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I. SELGITAVAD MÄRKUSED TARNEID KÄSITLEVATE OSADE 01 KUNI 
44 KOHTA NING OSA 48 KOHTA 
 
Ühtne riigihangete klassifikaator koosneb põhiklassifikaatorist ja lisaklassifikaatorist. Põhiklassifikaator koosneb 
hangetes ühiselt kasutatavast kaupade, tööde ja teenuste koodide loendist. Lisaklassifikaator on koostatud selleks, et 
aidata tellijal lepingu eset täpsemalt kirjeldada. 
 
Pakkumiskutse eseme kirjeldamiseks saavad kasutajad valida koode CPV põhiklassifikaatori koodide seast ning lisada 
täiendava kirjeldava teabe vajaduse korral lisaklassifikaatori koode. Kirjeldusi saab täpsustada, kasutades 
lisaklassifikaatori jaotisi A kuni M toodete kohta, jaotisi P kuni U peamiselt teenuste kohta ning jaotisi D ja F vastavalt 
kas toodete või teenuste kohta. 
 
Kui kasutaja tahab näiteks osta laudu, valib ta põhitoote määratlemiseks põhiklassifikaatori koodi 39121200-8 (lauad). 
Toote täiendavaks kirjeldamiseks võib kasutada lisaklassifikaatorit: 
- Koodi FA02-9 (lasteaedades kasutamiseks) valimine tähendaks, et lauad oleksid sobivad lastele hariduse valdkonnas. 
- Lisakoodi FG19-6 (telkimiseks) kasutamine tähendaks, et lauad on kerged ja/või kokkupandavad. 
- Kui laudu vajatakse spetsiaalse ürituse jaoks ning tellija ei soovi neid osta, rahuldaks selle konkreetse vajaduse 
kood PA01-7 (üürimine). 
- Materjali, millest lauad peaksid olema valmistatud, võib kindlaks määrata näiteks esteetilistel põhjustel, kasutades 
lisaklassifikaatori jaotist A. 
 
Märkus: iga CPV osa põhineb harustruktuuril. Pakkumiskutsetes võib üldjuhul kasutada kõiki klassifitseerimiskoode, 
kuid soovitatav on siiski vältida harustruktuuri ülataseme koodide kasutamist, kuna need võivad võimalikke tarnijaid 
eksitada. 
 
OSA 03: PÕLLUMAJANDUSSAADUSED, LOOMAKASVATUS-, KALANDUS-, 
METSANDUS- JA SEONDUVAD TOOTED 
Siia ossa ei kuulu: 
- põllumajandus-, aiandus- ja jahiteenused, mis liigituvad gruppidesse 771, 773 ja 776; 
- zooloogia- ja loomakasvatusteenused, mis liigituvad gruppidesse 774 ja 775; 
- metsandus- ja metsaraieteenused, mis liigituvad gruppi 772 (metsandusteenused); 
- kalastamisega seotud teenused, mis liigituvad gruppi 777; 
- tubakatooted, mis liigituvad klassi 1599; 
- põllutöömasinad, mis liigituvad ossa 16. 
 
Grupp 031: põllumajandussaadused ja aiandussaadused 
 
Klass 0311: põllukultuurid, puu- ja köögiviljad ning aiandussaadused 
Siia klassi ei kuulu: 
- tubakatooted, mis liigituvad klassi 1599. 
 
Klass 0312: aiandussaadused ja istutusmaterjal 
Siia klassi kuuluvad kõik aiandustööstusest pärit lilled ja taimed, elusad või lõike-, töödeldud või töötlemata, ning 
aiandustööstusest pärit taimeosad (sibulad, juured, pistikud jt). 
Siia klassi ei kuulu: 
- lilleseemned, mis on klassifitseeritud seemnete hulka klassi 0311; 
- lillesibulad, mis on klassifitseeritud puukoolitoodete hulka klassi 0345; 
- metsandustööstusest pärit ilutaimed, mis liigituvad klassi 0344. 
 
Klass 0313: joogi- ja maitsetaimed 
Siia klassi ei kuulu: 
- valmistatud või töödeldud kohv, tee, mate või taimeteed, mis liigituvad klassi 1586; 
- valmistatud või töödeldud maitseained, mis liigituvad klassi 1587. 
 
Klass 0314: loomsed saadused ja seonduvad tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- põllutöömasinad, mis liigituvad ossa 16; 
- töödeldud mesi, mis on klassifitseeritud suhkru ja seonduvate toodete hulka klassi 1583; 
- naftatööstusest pärit vahad, mis liigituvad klassi 0922; 
- taimsed rasvad, mis liigituvad klassi 1542; 
- lõhnastamisvahendid ja -vahad, mis liigituvad klassi 3981. 
 
Grupp 032: teravili, kartulid, köögiviljad, puuviljad ja pähklid 
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Klass 0321: teravili ja kartulid 
Siia klassi ei kuulu: 
- seemned, mis liigituvad klassi 0311; 
- kartulitooted ja töödeldud kartulid, mis liigituvad gruppi 153. 
 
Klass 0322: köögiviljad, puuviljad ja pähklid 
Siia klassi ei kuulu: 
- valmistatud või töödeldud köögiviljad, puuviljad ja pähklid, mis liigituvad klassi 1533. 
 
Grupp 033: loomakasvatus, jahindus ja kalandus 
 
Klass 0331: kala, vähid ja mereannid 
Siia klassi ei kuulu: 
- valmistatud või töödeldud kalaliha, mis liigitub gruppi 152; 
- kalasööt muudele loomadele, mis liigitub klassi 1571. 
 
Klass 0332: veised, kariloomad ja väikeloomad 
Siia klassi ei kuulu: 
- munad, mis liigituvad klassi 0314; 
- valmistatud või töödeldud liha, mis liigitub klassidesse 1511 ja 1513; 
- piimatooted, mis liigituvad gruppi 155; 
- lihasööt muudele loomadele, mis liigitub klassi 1571. 
 
Klass 0333: põllumajandusloomade saadused 
Siia klassi ei kuulu: 
- piima- ja piimatoodete konservid, mis liigituvad gruppi 155; 
- karusnahk ja karusnahatooted, mis liigituvad gruppi 186; 
- töödeldud loomavill ja toornahad riideesemete valmistamiseks, mis liigituvad klassi 1928. 
 
Grupp 034: metsandus- ja raietooted 
 
Klass 0341: puit 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale B. 
Siia klassi ei kuulu: 
- puidutselluloos, mis liigitub klassi 0346; 
- puitkütused, mis liigituvad klassi 0911; 
- puit ümber töötatud ehitusmaterjalina, mis liigitub klassi 4419 (vineer, kilpparkett jt). 
 
Klass 0342: kummivaigud 
Siia klassi ei kuulu: 
- vahad. 
 
Klass 0343: kork 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale B. 
 
Siia klassi ei kuulu: 
- kork, mis liigitub klassi 4461. 
 
Klass 0344: metsandustooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- aiandustööstusest pärit taimed, mis liigituvad klassi 0312. 
 
Klass 0345: puukoolitooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- aiandussaadused, mis liigituvad klassi 0312. 
 
OSA 09: NAFTATOOTED, KÜTUSED, ELEKTER JA MUUD ENERGIAALLIKAD 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist K (energia- ja veejaotuse 
muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
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- mastnoolkraanade montaaži-, remondi- ja lahtimonteerimisteenused, mis liigituvad 
kategooriasse 505315; 
- nafta- ja gaasitootmisega seotud teenused, veeldamise ja taasgaasistamise teenused maagaasi 
transportimiseks, mis liigituvad ossa 76; 
- nafta- ja gaasiuuringute teenused, mis liigituvad kategooriatesse 71351 ja 71352. 
 
Grupp 091: kütused 
 
Klass 0911: tahked kütused 
Siia klassi ei kuulu: 
- õli ja söega seonduvad tooted, mis liigituvad klassi 0924; 
- tuumkütused, mis liigituvad klassi 0934. 
 
Klass 0912: gaasilised kütused 
Siia klassi ei kuulu: 
- veeldatud naftagaas (LPG), mis on klassifitseeritud naftatoodete hulka klassi 0913; 
- gaasid kosmoselaevade käitamiseks, mis liigituvad gruppi 241. 
 
Klass 0913: nafta ja destillaadid 
Siia klassi ei kuulu: 
- määrded, mis liigituvad klassi 0921; 
- vaseliin, naftavahad ja spetsiaalsed bensiinid, mis liigituvad klassi 0922; 
- toornafta, mis liigitub klassi 0923. 
 
Grupp 092: nafta-, söe- ja õlitooted 
 
Klass 0921: määrded 
Siia klassi ei kuulu: 
- muudest toodetest peale nafta valmistatud määrded, mis liigituvad klassi 2495. 
 
Klass 0922: vaseliin, naftavahad ja spetsiaalsed bensiinid 
Siia klassi ei kuulu: 
- muudest toodetest peale nafta valmistatud vahad. 
 
