
  

Rahandusministri 22.06.2009. 
a määruse nr 42  „Täiendavad 
juhised tollideklaratsiooni ja 

lihtsustatud tollideklaratsiooni 
täitmiseks,  esitamiseks ja 

aktsepteerimiseks ning 
deklaratsioonis sisalduvate 

andmete edastamiseks”  
lisa 3 

 
TÄIENDAV MÕÕTÜHIK  
 
Kood  Kirjeldus  Lühend  
ASV  % mahust  %vol  
CCT  kandejõud tonnides  ct/l  
CEN  sada tükki  100 ps/t  
CTM  karaat (meetermõõdustiku karaat = 2x10-4kg)  c/k  
DHS  kilogramm dihüdrostreptomütsiini  Kg dihüdrostreptomütsiini  
DTN  hektokilogramm  100 kg  
EUR  euro (kasutatakse statistilise seire jaoks)  EUV  
GFI  gramm lõhustuvat isotoopi  gi F/S  
GRM  gramm  g  
GRT  kogumahutavus  GT  
HLT  hektoliiter  h/l  
HMT  hektomeeter  h/m  
KCC  kilogramm koliinkloriidi  kg C5H14CINO  
KCL  tonn kaaliumkloriidi  1000 kg net KCl  
KGM  kilogramm  kg  
KLT  1000 liitrit  1000 l  
KMA  kilogramm metüülamiine  kg met.am.  
KNI  kilogramm lämmastikku  kg N  
KNS  kilogramm vesinikperoksiidi  kg H2O2  

KPH  kilogramm kaaliumhüdroksiidi (kaustilist 
kaaliumi)  kg KOH  

KPO  kilogramm kaaliumoksiidi  kgK2O  
KPP  kilogramm difosforpentaoksiidi  kg P2O5  
KSD  kilogramm 90% kuivaine sisaldusega  kg 90%sdt  

KSH  kilogramm naatriumhüdroksiidi (kaustilist 
soodat)  kg NaOH  

KUR  kilogramm uraani  kg U  
LPA  liiter puhast (100%) alkoholi  1 alc. 100%  
LTR  liiter  l  
MIL  1000 tükki  1000 p/st  



MPR  1000 paari (kasutatakse statistilise seire jaoks)  1000 pa  
MTK  ruutmeeter  m2  
MTQ  kuupmeeter  m3  
MTR  meeter  m  
MWH  1000 kilovatt-tundi  1000 kWh  
NAR  tükiarv  p/st  
NCL  elementide arv  ce/el  
NPR  paaride arv  pa  
TJO  teradžauli (ülemine kütteväärtus)  tj  
TNE  tonn  tonn  
999  jaehind x pakend  jaepakend  
 
TÄIENDAVA MÕÕTÜHIKU TÄPSUSTI  
   
Kood Kirjeldus  Lühend  
A  üldalkoholisisaldus  alk üldsisaldus  
B  pudel  b/f  
C  1 000  1000  

D  1% massist sahharoosi või ekstraheeritavat suhkrut  1% sahh või ekstr suhkru 
sisal kohta  

E  vedelikuta netomass  net eda  
F  harilik nisu  harilik nisu  
G  brutomass  brutomass  
I biodiisli osakaal biodiisel 

J kütusesisaldus (tavaliselt sulatatud rasv, steariin, parafiin 
või muu vaha, kaasa arvatud taht) kütus 

L  eluskaal  eluskaal  
M  kuivaine netomass  net mass  
P  piima koostisosa  piimaosa mass  
R  toorsuhkur  toorsuhkur  
S  valge suhkur  valge suhkur  
T  piima kuivaine  piima kuivaine  
X  hektoliiter  hl  
Z  sahharoosisisaldusega 1% massist  1 % sahh sisal kohta  

 



 


