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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. VALMINUD TELLIMUSFILMID

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20349 {AV_PRD_3_3}>={AV_PRD_3_2} Vastuolulised andmed. Tellimusfilmide kestus (veerg 3) peab olema suurem kui tellimusfilmide arv (veerg 2). Viga
24555 KUI ({AV_PRD_3_1}='201' VÕI {AV_PRD_3_1}='202' VÕI

{AV_PRD_3_1}='203' VÕI {AV_PRD_3_1}='204'), SIIS
({AV_PRD_3_2}>0 JA {AV_PRD_3_3}>0)

Täitmata lahter. Kui tellimusfilmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmide arv (veerg 2)
ning tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3).

Viga

24556 KUI ({AV_PRD_3_2}>0), SIIS (({AV_PRD_3_1}='201' VÕI
{AV_PRD_3_1}='202' VÕI {AV_PRD_3_1}='203' VÕI
{AV_PRD_3_1}='204') JA ({AV_PRD_3_3}>0))

Täitmata lahter. Kui tellimusfilmide arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmi liik (veerg 1)
ja tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3).

Viga

24557 KUI ({AV_PRD_3_3}>0), SIIS (({AV_PRD_3_1}='201' VÕI
{AV_PRD_3_1}='202' VÕI {AV_PRD_3_1}='203' VÕI
{AV_PRD_3_1}='204') JA ({AV_PRD_3_2}>0))

Täitmata lahter. Kui tellimusfilmide kestus kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka tellimusfilmi liik
(veerg 1) ja tellimusfilmide arv (veerg 2).

Viga

Kontrollid tabelis 2. VALMINUD TELETOODANG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20350 {AV_PRD_4_5}>{AV_PRD_4_4} Audiovisuaalse toodangu osade kogupikkus (teisendatud minutiteks, veerg 4) peab olema suurem kui

audiovisuaalse toodangu osade arv (veerg 3). Juhul kui saate (või saatesarja ühe osa) pikkus on väiksem
kui üks minut, siis aktsepteerige teade „Aktsepteerin hoiatused“.

Hoiatus

24574 KUI ({AV_PRD_4_5}>0), SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL) Täitmata lahter. Kui saate või sarja osade kogupikkus (veerg 4) on märgitud, siis tuleb märkida ka saate või
sarja pealkiri (veerg 1).

Viga

24694 KUI ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL), SIIS
((({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')) JA
({AV_PRD_4_4}>0) JA ({AV_PRD_4_5}>0))

Täitmata lahter. Kui tootepealkiri (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka saate või sarja algupära (veerg
2), toote osade arv (veerg 3) ja toote osade kogupikkus (veerg 4).

Viga

24695 KUI (({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')), Täitmata lahter. Kui saate või sarja algupära (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootepealkiri (veerg Viga
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SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL) JA ({AV_PRD_4_4}>0)
JA ({AV_PRD_4_5}>0)

1) ja toote osade arv (veerg 3) ning toote osade kogupikkus (veerg 4).

24696 KUI ({AV_PRD_4_4}>0), SIIS ({TOOTEPEALKIRI}!=NULL)
JA (({ALGUPARA}='370' ) VÕI ({ALGUPARA}='371')) JA
({AV_PRD_4_5}>0)

Täitmata lahter. Kui toote osade arv (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootepealkiri (veerg 1) ja
saate või sarja algupära (veerg 2) ning toote osade kogupikkus (veerg 4).

Viga

Kontrollid tabelis 3.1. VÄLISRIIGI ETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED FILMI LIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24576 KUI ({AV_PRD_5_1}='101' VÕI {AV_PRD_5_1}='102' VÕI

{AV_PRD_5_1}='103' VÕI {AV_PRD_5_1}='201' VÕI
{AV_PRD_5_1}='202' VÕI {AV_PRD_5_1}='203' VÕI
{AV_PRD_5_1}='204'), SIIS ({AV_PRD_5_2}>0 JA
{AV_PRD_5_5}>0)

Täitmata lahter. Kui filmi liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka osutatud audiovisuaalsete teenuste
arv (veerg 2) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa (veerg 3).

Viga

24577 KUI ({AV_PRD_5_2}>0), SIIS (({AV_PRD_5_1}='101' VÕI
{AV_PRD_5_1}='102' VÕI {AV_PRD_5_1}='103' VÕI
{AV_PRD_5_1}='201' VÕI {AV_PRD_5_1}='202' VÕI
{AV_PRD_5_1}='203' VÕI {AV_PRD_5_1}='204') JA
({AV_PRD_5_5}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka filmi
liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Viga

24578 KUI ({AV_PRD_5_5}>0), SIIS (({AV_PRD_5_1}='101' VÕI
{AV_PRD_5_1}='102' VÕI {AV_PRD_5_1}='103' VÕI
{AV_PRD_5_1}='201' VÕI {AV_PRD_5_1}='202' VÕI
{AV_PRD_5_1}='203' VÕI {AV_PRD_5_1}='204') JA
({AV_PRD_5_2}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3) on märgitud, siis
tuleb märkida ka filmi liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2).