Grupp 093: elekter, küte, päikese- ja tuumaenergia 
 
Klass 0932: aur, kuum vesi jms tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- küttesüsteemide seadmed, mis liigituvad gruppi 441; 
- keskkütteseadmed, mis liigituvad klassi 4462; 
- auru ja/või kuuma vett kasutavate seadmete paigaldus- ja ehitustööd, mis liigituvad ossa 45; 
- aurugeneraatorid ja -masinad, mis liigituvad gruppi 421; 
- torud, mis liigituvad klassi 4416. 
 
Klass 0933: päikeseenergia 
Siia klassi ei kuulu: 
- päikesepaneelide paigaldus- ja ehitustööd, mis liigituvad klassi 4526. 
 
Klass 0934: tuumkütused 
Siia klassi ei kuulu: 
- uraanimaagid, mis liigituvad klassi 1461; 
- radioaktiivsete jäätmete teenused, mis liigituvad klassi 9052. 
 
OSA 14: KAEVANDUSTOOTED, MITTEVÄÄRISMETALLID JA SEONDUVAD TOOTED 
Siia ossa ei kuulu: 
- metallide või nende sulamite jooniste või mudelite alusel valamise teenused, mis liigituvad 
klassi 7999; 
- metalliga pindamise teenused, mis liigituvad klassi 7999; 
- mittemetalliga pindamise teenused (plastiga pindamise teenused, fosfaatimine, emaileerimine, betoon 
jne), mis liigituvad klassi 7999; 
- muud metallipinna töötlemise teenused, mis liigituvad klassi 7999; 
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- metalli sepistamise ja stantsimise teenused ja muud metalli vormimise teenused, mis liigituvad 
klassi 7999; 
- pulbermetallurgia, mis liigitub klassi 7999; 
- kaevandusseadmed, mis liigituvad gruppi 431. 
 
Grupp 142: liiv ja savi 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale B. 
 
Grupp 143: mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks 
 
Klass 1431: mineraalväetiste toore 
Siia klassi ei kuulu: 
- orgaanilised väetised, mis liigituvad klassi 2443. 
 
Grupp 144: sool ja puhas naatriumkloriid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- söögisool, mis liigitub klassi 1587. 
 
Grupp 145: muud kaevandus- ja karjääritooted 
 
Klass 1452: vääris- ja poolvääriskivid, pimsskivi, smirgel, looduslikud abrasiivid, muud mineraalid ja 
väärismetallid 
Siia klassi ei kuulu: 
- vääris- ja poolvääriskivid juveelitoodete jaoks, mis liigituvad klassi 1851. 
 
Grupp 146: metallimaagid ja sulamid 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale A. 
 
Klass 1461: metallimaagid 
Siia klassi ei kuulu: 
- metallitooted, mida tuleb klassifitseerida tootenime järgi, viidates materjalile lisaklassifikaatorit kasutades; 
- ettevalmistatud uraan tuumkütusena, mis liigitub klassi 0934. 
 
Klass 1462: sulamid 
Siia klassi ei kuulu: 
- tooted sulamitest, mis klassifitseeritakse tootenime järgi, viidates materjalile lisaklassifikaatorit kasutades. 
 
Grupp 147: mitteväärismetallid 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale A. 
 
Grupp 148: mitmesugused mittemetalsed mineraaltooted 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A rühmale B. 
 
Grupp 149: ringluskõlblik teisene toore 
Seda jaotist võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile. 
 
OSA 15: TOIDUAINED, JOOGID JA TUBAKAS JA SEONDUVAD TOOTED 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist H (toiduainete, jookide ja 
söökide muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- toiduainete, jookide ja tubakatöötluse masinad ja seonduvad osad, mis liigituvad gruppi 422. 
 
Grupp 151: loomsed tooted, liha ja lihatooted 
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Klass 1511: liha 
Siia klassi ei kuulu: 
- elusloomad, mis liigituvad gruppi 033. 
 
Grupp 152: kalatooted ja -konservid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- värske kala, mis liigitub klassi 0331; 
- kalasööt muudele loomadele, mis liigitub klassi 1571; 
- kalasupp, mis liigitub klassi 1589. 
 
Grupp 153: puuviljad, köögiviljad ja nendega seonduvad tooted 
 
Klass 1531: kartulid ja kartulitooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- töötlemata kartulid, mis liigituvad klassi 0321. 
 
Klass 1533: töödeldud puuvili ja köögiviljad 
Siia klassi ei kuulu: 
- toored köögiviljad, puuviljad ja pähklid, mis liigituvad klassi 032. 
 
Grupp 154: loomsed või taimsed õlid ja rasvad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- maisiõli, mis on klassifitseeritud tärklise ja tärklisetoodete hulka klassi 1562; 
- kakaovõi, -rasv või -õli, mis on klassifitseeritud kakaotoodete hulka klassi 1584; 
- eeterlikud õlid, mis liigituvad klassi 2492. 
 
Grupp 155: piimasaadused 
 
Klass 1551: piim ja koor 
Siia klassi ei kuulu: 
- värske piim, mis liigitub klassi 0333; 
- šokolaadipiim, mis liigitub klassi 1598. 
 
Grupp 156: jahu ja tangained, tärklis ja tärklisetooted 
 
Klass 1562: tärklis ja tärklisetooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- glükooslahused meditsiinis kasutamiseks, mis liigituvad klassi 3369. 
 
Grupp 158: mitmesugused toiduained 
 
Klass 1581: leivatooted, värsked valikpagaritooted ja koogid 
Siia klassi ei kuulu: 
- röstitud leivatooted, mis liigituvad klassi 1582. 
 
Klass 1583: suhkur ja sellega seonduvad tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- naturaalne mesi, mis liigitub klassi 0314. 
 
Klass 1584: kakao; šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- kakaooad, mis liigituvad klassi 0313; 
- šokolaadipiim, mis liigitub klassi 1598. 
 
Klass 1585: pastatooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- manna, mis liigitub klassi 1562. Selles klassis peab kuskussi käsitama terviktoiduna. 
 
Klass 1586: kohv, tee ja samalaadsed tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- teepõõsad ja toormate, mis liigituvad klassi 0313. 
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Klass 1587: maitseained 
Siia klassi ei kuulu: 
- sinepiseemned, mis liigituvad klassi 0311; 
- maitsetaimed ja töötlemata maitseained, mis liigituvad klassi 0313; 
- muu sool kui söögisool, mis liigitub gruppi 144. 
 
OSA 16: PÕLLUTÖÖMASINAD 
 
Grupp 166: spetsiaalsed põllu- või metsatöömasinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- põllumajandussaaduste kuivatid, mis on klassifitseeritud toiduainete töötluse masinate hulka klassi 4221. 
 
Grupp 167: traktorid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- põllumajandussõidukite osad ja lisaseadmed, mis liigituvad gruppi 343. 
 
Grupp 168: põllu- ja metsatöömasinate osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- põllu- ja metsatöömasinate remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, mis liigituvad klassidesse 5053 ja 5152. 
 
OSA 18: RÕIVAD, JALATSID, REISITARBED JA MANUSED 
 
Grupp 181: kutserõivad, eritöörõivad ja manused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- sõjaväe- ja politseirõivad, mis liigituvad klassi 3581; 
- turvarõivad ja manused, mis liigituvad klassidesse 3511 ja 3581. 
 
Grupp 182: pealisrõivad 
Siia gruppi kuulu: 
- karusnahatooted, mis liigituvad gruppi 186; 
- sõjaväe- ja politseirõivad, mis liigituvad klassi 3581; 
- turvarõivad ja manused, mis liigituvad klassidesse 3511 ja 3581. 
 
Grupp 183: rõivad 
 
Klass 1831: alusrõivad 
Siia klassi ei kuulu: 
- rinnahoidjad ja sarnased tooted, mis liigituvad klassi 1832. 
 
Grupp 184: erirõivad ja manused 
 
Klass 1841: erirõivad 
Siia klassi ei kuulu: 
- kutserõivad, mis liigituvad gruppi 181; 
- sõjaväe- ja politseirõivad, mis liigituvad klassi 3581; 
- turvarõivad ja manused, mis liigituvad klassidesse 3511 ja 3581. 
 
Klass 1842: rõivamanused 
Siia klassi ei kuulu: 
- töörõivaste manused, mis liigituvad klassi 1814; 
- peakatete lisandid, mis liigituvad klassi 1844. 
 
Klass 1844: kaabud/kübarad jt peakatted 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõjaväepeakatted, mis liigituvad klassi 3581. 
 
Grupp 185: juveeltooted, käekellad ja seonduvad tooted 
 
Klass 1851: juveeltooted ja seonduvad tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- vääris- ja poolvääriskivid ja metallid toormena, mis liigituvad klassi 1452. 
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Klass 1852: eritellimusel kellassepatooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- kellad, mis liigituvad klassi 3925. 
 
Klass 1853: kingitused ja auhinnad 
Siia klassi ei kuulu: 
- medalid, mis liigituvad klassi 1851. 
 
Grupp 186: karusnahk ja karusnahatooted 
Siia gruppi ei kuulu nahk ja toornahad, mis liigituvad ossa 19. 
 
Grupp 188: jalatsid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- ortopeedilised jalanõud, mis liigituvad klassi 3314. 
 
