_08}>0 Netomass peab olema täidetud ja suurem kui null Viga
16 {INTRA_R1_11}>0 Kauba väärtus peab olema suurem kui null. Viga
29340 KUI({INTRA_R1_08}>0),

SIIS({INTRA_R1_08}<99999999999.999)
Sisestatud netomassi väärtus ei saa olla suurem kui 11-kohaline täisarv. Viga

31516 {INTRA_R1_04}!="GB" Suurbritanniast (GB) kauba saabumine kahtlane. Kui kaup saabus Põhja-Iirimaalt, siis märkida liikmesriigi
koodiks XI.

Hoiatus

31755 KUI ({INTRA_R1_10}="MTQ" ), SIIS
({INTRA_R1_08}!={INTRA_R1_09})

Kui kaubakoodil on kombineeritud nomenklatuuris on mõõtühikuks kuupmeeter, siis Netomass ei saa olla
üldjuhul võrdne Kogusega.

Hoiatus

31760 {INTRA_R1_07_M}!={INTRA_R1_08_M} JA
{INTRA_R1_07_M}!={INTRA_R1_09_M} JA
{INTRA_R1_07_M}!={INTRA_R1_11_M}

Kaubakood ei saa olla võrdne Netomassi, Koguse ja  Kaubaarve summaga. Viga

31776 {INTRA_R1_07}!={INTRA_R1_08} JA
{INTRA_R1_07}!={INTRA_R1_09} JA
{INTRA_R1_07}!={INTRA_R1_11}

Kaubakood ei saa olla võrdne Netomassi, Koguse ja  Kaubaarve summaga. Viga

31796 KUI ({INTRA_R1_10}!=NULL JA {INTRA_R1_10}="MTQ"
), SIIS ({INTRA_R1_08}!={INTRA_R1_09})

Kui kaubakoodil on kombineeritud nomenklatuuris  mõõtühikuks kuupmeeter, siis Netomass ei saa olla
üldjuhul võrdne Kogusega

Hoiatus

31797 KUI({INTRA_R1_10}!=NULL), Mõõtühikuna ei saa kasutada eurot. Viga
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SIIS({INTRA_R1_10}!="EUR")