Viga

Kontrollid tabelis 3.2. VÄLISRIIGI ETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED TOODANGU LIIGI JÄRGI

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24579 KUI ({AV_PRD_5_3}='10' VÕI {AV_PRD_5_3}='20' VÕI

{AV_PRD_5_3}='30' VÕI {AV_PRD_5_3}='40' VÕI
{AV_PRD_5_3}='50' VÕI {AV_PRD_5_3}='60' VÕI
{AV_PRD_5_3}='70' VÕI {AV_PRD_5_3}='80'), SIIS
({AV_PRD_5_4}>0 JA {AV_PRD_5_6}>0)

Täitmata lahter. Kui toodangu liik (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida ka osutatud audiovisuaalsete
teenuste arv (veerg 2) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Viga

24580 KUI ({AV_PRD_5_4}>0), SIIS (({AV_PRD_5_3}='10' VÕI
{AV_PRD_5_3}='20' VÕI {AV_PRD_5_3}='30' VÕI
{AV_PRD_5_3}='40' VÕI {AV_PRD_5_3}='50' VÕI
{AV_PRD_5_3}='60' VÕI {AV_PRD_5_3}='70' VÕI
{AV_PRD_5_3}='80') JA ({AV_PRD_5_6}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2) on märgitud, siis tuleb märkida ka
toodangu liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3).

Viga

24581 KUI ({AV_PRD_5_6}>0), SIIS (({AV_PRD_5_3}='10' VÕI
{AV_PRD_5_3}='20' VÕI {AV_PRD_5_3}='30' VÕI
{AV_PRD_5_3}='40' VÕI {AV_PRD_5_3}='50' VÕI
{AV_PRD_5_3}='60' VÕI {AV_PRD_5_3}='70' VÕI
{AV_PRD_5_3}='80') JA ({AV_PRD_5_4}>0))

Täitmata lahter. Kui osutatud audiovisuaalsete teenuste summa käibemaksuta (veerg 3) on märgitud, siis
tuleb märkida ka toodangu liik (veerg 1) ning osutatud audiovisuaalsete teenuste arv (veerg 2).

Viga

Kontrollid tabelis 4. AUDIOVISUAALSE TOODANGU RAHASTAMISE ALLIKAD ARUANDEAASTA KOHTA

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22734 KUI({AV_PRD_6_1}!=NULL VÕI {AV_PRD_6_1}!=0), SIIS

({AV_PRD_6_2}>0)
Täitmata lahter. Kui audiovisuaalse toodangu rahastamise allikas (veerg 1) on märgitud, siis tuleb märkida
ka toodangu tootmiseks saadud summa (veerg 2). Palun märkige rahasumma või kustutage  rahastamise

Viga
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allikas.
22735 KUI ({AV_PRD_6_1}=NULL VÕI {AV_PRD_6_1}=0),

SIIS({AV_PRD_6_2}=0)
Vastuolulised andmed. Kui audiovisuaalse toodangu  rahastamise allikas (veerg 1) on märkimata, siis ei saa
olla märgitud ka tootmiseks saadud summa (veerg 2). Palun märkige  rahastamise allikas või kustutage
rahasumma.

Viga

31975 KUI({AV_PRD_6_2}>0), SIIS (
BETWEEN({AV_PRD_6_2},200,20000000))

Veenduge märgitud rahastamise summa õigsuses. Vajadusel parandage. Juhul kui väärtus on õige, siis
palun vajutage küsimustiku lõpetamisel "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik sellest veateatest
hoolimata.

Hoiatus

Kontrollid tabelis 6. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20352 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20353 {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

20354 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20608 KUI({AV_PRD_7_2}>0),SIIS(TABEL(39282447)) Täitmata lahter. Kui audiovisuaalse toodangu tootmise kulud kokku (tabel 5) on märgitud, siis tuleb märkida

ka audiovisuaalse toodangurahastamise allikas/allikad (tabel 4 veerg 1) ning tootmiseks saadud summa
(tabel 4 veerg 2).

Hoiatus

20609 KUI(TABEL(39282447)),SIIS({AV_PRD_7_2}>0) Täitmata lahter. Kui rahastamise allikas/allikad (tabelis 4) on märgitud, siis tuleb märkida ka tootmise kulud
(tabelis 5).

Hoiatus