OSA 19: NAHK JA TEKSTIILRIIE, PLAST- JA KUMMIMATERJALID 
Siia ossa ei kuulu: 
- tekstiilitootmises kasutatavad taimsed toormaterjalid, mis liigituvad klassi 0311; 
- rõivad, mis liigituvad ossa 18, kaitse- ja turvarõivad, mis liigituvad klassi 3511, meditsiinitöötajate 
rõivad, mis liigituvad klassi 3319, või ossa 18 klassifitseerimata spordirõivad, mis liigituvad 
gruppi 374; 
- tekstiili viimistlemise teenused, näiteks kiudude, lõnga või riide värvimine, riide trükkimise teenused 
ja muud tekstiili viimistlemise teenused, mis liigituvad klassi 9839; 
- rõiva- ja tekstiilesemete parandamise teenused, mis liigituvad klassi 5083; 
- matkatarvete remondi- ja hooldusteenused, mis liigituvad klassi 5088; 
- plastist osade valmistamise teenused, mis liigituvad klassi 7999. 
 
Grupp 191: nahk 
Siia gruppi ei kuulu: 
- loomanahad, mis liigituvad klassi 1928; 
- nahast tooted, mis liigituvad tootenime järgi. 
 
Grupp 192: tekstiilriie ja seonduvad tooted 
Siia gruppi ei kuulu: 
- toorloomavill, mis liigitub klassi 0333; 
- tekstiillõng ja -niit, mis liigituvad gruppi 194; 
- tehnilise otstarbega tekstiilvatt, lõng ja riie, mis liigituvad klassi 3956. 
 
Grupp 194: tekstiillõng ja -niit 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tekstiilriie, mis liigitub gruppi 192; 
- tehnilise otstarbega tekstiilvatt, lõng ja riie, mis liigituvad klassi 3956. 
 
Grupp 195: kummi- ja plastmaterjalid 
 
Klass 1951: kummitooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- looduslik kautšuk, mis liigitub klassi 0311; 
- kummitooted, mis liigituvad tootenime järgi. 
 
Klass 1952: plasttooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- plastid algkujul, mis liigituvad gruppi 245; 
- vaigutooted, mis liigituvad klassi 2432. 
 
Grupp 197: sünteetiline kummi ja sünteeskiud 
Siia gruppi ei kuulu: 
- sünteetiline lõng või niit, mis liigitub klassi 1944. 
 
OSA 22: TRÜKISED JA SEONDUVAD TOOTED 
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Siia ossa ei kuulu: 
- trükiteenused, mis liigituvad klassi 7981; 
- raamatuköitmis- ja viimistlusteenused, mis liigituvad klassi 7997; 
- trükilaoga seotud ja trükiplaatide valmistamise teenused, mis liigituvad klassi 7982; 
- tarkvara paljundamise teenused, mis liigituvad klassi 7226; 
- video- ja helisalvestiste paljundamise teenused, mis liigituvad klassi 7999. 
 
Grupp 221: raamatud, brošüürid ja infolehed 
Siia gruppi ei kuulu: 
- ajalehed, ajakirjad, perioodikaväljaanded ja pildiajakirjad, mis liigituvad gruppi 222. 
 
Grupp 224: margid, tšekiblanketid, pangatähed, aktsiatunnistused, kaubareklaammaterjal, 
kataloogid ja käsiraamatud 
Siia gruppi ei kuulu: 
- üldised postkontoriseadmed, mis liigituvad klassi 3010; 
- margialbumid ja filateeliakataloogid, mis liigituvad klassi 2284; 
- paber eelnimetatud dokumentide tootmiseks, mis liigitub klassi 3019. 
 
Grupp 225: trükiplaadid või -silindrid või muud trükivahendid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kontori ofsettrükimasinad, mis liigituvad klassi 3012; 
- trükimasinad, mis liigituvad klassi 4299. 
 
Grupp 226: tint 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tint kontoris kasutamiseks (templipadjad, tindikassetid jmt), mis liigituvad klassi 3019. 
 
Grupp 228: paberist või papist registriraamatud, arveraamatud, köitjad, blanketid ja muud 
trükitud kontorikaubad 
 
Klass 2281: paberist või papist registriraamatud 
Siia klassi ei kuulu: 
- raamatud, mis liigituvad klassi 2211. 
 
OSA 24: KEEMIATOOTED 
 
Grupp 242: värvid ja pigmendid 
 
Klass 2422: parkimisekstraktid, värviekstraktid, parkained (tanniinid) ja värvained 
Siia klassi ei kuulu: 
- taimsed derivaadid värvimiseks, mis liigituvad klassi 2432. 
 
Grupp 244: väetised ja lämmastikuühendid 
Siia gruppi ei kuulu mineraalid väetiste tootmiseks, mis liigituvad klassi 1431. 
 
Grupp 246: lõhkeained 
 
Klass 2461: valmislõhkeained 
Siia klassi ei kuulu relvad ega laskemoon, mis liigituvad gruppi 353. 
 
Grupp 249: peenkemikaalid ja mitmesugused keemiatooted 
 
Klass 2495: erikeemiatooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- põhikemikaalid, mis liigituvad gruppi 243; 
- värvid ja pigmendid, mis liigituvad gruppi 242; 
- lõhkeained, mis liigituvad gruppi 246; 
- liimid, mis liigituvad klassi 2491; 
- fotokemikaalid, mis liigituvad klassi 2493. 
 
Klass 2496:mitmesugused keemiatooted 
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Siia klassi ei kuulu: 
- põhikemikaalid, mis liigituvad gruppi 243; 
- värvid ja pigmendid, mis liigituvad gruppi 242; 
- lõhkeained, mis liigituvad gruppi 246; 
- liimid, mis liigituvad klassi 2491; 
- fotokemikaalid, mis liigituvad klassi 2493. 
 
OSA 30: KONTORIMASINAD JA ARVUTID, NENDE SEADMED JA TARVIKUD, V.A 
MÖÖBEL JA TARKVARAPAKETID 
Seda osa võib kasutada ainult riistvaratarnete jaoks. Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada 
lisaklassifikaatori jaotist J (andmetöötluse, info- või sidetehnoloogia muud täiendid). 
 
Grupp 301: kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, printerid ja mööbel 
 
Klass 3012: fotokopeer- ja trükiseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- fotokopeer- ja termokopeerseadmete äratarvitatavad tooted, v.a värvikassetid, mis liigituvad klassidesse 2261 ja 
3019; 
- seadmed trükitööstuse ja trükiteenuste jaoks, mis liigituvad gruppi 225. 
 
Klass 3013: postkontoriseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- margid, mis liigituvad gruppi 224. 
 
Klass 3014: kalkulaatorid ja raamatupidamismasinad 
Siia klassi ei kuulu: 
- arvutusmasinate lindid ja trumlid, mis liigituvad klassi 3019. 
 
Klass 3015: kirjutusmasinad 
Siia klassi ei kuulu: 
- kirjutusmasinalindid, mis liigituvad klassi 3019. 
 
Klass 3016: magnetkaardid 
Siia klassi ei kuulu muud magnetilised või mittemagnetilised isikukaardid, mida saab määratleda CPV tootenime 
abil, ühendades selle lisakoodiga CA16-8 (magnetilised), näiteks ametitõendid, mis liigituvad klassi 3512. 
 
Klass 3017: etiketimasinad 
Siia klassi ei kuulu: 
- lipikud ja etiketid, mis liigituvad klassidesse 3019, 3512 ja 3956. 
 
Grupp 302: arvutiseadmed ja nende tarvikud 
Siia gruppi ei kuulu: 
- muud kontorimasinad peale arvutite, mis liigituvad gruppi 301. 
 
Klass 3021: andmetöötlusmasinad (riistvara) 
Siia klassi ei kuulu: 
- sisend- ja väljundseadmed, mis liigituvad klassi 3023. 
 
OSA 31: ELEKTRIMASINAD, -APARAADID, -SEADMED JA -TARVIKUD; VALGUSTUS 
 
Grupp 311: elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- elektrimootorite, generaatorite ja transformaatorite remondi-, hooldus ja taasmähistamisteenused, mis liigituvad 
klassidesse 5053 ja 5111. 
 
Grupp 312: elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur 
Siia gruppi ei kuulu: 
- elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri paigaldamise teenused, mis liigituvad klassi 5111; 
- ehitusega seotud elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd, mis liigituvad klassi 4531. 
 
Grupp 313: isoleeritud juhtmed ja kaablid 
 
Klass 3131: magistraalvõrgud 
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Siia klassi ei kuulu: 
- magistraalvõrgud muuks kui elektriliseks otstarbeks, mis liigituvad klassidesse 4411, 4413 ja 4416. 
 
Klass 3134: kaabli manused 
Siia klassi ei kuulu: 
- isoleeritud toruliited, mis liigituvad klassi 4416. 
 
Grupp 315: valgustusseadmed ja elektrilambid 
 
Klass 3151: elektrihõõglambid 
Siia klassi ei kuulu: 
- lambid ja valgustid ja nende osad, mis liigituvad klassidesse 3152 ja 3153. 
 
Klass 3152: lambid ja valgustid 
Siia klassi ei kuulu: 
- elektrihõõglambid, mis liigituvad klassi 3151; 
- lampide ja valgustusseadmete osad, mis liigituvad klassi 3153. 
 
Grupp 316: elektriseadmed ja -aparaadid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- koodi 50532000 alla klassifitseeritud elektriseadmete ja -aparaatide remondi- ja hooldusteenused; 
- elektriseadmete ja -aparaatide paigaldusteenused, mis liigituvad gruppi 511; 
- maanteedele, raudteedele jm mõeldud valgustus- ja signalisatsiooniseadmete paigaldusteenused, mis liigituvad 
klassi 4531. 
 
Klass 3161: mootorite ja sõidukite elektriseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- juhtmed, mis liigituvad gruppidesse 313 ja 443. 
 
Klass 3162: heli- või visuaalsignalisatsiooniseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- signaaltuled, mis liigituvad klassi 3151; 
- valgusfoorid, mis liigituvad klassi 3499; 
- raudteeliikluse korralduse seadmed, mis liigituvad klassi 3463; 
- politsei signalisatsiooniseadmed, mis liigituvad klassi 3526. 
 
Grupp 317: elektroonilised, elektromehaanilised ja elektrotehnilised tarvikud 
 
Klass 3171: elektroonikaseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- kontoris kasutamiseks mõeldud elektroonilised masinad ja aparaadid, mis liigituvad gruppi 301; 
- ainult meditsiinis kasutamiseks mõeldud elektronseadmed, mis liigituvad ossa 33; 
- ainult sõjaväes, politseis ja julgeoleku valdkonnas kasutamiseks mõeldud elektronseadmed, mis liigituvad 
ossa 35. 
 
OSA 32: RAADIO-, TELEVISIOONI-, KOMMUNIKATSIOONI-, TELESIDE- JA SELLEGA 
SEOTUD SEADMED 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist J (andmetöötluse, info- või 
sidetehnoloogia muud täiendid). 
 
Grupp 322: raadiotelefoni, raadiotelegraafi, raadio ja televisiooni saateaparatuur 
Siia gruppi ei kuulu: 
- raadiotelefoni, raadiotelegraafi, raadio ja televisiooni saateaparatuuri remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, 
mis liigituvad klassidesse 5033, 5034, 5132 ja 5133. 
 
Grupp 323: televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed 
Siia gruppi ei kuulu: 
- televisiooni- ja raadiovastuvõtjate, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmete remondi-, hooldus- ja 
paigaldusteenused, mis liigituvad klassidesse 5033, 5034 ja 5131. 
 
Klass 3232: televisiooni- ja audiovisuaalsed seadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- katoodkiiretorud, mis liigituvad klassi 3167; 
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- telerite elektronkiiretorud, mis liigituvad klassi 3171. 
 
Grupp 324: võrgud 
 
Klass 3242: võrguseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- võrguliidesed, mis liigituvad klassi 3023; 
- võrguserverid, mis liigituvad klassi 4882. 
 
Grupp 325: elektersideseadmed ja -tarvikud 
 
Klass 3254: lülituskilbid 
Siia klassi ei kuulu: 
- muuks otstarbeks kui elekterside jaoks mõeldud elektrilülituskilbid ja lülituskilbid, mis liigituvad klassi 3121. 
 
Klass 3255: telefoniseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- mobiiltelefonid, mis liigituvad klassi 3225. 
 
Klass 3256: kiudoptilised materjalid 
Siia klassi ei kuulu: 
- kiudoptikaaparatuur, mis liigitub klassi 3862. 
 
Klass 3257: sideseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- sidevõrgud, mis liigituvad klassi 3241; 
- sidesatelliidid, mis liigituvad klassi 3563. 
 
OSA 33: MEDITSIINISEADMED, FARMAATSIATOOTED JA ISIKUHOOLDUSTOOTED 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist L (meditsiini- ja laborialased muud 
täiendid). 
 
Grupp 331: meditsiiniseadmed 
 
Klass 3311: kuvaseadmed meditsiinis, stomatoloogias ja veterinaarias kasutamiseks 
Siia klassi ei kuulu: 
- röntgeniaparaatide tarvikud, ilmutid ja kinnitid, mis liigituvad klassi 2493; 
- ultrahelidiagnostikaseadmed, mis liigituvad klassi 3312; 
- kuvaseadmete paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5141; 
- röntgenfotograafia teenused, mis liigituvad klassi 7996; 
- meditsiiniülesvõttetehnika teenused, mis liigituvad klassi 8515. 
 
Klass 3312: salvestussüsteemid ja uuringute seadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- ultraheli-südamedetektorid, mis liigituvad klassi 3311. 
 
Klass 3313: hambaravi ja sellega seotud erialade instrumendid ja seadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- hambavaha, mis liigitub klassi 2495; 
- hambaröntgen, mis liigitub klassi 3311; 
- hambaravi tarbekaubad, mis liigituvad klassi 3314; 
- hambaravi tööjaam, mis liigitub klassi 3319; 
- hamba- või suuhügieenitooted, mis liigituvad klassi 3371; 
- hambaravipraksis ja vastavad teenused, mis liigituvad klassi 8513. 
 
Klass 3314: meditsiinilised tarbekaubad 
Siia klassi kuuluvad: 
- ühekordse kasutusega meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad. 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilised gaasid, mis liigituvad klassi 2411; 
- vereülekandeseadmed ja -vahendid, mis liigituvad klassi 3319; 
- paberist haiglatarbed, mis liigituvad klassi 3319. 
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Klass 3315: radioteraapia-, taastusravi-, elekterravi- ja füsioteraapiaseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilised gaasid, mis liigituvad klassi 2411. 
 
Klass 3316: operatsioonitehnika 
Siia klassi ei kuulu: 
- hapnikutelgid, mis liigituvad klassi 3315; 
- eelnimetatud seadmete ja instrumentide puhul kasutatavad meditsiinilised tarbekaubad, mis liigituvad 
klassi 3314; 
- kirurgias kasutatavad seadmed ja instrumendid, nagu tehiskehaosad, mis liigituvad klassi 3318. 
 
Klass 3318: funktsionaalne tugi 
Siia klassi ei kuulu: 
- patsiendi monitooring, mis liigitub klassi 3319. 
 
Grupp 336: ravimid 
 
Klass 3362: vere, vereloome ja kardiovaskulaarsüsteemi ravimid 
Siia klassi ei kuulu: 
- dialüüslahused, mis liigituvad klassi 3369. 
 
Grupp 337: isikuhooldustooted 
 
Klass 3371: parfüümid, hügieenivahendid ja kondoomid 
Siia klassi ei kuulu: 
- pediküüritarvete komplektid, mis liigituvad klassi 3372. 
 
Klass 3372: raseerimisvahendid ja maniküüri- või pediküüritarvete komplektid 
Siia klassi ei kuulu: 
- jalahooldustooted ja -emulsioonid, mis liigituvad klassi 3371; 
- küünehooldustooted, mis liigituvad klassi 3374. 
 
Klass 3373: silmahooldustooted ja korrigeerivad läätsed 
Siia klassi ei kuulu: 
- astronoomia- ja optikariistad, mis liigituvad klassi 3863. 
 
Klass 3374: käte- ja küünehooldustooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- maniküüri- ja pediküüritarvete komplektid, mis liigituvad klassi 3372. 
 
Grupp 339: lahkamis- ja surnukambri seadmed ja tarvikud 
Siia gruppi ei kuulu: 
- meditsiini- ja kirurgiaseadmete ja -aparaatide paigaldus-, remondi- ja hooldusteenused, mis liigituvad gruppi 514 
ja klassi 5042; 
- laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid), mis liigituvad ossa 38; 
- kutserõivad, eritöörõivad ja manused, mis liigituvad gruppi 181. 
 
OSA 34: TRANSPORDIVAHENDID JA SEONDUVAD LISATOOTED 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist M (transpordi muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- mootorsõidukite remondi-, hooldus ja lammutustööd, mis liigituvad gruppi 501; 
- õhusõidukite, raudteede, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis 
liigituvad klassi 502. 
 
Grupp 341: mootorsõidukid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- sõjaväesõidukid, mis liigituvad gruppi 354. 
 
Klass 3414: raskeveokid 
Siia klassi ei kuulu: 
- kraanaga veokid, mis liigituvad klassi 4241. 
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Klass 3415: simulaatorid 
Siia klassi ei kuulu: 
- lennusimulaatorid, mis liigituvad klassi 3474; 
- laevasildade simulaatorid, mis liigituvad klassi 3493; 
- lahingusimulaatorid, mis liigituvad klassi 3574. 
 
Grupp 343: sõidukite ja nende mootorite osad ja lisaseadmed 
 
Klass 3431: mootorid ja mootoriosad 
Siia klassi ei kuulu: 
- mootorite ja sõidukite elektriseadmed, mis liigituvad klassi 3161. 
 
Klass 3432: mehaanilised tagavaraosad, v.a mootorid ja mootorite osad 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõidukite kiirusmõõdikud, mis liigituvad klassi 3856. 
 
Klass 3435: kerg- ja raskeveokite rehvid 
Siia klassi ei kuulu: 
- mootorrataste rehvid, mis liigituvad klassi 3441; 
- jalgrattarehvid, mis liigituvad klassi 3443; 
- lennukite rehvid, mis liigituvad klassi 3473. 
 
Grupp 345: laevad ja paadid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- sõjalaevad, mis liigituvad gruppi 355; 
- laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad klassi 5024. 
 
Grupp 346: raudtee- ja trammivedurid ja veerem ning nendega seonduvad osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- roomikmasinad, mis liigituvad gruppi 435; 
- raudteede ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad klassi 5022. 
 
Grupp 347: õhusõidukid ja kosmoseaparaadid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- sõjaväe õhusõidukid ja kosmosesõidukid, mis liigituvad klassidesse 3561 ja 3563; 
- õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad 
klassi 5021. 
 
Grupp 349: mitmesugused transpordivahendid ja tagavaraosad 
 
Klass 3492: teedevarustus 
Siia klassi ei kuulu: 
- valgusfoorid ja valgustusseadmed, mis liigituvad klassi 3499. 
 
OSA 35: TURVA-, TULETÕRJE-, POLITSEI- JA KAITSESEADMED 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist F (sihtotstarbeline kasutamine). 
 
Grupp 358: isiku- ja tugivarustus 
Siia gruppi ei kuulu: 
- relvade ja relvastussüsteemide remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5084; 
- relvade ja laskemoona hävitamise teenused, mis liigituvad klassi 9052; 
- kutserõivad, eritöörõivad ja manused, mis liigituvad gruppi 181. 
 
Klass 3581: isikuvarustus 
Siia klassi ei kuulu: 
- langevarjud, mis liigituvad klassi 3952. 
 
OSA 37: MUUSIKARIISTAD, SPORDIKAUBAD, MÄNGUD, MÄNGUASJAD, KÄSITÖÖ- JA 
KUNSTITARBED NING -TARVIKUD 
 
Grupp 374: spordikaubad ja -varustus 
Selles grupis klassifitseeritakse spordialad asjakohasel juhul pallimängu nimetuse alla. 
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Klass 3741: välispordivarustus 
Siia klassi ei kuulu: 
- langevarjud, mis liigituvad klassi 3952. 
 
Grupp 378: käsitöö- ja kunstitarbed 
 
Klass 3782: kunstitarbed 
Siia klassi ei kuulu: 
- paber, mis ei ole kunstile või käsitööle eriomane, paljundusmasinate paber jms, mis liigitub osadesse 22 ja 30. 
  
OSA 38: LABORISEADMED, OPTIKA- JA TÄPPISINSTRUMENDID (V.A KLAASID) 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist L (meditsiini- ja laborialased muud 
täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- mõõte-, kontroll- ja testimisaparatuur, navigeerimis- ja muu otstarbega seadmete remondi-, hooldus- 
ja paigaldusteenused, ajamõõtjate remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused ning optikaseadmete 
hooldus- ja remonditeenused, mis liigituvad klassi 5041 ning gruppidesse 508 ja 512. 
 
Grupp 383: mõõteriistad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kaalumisseadmed ja muud kaalud peale täppiskaalude, mis liigituvad klassi 4292; 
- mõõteriistad navigeerimiseks, mis liigituvad gruppi 381; 
- geoloogilised ja geofüüsikalised mõõteriistad, mis liigituvad gruppi 382; 
- instrumendid füüsikaliste näitajate kontrollimiseks, mis liigituvad gruppi 384. 
 
Grupp 385: kontrolli- ja katseaparatuur 
 
Klass 3851: mikroskoobid 
Siia klassi ei kuulu: 
- optilised mikroskoobid, mis liigituvad klassi 3863. 
 
Klass 3852: tomograafid 
Siia klassi ei kuulu: 
- arvutiskannerid, mis liigituvad klassi 3021; 
- skannerid meditsiinis kasutamiseks, nagu ultraheliskannerid, magnetresonantsskannerid või tomograafiaseadmed, 
mis liigituvad klassi 3311; 
- kiirgusdosimeetrid, mis liigituvad klassi 3834; 
- dosimeetriasüsteemid, mis liigituvad klassi 3854. 
 
Klass 3854: katse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid 
Siia klassi ei kuulu: 
- temperatuuri-niiskuse testrid, mis liigituvad klassi 3893; 
- sõidukite kiirusmõõdikud, mis liigituvad klassi 3856; 
- elektrooniline detektoraparatuur, mis liigitub klassi 3764; 
- instrumendid füüsikaliste näitajate kontrollimiseks, mis liigituvad gruppi 384; 
- muud siin loetlemata hindamis- ja testimisseadmed, mis liigituvad gruppi 389. 
 
Klass 3855: mõõturid 
Siia klassi ei kuulu: 
- instrumendid füüsikaliste näitajate kontrollimiseks, mis liigituvad gruppi 384. 
 
Klass 3857: reguleerimis- ja juhtimisseadmed ja aparaadid 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõidukite kiirusmõõdikud, mis liigituvad klassi 3856. 
 
Klass 3858: kiirguse kasutusel põhinevad mittemeditsiinilised seadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilised röntgenoloogiaseadmed, mis liigituvad klassidesse 3311 (üldiseks kasutuseks) ja 3318 
(südamekirurgias kasutamiseks); 
- röntgenkiirguse mikroanalüsaatorid, mis liigituvad klassi 3894. 
 
Grupp 386: optikainstrumendid 
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Klass 3863: astronoomia- ja optikariistad 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilised laserid, mis liigituvad klassidesse 3316 (kirurgiliseks kasutamiseks) ja 3312 (muuks otstarbeks kui 
kirurgiliseks); 
- lasertööpingid, mis liigituvad klassi 4261. 
 
Klass 3865: fotograafiaseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- veebikaamerad, mis liigituvad klassi 3023; 
- turvakaamerad, mis liigituvad klassi 3512; 
- sisetelevisioonikaamerad, mis liigituvad klassi 3223; 
- fotopaber ja -kemikaalid, mis liigituvad klassidesse 2299 ja 2493; 
- filmid, mis liigituvad klassi 3235. 
 
Grupp 387: ajaregistraatorid jms seadmed; parkimisautomaadid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- paindliku tööaja seadmed, ajaarvestussüsteemid ning tööaja arvestamise süsteemid või tööaja registraatorid, mis 
liigituvad klassi 3512. 
 
Grupp 388: tööstuslike protsesside juhtimisseadmed ja kaugjuhtimisseadmed 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kaugjuhtimisega sireenid, mis liigituvad klassi 3882; 
- digitaalsed kaugjuhtimispuldid, mis liigituvad klassi 4296. 
 
Grupp 389: mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed 
 
Klass 3894: tuumasisalduse hindamise vahendid 
Siia klassi ei kuulu: 
- Geigeri loendurid, saastuse seireseadmed ning kiirgusseireseadmed, mis liigituvad klassi 3834. 
 
OSA 39: MÖÖBEL (SH KONTORIMÖÖBEL), SISUSTUS, KODUMASINAD (V.A 
VALGUSTUS) JA PUHASTUSVAHENDID 
Siia ossa ei kuulu: 
- valgustusseadmed, mis liigituvad gruppi 315. 
 
Grupp 391: mööbel 
 
Klass 3911: istmed, toolid, seonduvad tooted ja nende osad 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõidukite istmed, mis liigituvad gruppi 343. 
 
Klass 3912: lauad, kapid, kirjutuslauad ja raamatukapid 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilised lauad ja muud lauad, mis on mõeldud kasutamiseks haiglas ja parameditsiinis, mis liigituvad 
klassidesse 3319 ja 3393; 
- lauad lauamängude jaoks, mis liigituvad klassi 3746. 
 
Grupp 392: sisustus 
 
Klass 3922: köögitarbed, majapidamis- ja kodukaubad ning toitlustustarbed 
Siia klassi ei kuulu: 
- toitlustusseadmed (sh söökla- ja suurköögisisustus), mis liigitub klassi 3931; 
- toiduained, mis liigituvad osadesse 03 ja 15. 
 
Kategooria 39254: kellassepatooted 
Siia kategooriasse ei kuulu: 
- eritellimusel kellassepatooted, mis liigituvad klassi 1852. 
 
Grupp 393: mitmesugused seadmed 
 
Klass 3931: toitlustusseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
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- toitlustustarbed, mis liigituvad klassi 3922. 
 
Grupp 398: puhastus- ja poleerimisvahendid 
 
Klass 3981: lõhnastamisvahendid ja -vahad 
Siia klassi ei kuulu: 
- parfümeerias kasutatavad taimed, mis liigituvad klassi 0311; 
- parfüümid, mis liigituvad klassi 3371. 
 
OSA 41: KOGUTUD JA PUHASTATUD VESI 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist K (energia- ja veejaotuse 
muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- veejaotus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad gruppi 651; 
- mineraalvesi või vesi tahkel kujul, mis liigitub klassi 1598; 
- destilleeritud vesi, mis liigitub klassi 2431. 
 
OSA 42: TÖÖSTUSMASINAD 
 
Grupp 421: mehaanilised jõumasinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- aurugeneraatorite, turbiinide, kompressorite ja põletite paigaldamise teenused, mis liigituvad klassi 5113; 
- kompressorite paigaldus-, remondi- ja hooldusteenused, mis liigituvad klassi 5051; 
- aurugeneraatorite paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5113. 
 
 
Klass 4211: turbiinid ja mootorid 
Siia klassi ei kuulu: 
- veomootorid, mis liigituvad klassi 1673; 
- elektrimootorid, mis liigituvad klassi 3111; 
- vahelduvvoolugeneraatorid, mis liigituvad klassi 3113; 
- tuuleturbiinid ja tuuleturbiinide generaatorid, mis liigituvad klassi 3112; 
- hüdraulilised ja pneumaatilised jõumasinad ja mootorid, mis liigituvad klassi 4212. 
 
Klass 4215: tuumareaktorid ja nende osad 
Siia klassi ei kuulu: 
- tuumkütused, mis liigituvad klassi 0934; 
- tuumareaktori kaitseseadmed ning tuumakaitse- ja tuumaohutusseadmed, mis liigituvad klassi 3511. 
 
Grupp 422: toiduainete, jookide ja tubakatöötluse masinad ja seonduvad osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- toitlustusseadmed, mis liigituvad klassi 3931; 
- köögitarbed, majapidamis- ja kodukaubad ning toitlustustarbed, mis liigituvad klassi 3922. 
 
Grupp 423: tööstuse või laboratooriumi ahjud, jäätmepõletusahjud ja kuivatuskapid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- ahjude paigaldamine, mis liigitub klassi 4526; 
- ahjude ja ahjude põletite paigaldamise teenused, mis liigituvad klassi 5113; 
- ahjupuhastusteenused, mis liigituvad klassi 9091. 
 
Grupp 424: tõste- ja teisaldusmehhanismid ja osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- liftihooldusteenused, mis liigituvad klassi 5075; 
- tõste- ja teisaldusmehhanismide, v.a liftide ja eskalaatorite paigaldamise teenused, mis liigituvad klassi 5151; 
- lifti ja eskalaatori paigaldamise teenused, mis liigituvad klassi 4531. 
 
Klass 4241: tõste- ja teisaldusmehhanismid 
Siia klassi ei kuulu: 
- tervishoiu valdkonnas kasutatavad tõstemehhanismid, mis liigituvad klassi 3319; 
- surnutõstukid või -teisaldamisseadmed, mis liigituvad klassi 3394. 
 
Grupp 425: jahutus- ja ventilatsiooniseadmed 
Siia gruppi ei kuulu: 
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- jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigaldustöö, mis liigitub klassi 4533. 
 
Klass 4251: soojusvahetid, kliima- ja jahutusseadmed ja filtreerimisseadmed 
Siia klassi ei kuulu: 
- küte (aur, kuum vesi jms), mis liigitub gruppi 093; 
- surnukuuri külmikud või jääkambrid, mis liigituvad klassi 3394; 
- külmutuslaevad, mis liigituvad klassi 3451; 
- kliimaseadmed, veekuumutid ja hoonete küte ja kütteseadmed, külmikud ja sügavkülmikud (kodumajapidamise 
jaoks ja tööstuslikuks kasutamiseks), mis liigituvad klassi 3971; 
- õhusoojendid, gaasisoojendid ja gaasikülmikud, mis liigituvad klassi 3972; 
- materjalide termotöötlusseadmed, jahutavad ning jahutavad ja soojendavad tsirkulatsioonipumbad, mis liigituvad 
klassi 4294; 
- külmutusseadmete kompressorid, mis liigituvad klassi 4212; 
- küttematerjalid, mis liigituvad klassi 4411; 
- küttetorud, mis liigituvad klassi 4416; 
- keskkütteradiaatorid ja -kuumaveekatlad ja nende osad, mis liigituvad klassi 4462. 
 
Grupp 426: tööpingid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tööpinkide remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5153. 
 
Grupp 427: tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tekstiilitootmis-, rõivavalmistus- ja nahavalmistusmasinate paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5154; 
- pesupesemis- ja kuivpuhastusteenused, mis liigituvad klassi 9831. 
 
Grupp 428: paberi- ja papitööstuse masinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- paberi-, trüki- ja raamatuköitmismasinad ning puidu-, pabermassi-, paberi- või papikuivatid ja nende osad, mis 
liigituvad klassi 4299; 
- paberi- ja papitootmismasinate paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 5154. 
 
Grupp 429: mitmesugused üld- ja eriotstarbelised masinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- muude üldotstarbeliste masinate remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, mis liigituvad klassidesse 5053 ja 
5151; 
- eriotstarbeliste masinate remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused, mis liigituvad klassidesse 5053 ja 5154; 
- üldised masinaehitusteenused, mis liigituvad klassi 7133. 
 
OSA 43: KAEVANDUS-, KARJÄÄRI- JA EHITUSMASINAD 
 
Grupp 431: kaevandusseadmed 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kaevandusvagonettide tõukurid, mis liigituvad klassi 4241; 
- nafta- ja gaasitorude ehitustööd, mis liigituvad klassi 4523; 
- tehaste, kaevandus- ja tootmisettevõtete ning nafta- ja gaasitööstushoonete (naftatöötlemistehas, naftaterminal) 
ehitustööd, naftaplatvormide lammutamine, mis liigituvad klassi 4525; 
- nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused, mis liigituvad ossa 76. 
 
Grupp 433: ehitusmasinad ja -seadmed 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kõnealuste masinate abil tehtavad ehitustööd, mis liigituvad ossa 45; 
- kõnealuste masinate tarbekaubad ja tarvikud, mis liigituvad ossa 44. 
 
Grupp 434: kaevise töötlemis- ja valuvormmasinad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kõnealuste masinate abil tehtavad ehitustööd, mis liigituvad ossa 45; 
- kõnealuste masinate tarbekaubad ja tarvikud, mis liigituvad ossa 44. 
 
Grupp 436: kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad, mis liigituvad gruppidesse 431, 432 ja 433. 
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Grupp 437: metallurgiamasinad ja nende osad 
Siia gruppi ei kuulu: 
- valuvormmasinad, mis liigituvad gruppi 434. 
 
OSA 44: EHITUSMATERJALID JA EHITUSE ABIMATERJALID 
Täiendava kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist I: ehituse/tööde muud täiendid. 
 
Grupp 441: ehitusmaterjalid ja seonduvad tooted 
 
Klass 4411: ehitusmaterjalid 
Siia klassi ei kuulu: 
- puit muuks otstarbeks kui ehituseks, mis liigitub klassi 0341; 
- kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik, mis liigituvad klassi 1421; 
- raudtee-ehitusmaterjalid, mis liigituvad klassi 3494; 
- ehitusseadmed, mis liigituvad klassi 4332; 
- ehituses kasutatavad kaubad, mis liigituvad klassi 4442; 
- ehituskivid, mis liigituvad klassi 4491. 
 
Klass 4413: kanalisatsioonitorustik 
Siia klassi ei kuulu: 
- kanalisatsioonitorud, mis liigituvad klassi 4416. 
 
Klass 4416: torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- torujuhtmete seadmed, mis liigituvad klassi 4299; 
- torustiku toed, mis liigituvad klassi 4421. 
 
Klass 4419: mitmesugused ehitusmaterjalid 
Siia klassi ei kuulu: 
- puit muuks otstarbeks kui ehituseks, mis liigitub klassi 0341; 
- kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik, mis liigituvad klassi 1421; 
- raudtee-ehitusmaterjalid, mis liigituvad klassi 3494; 
- ehitusseadmed, mis liigituvad klassi 4332; 
- ehituskivid, mis liigituvad klassi 4491. 
 
Grupp 442: konstruktsioonitooted 
 
Klass 4421: konstruktsioonid ja konstruktsioonide osad 
Siia klassi ei kuulu: 
- satelliidi- ja televisiooniantennid, mis liigituvad klassi 3232; 
- linnamööbel, mis liigitub klassi 3492. 
 
Klass 4422: ehitustisleritooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- soomustatud või armeeritud uksed, mis liigituvad klassi 4442; 
- ukselukud, mis liigituvad klassi 4452; 
- uste ja akende ning nendega seotud osade paigaldamine, mis liigitub klassi 4542. 
 
Grupp 443: kaabli-, traadi- ja seonduvad tooted 
 
Klass 4431: traaditooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- isoleeritud juhtmed ja kaablid, mis liigituvad gruppi 313; 
- ehituses kasutatav traat, mis liigitub klassi 4433. 
 
Klass 4432: kaabel ja seonduvad tooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- elektrivooluahela komponendid (sh ühenduskaablid ja pikenduskaablid), mis liigituvad klassi 3122; 
- isoleeritud juhtmed ja kaablid (sh jaotuskaablid), mis liigituvad gruppi 313; 
- elektersidekaablid, mis liigituvad klassi 3252; 
- telefonikaablid, mis liigituvad klassi 3255; 
- kiudoptilised kaablid, mis liigituvad klassi 3256; 
- sidekaablid, mis liigituvad klassi 3257; 
- andmeedastuskaablid, mis liigituvad klassi 3258. 
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Grupp 444: mitmesugused valmistooted ja seonduvad esemed 
 
Klass 4442: ehituses kasutatavad kaubad 
Siia klassi ei kuulu: 
- ehitusmaterjalid, mis liigituvad gruppi 441; 
- tooted vannitubade ja köökide jaoks, mis liigituvad klassi 4441. 
 
Klass 4448: mitmesugused tulekaitsetooted 
Siia klassi ei kuulu: 
- tulekustutuspulber, -ained ja -laengud, mis liigituvad klassi 2495; 
- tulekahjuhäiresüsteemid, mis liigituvad klassi 3162; 
- tuletõrjeseadmed (sh tulekustutid), mis liigituvad klassi 3511; 
- tuletekid, mis liigituvad klassi 3952; 
- tuletõrjepumbad, mis liigituvad klassi 4212; 
- tulekindlad uksed, mis liigituvad klassi 4422. 
 
Grupp 445: tööriistad, lukud, võtmed, hinged, kinnitusvahendid, ketid ja vedrud 
 
Klass 4452: lukud, võtmed ja hinged 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõidukilukud, mis liigituvad klassi 3491. 
 
Grupp 446: paagid, reservuaarid ja mahutid; keskkütteradiaatorid ja kuumaveekatlad 
 
Klass 4462: keskkütteradiaatorid ja -kuumaveekatlad ja nende osad 
Siia klassi ei kuulu: 
- lokaalküte, mis liigitub klassi 0932; 
- keskkütteseadmed, mis liigituvad klassi 3971; 
- kuumaveeboilerid ja aurukatlad, mis liigituvad klassi 4216; 
- lokaalküttekatlad, mis liigituvad klassi 4251. 
 
Grupp 449: ehituskivid, lubjakivi, kips ja kiltkivi 
Seda gruppi võib kasutada ainult toormaterjalide ostmisel. Täpsustamaks materjali, et täiendada toote kirjeldust, 
peaksid kasutajad viitama lisaklassifikaatorile, täpsemalt jaotise A grupile B. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- parkettkivid, mis liigituvad klassi 4419; 
- tänavakivid, mis liigituvad klassi 4411; 
- kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik, mis liigituvad klassi 1421. 
 
OSA 48: TARKVARAPAKETID JA INFOSÜSTEEMID 
Seda osa võib kasutada ainult saritarkvara ostmisel paketina, kui seda peetakse tarneks. 
Siia ossa ei kuulu: 
- tarkvaraarendusteenused, mis liigituvad kategooriasse 72000000. 
 
Grupp 481: tööstusliku tarkvara pakett  
Siia gruppi ei kuulu: 
- tööstusliku tarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722121; 
- müügikoha tarkvara arendusteenused, lennujuhtimistarkvara arendusteenused, lennunduse maapealse toe ja 
testimistarkvara arendusteenused, raudteeliikluse juhtimistarkvara arendusteenused, tööstusjuhtimise tarkvara 
arendusteenused, raamatukogude tarkvara arendusteenused, vastavustarkvara arendusteenused, meditsiinitarkvara 
arendusteenused, õppetarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722121. 
 
Grupp 482: võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 
Siia gruppi ei kuulu: 
- võrgukasutuse, Interneti-võrgu ja intranetivõrgu arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722122; 
 
Grupp 483: dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse 
tarkvarapakett 
Siia gruppi ei kuulu: 
- dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvara arendusteenused, mis 
liigituvad allkategooriasse 722123; 
 
Grupp 484: äritehingute ja eraasjade tarkvarapakett 
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Siia gruppi ei kuulu: 
- äritehingute ja eraasjade tarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722124; 
- investeerimistegevuse juhtimise ja tuludeklaratsioonide koostamise tarkvara arendusteenused, arvutuskeskuste 
haldustarkvara ja lisatarkvara arendusteenused, inventuuritarkvara arendusteenused, finantsanalüüsi ja 
raamatupidamistarkvara arendusteenused, tööajaarvestus- või personalitarkvara arendusteenused, analüüsi-, 
teadustöö-, matemaatika- või prognoositarkvara arendusteenused, oksjonitarkvara arendusteenused, müügi-, 
turundus- ja ettevõtlusteabe tarkvara arendusteenused, hanketarkvara arendusteenused, mis liigituvad 
allkategooriasse 722124. 
 
Grupp 485: side- ja multimeediatarkvarapakett 
Siia gruppi ei kuulu: 
- side- ja multimeediatarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722125; 
 
Grupp 486: andmebaasi- ja operatsioonitarkvarapakett 
Siia gruppi ei kuulu: 
- andmebaasi- ja operatsioonitarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722126; 
- andmebaasitarkvara arendusteenused, suurarvuti operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused, miniarvuti 
operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused, mikroarvuti operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused, 
personaalarvuti (PC) operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused, klasteerimistarkvara arendusteenused, 
reaalaja operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused, mis liigituvad allkategooriasse 722126. 
 
Grupp 487: tarkvarapaketi utiliit 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tarkvaraarendusteenuste utiliit, mis liigituvad allkategooriasse 722127; 
- varundus- või taastustarkvara arendusteenused, vöötkooditarkvara arendusteenused, turvatarkvara 
arendusteenused, võõrkeelte tõlke tarkvara arendusteenused, salvestuskandja laadimise tarkvara arendusteenused, 
viirusekaitse tarkvara arendusteenused, üld-, pakkimise ja trükkimise tarkvara arendusteenused, süsteemi-, 
salvestus- ja sisuhalduse tarkvara arendusteenused, versiooni kontrollimise tarkvara arendusteenused, mis 
liigituvad allkategooriasse 722127. 
 
Grupp 488: infosüsteemid ja serverid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- veebiserveri tarkvara arendusteenused , mis liigituvad allkategooriasse 722122; 
- Interneti-võrgu või intranetivõrgu serveri arendusteenused, mis liigituvad klassi 7242. 
 
Grupp 489: mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid 
Siia gruppi ei kuulu: 
- mitmesugused tarkvaraarendusteenused ja arvutisüsteemid, mis liigituvad alljaotisesse 722129; 
- arvutimängude tarkvara, peremajanduse ja pimenduspiltide arendusteenused, kontoritöö automatiseerimise 
tarkvara arendusteenused, koolitus- ja meelelahutustarkvara arendusteenused, mustrikujundus- ja kalendritarkvara 
arendusteenused, kettaseadmete ja süsteemitarkvara arendusteenused, trükikoja tarkvara arendusteenused, 
programmikeelte ja tööriistade arendusteenused, tabeli- ja tugevdustarkvara arendusteenused, mis liigituvad 
alljaotisesse 722129. 
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II. SELGITAVAD MÄRKUSED EHITUSTÖID KÄSITLEVA OSA 45 KOHTA 
 
OSA 45: EHITUSTÖÖD 
 
Ehitustööde hulka kuuluvad: 
- montaažieelsed tööd, 
- elamute, mitteeluhoonete või tsiviilrajatiste ehitus-, remondi-, ümberehitus-, restaureerimis- ning hooldustööd. Siia 
klassifitseeruv ehitustöö on eri liiki ehitiste kui ehitustegevuse lõpptulemuse rajamise seisukohast olulise tähtsusega töö. 
 
Kui CPV põhiklassifikaatoris ei ole elamute, mitteeluhoonete või tsiviilrajatiste remondi-, ümberehitus-, restaureerimis- 
või hooldustöö koodi konkreetselt nimetatud, on võimalik täiendada kirjeldust CPV lisaklassifikaatori koodi abil. 
Näiteks:  
IA41-9: restaureerimine + 45215140 – 0: haiglarajatised 
IA40-6: renoveerimine + 45223310 – 2: maa-alune autoparkla 
 
Täpsema kirjelduse esitamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist I (ehituse/tööde muud täiendid). 
 
Grupp 451: ehitusplatside ettevalmistustööd 
 
Klass 4511: ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- drenaažiehitustööd, mis liigituvad kategooriasse 45232; 
- rööbaste demonteerimine, mis liigitub kategooriasse 45234; 
- kuivenduskanalite ehitustööd, mis liigituvad allkategooriasse 452471; 
- puurimis- ja uuringtööd, mis liigituvad klassi 4525; 
- naftaplatvormide lammutamine, mis liigitub kategooriasse 45255; 
- vundamenditööd ja kaevu puurimine ja veealune puurimine, mis liigituvad klassi 4526; 
- mastnoolkraanade lahtimonteerimisteenused, mis liigituvad kategooriasse 50531; 
- puurimisteenused, mis liigituvad gruppi 763; 
- rekultiveerimistööd, mis liigituvad klassi 9072. 
 
Klass 4512: kontrollpuurimis- ja -sondimistööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- puurimis- ja uuringtööd, mis liigituvad klassi 4525; 
- vundamenditööd ja kaevu puurimine ja veealune puurimine, mis liigituvad klassi 4526; 
- puurimisteenused, mis liigituvad gruppi 763. 
 
Grupp 452: ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd 
 
Klass 4521: hoonete ehitustööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- spetsiaalsete betoonraamistike üldehitus väga kõrgete hoonete jaoks, mis liigitub klassi 4526; 
- spordiväljakute, rekreatsioonirajatiste, surnuaedade jms pinnakattetööd, mis liigituvad klassi 4523. 
 
Klass 4522: insenertehnilised tööd ja ehitustööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- maanteede, eritasandiliste maanteede, teede, raudteede ja lennuväljade stardiradade üldehitustööd, mis liigituvad 
klassi 4523; 
- veega seotud tööd, mis liigituvad klassi 4524; 
- ehitusterasest osade montaažitööd, mis liigituvad klassi 4526. 
 
Klass 4523: torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede 
ehitustööd; pinnakattetööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- eelnev pinnase teisaldus, mis liigitub klassi 4511; 
- spordiväljakute, konstruktsioonide ja rajatiste üldehitustööd, mis liigituvad klassi 4521. 
 
Kui tee- või maantee-/kiirtee-ehitustöö spetsiifilises või keerulises geograafilises piirkonnas (nõudes sildade või 
muude spetsiifiliste osade ehitust) on hõlmatud ühe pakkumiskutsega, on asjakohane esitada üks lepingu põhieset 
hõlmav üldine kood (näiteks „teeehitustööd”), v.a juhul, kui tellija soovib rõhutada tööde keerukust teiseste osade 
nimetamisega. Kui pakkumiskutse jagatakse teisestele komponentidele vastavateks osadeks, on tellijatel soovitatav 
esitada nende komponentide koodide täielik loetelu. 
 
Klass 4524: vesiehitustööd 
Siia klassi ei kuulu: 



 24 

- torustike ning vee- ja kanalisatsioonipeatorustike üldehitustööd, mis liigituvad klassi 4523; 
- allveekaablite paigaldus, mis liigitub klassi 4523. 
 
Klass 4525: tehaste, kaevandus- ja tootmisettevõtete ning nafta- ja gaasitööstushoonete ehitustööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- ladude ja tööstushoonete üldehitustööd, mis liigituvad klassi 4521. 
 
Grupp 453: hoone installatsioonitööd 
 
Klass 4531: elektripaigaldustööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- elektrimootorite, -generaatorite ja -trafode paigaldus, mis liigitub klassi 5111; 
- testimisseadmete paigaldus, mis liigitub gruppi 512; 
- liftide ja eskalaatorite remont ja hooldus, mis liigituvad klassidesse 5011, 5053, 5074 ja 5075; 
- tõste- ja teisaldusmehhanismide, v.a liftide ja eskalaatorite, paigaldus, mis liigitub klassi 5511. 
 
Klass 4532: isolatsioonitööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- hüdroisolatsioonitööd, mis liigituvad klassi 4526. 
 
Klass 4533: torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised tööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- elekterküttesüsteemide paigaldamine, mis liigitub klassi 4531; 
- katelde ja põletite remont ja hooldus, mis liigituvad klassi 5053; 
- keskkütteseadmete remont ja hooldus, mis liigituvad klassi 5072; 
- korstnapuhastus, mis liigitub klassi 9061; 
- ventilatsiooni-, jahutus- või kliimaseadmete remont ja hooldus, mis liigituvad gruppi 507; 
- kanalisatsioonitorustike ehitus, mis liigitub klassi 4523. 
 
Klass 4534: muud seadmestikud 
Siia klassi ei kuulu: 
- teede, raudteede, lennuväljade ja sadamate valgustus- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldus, mis liigitub 
klassidesse 4523 ja 4531. 
 
Grupp 454: hoonete viimistlus 
 
Klass 4542: tisleritoodete paigaldamine 
Siia klassi ei kuulu: 
- metallaedade ja -piirete paigaldustööd, mis liigituvad klassi 4534. 
 
Klass 4543: põranda- ja seinakattetööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- betoonpõrandate paigaldustööd (v.a betoonplaadid), mis liigituvad klassi 4526; 
- väliskujundustööd, mis liigituvad klassi 4526. 
 
Klass 4545: muud ehitusviimistlustööd 
Siia klassi ei kuulu: 
- hoonete ja teiste rajatiste sisepuhastus, mis liigitub klassi 9061. 
 
Klass 4550: operaatoriga ehitus- ja tsiviilehitusmasinate ja seadmete rent 
Siia klassi ei kuulu: 
- ehitus- või lammutusmasinate ja -seadmete üürimine ilma operaatorita, mis liigitub gruppi 433 ja millele peab 
lisama lisaklassifikaatori koodi PA01-7 (üürimine). 
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III. SELGITAVAD MÄRKUSED TEENUSEID KÄSITLEVATE OSADE 50 
KUNI 99 KOHTA 
 
OSA 50: REMONDI- JA HOOLDUSTEENUSED 
Siia ossa ei kuulu: 
- infotehnoloogia tarkvara hooldus ja parandus, mis liigituvad klassi 7226. 
 
Grupp 501: sõidukite ja nendega seotud vahendite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad 
gruppi 502; 
- sõjaväesõidukite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad gruppi 506. 
 
Grupp 502: õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad 
teenused 
 
Klass 5021: õhusõidukite ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõjaväe õhusõidukite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad klassi 5065. 
 
Klass 5024: laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- sõjalaevade remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad klassi 5064. 
 
Grupp 505: pumpade, ventiilide, kraanide, metallmahutite, agregaatide ja masinate remondi- ja 
hooldusteenused 
 
Klass 5051: pumpade, ventiilide, kraanide ja metallmahutite remondi- ja hooldusteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- torustikupaigaldustööd hoonetes, mis on klassifitseeritud koodi 45330000 alla. 
 
OSA 51: PAIGALDUSTEENUSED (V.A TARKVARA) 
Siia ossa ei kuulu: 
- tarkvara paigaldusteenused, mis liigituvad ossa 72. 
 
Grupp 511: elektri- ja mehaaniliste seadmete paigaldusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- ehitusega seotud elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd, mis liigituvad klassi 4531; 
- vesikeskküttekatelde paigaldustööd näiteks suurtele elamukvartalitele ja lokaalkütte jaoks, mis liigituvad 
klassi 4533. 
 
Grupp 512: mõõte-, kontroll-, testimis- ja navigatsiooniseadmete paigaldusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kodumajapidamiste vee-, gaasi- ja elektriarvestite ühendus- ja paigaldustööd, mis liigituvad gruppi 453. 
 
Grupp 513: sideseadmete paigaldusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- ehitusega seotud elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd, mis liigituvad klassi 4531; 
- antennipaigaldustööd, mis liigituvad klassi 4531. 
 
Grupp 515: masinate ja seadmete paigaldusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- liftide, eskalaatorite ja liikuvteede paigaldusteenused, mis liigituvad klassi 4531. 
 
Grupp 516: arvutite ja kontoriseadmete paigaldusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- juhtmete paigaldustööd, mis liigituvad klassi 4531. 
 
OSA 55: HOTELLI-, RESTORANI- JA JAEMÜÜGITEENUSED 
Täpsema kirjelduse lisamiseks grupi 559 (jaemüügiteenused) kohta kasutada lisaklassifikaatori 
jaotist U (jaemüügiteenuste muud täiendid). 
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Grupp 551: hotelliteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
hotellide, motellide, võõrastemajade ja sarnaste majutuskohtade pakutavad majutus- ja seonduvad teenused. 
Seonduvad teenused on tavaliselt koos majutusega pakutavad ja majutuse hinnas sisalduvad teenused, nagu 
hommikusöök, toateenindus, administraatoriteenus, postiteenus ja hotelliteenriteenus. Hotellid pakuvad tavaliselt 
ka teisi teenuseid, nagu parkimine, toit, joogid, meelelahutus, ujumisbasseinid ning banketi-, seminari-, koosoleku- 
ja konverentsiruumid. Puhkehotellid võivad pakkuda laialdasi meelelahutusvõimalusi. Kõik need teenused 
kuuluvad käesolevasse gruppi, kui need sisalduvad majutuse hinnas. Kui nende eest tuleb maksta eraldi, 
klassifitseeritakse need vastavalt asjaomasele teenusele. Hotellide pakutavad teenused on üldjuhul motellide, 
võõrastemajade ja teiste majutuskohtade pakutavast täielikumad. 
 
Siia gruppi ei kuulu: 
- toiduvalmistamis- ja serveerimisteenused, mis liigituvad gruppi 553; 
- joogiserveerimisteenused, mis liigituvad gruppi 554; 
- eluruumide üürimis- või liisimisteenused, mis liigituvad klassi 7021. 
 
Grupp 552: laagriplatsid ja muu mittehotellimajutus 
Siia gruppi ei kuulu: 
- vagunelamukohtade pikaajalise üürimise teenused, mis liigituvad gruppi 702; 
- haagiselamute ja haagiste üürimise teenused mujal kasutamiseks, mis liigituvad klassi 3422 (koos 
lisaklassifikaatori koodiga PA01-7 (üürimine)); 
- hotellimajutusteenused, mis liigituvad gruppi 551; 
- üüriteenused pikaajaliseks majutuseks möbleeritud ruumides, mis liigituvad gruppi 702. 
 
Klass 5521: matkamajutusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- puhkemajade, mägimajade ja sarnaste rajatiste pakutavad majutus- ja seonduvad teenused. Need teenused 
eristuvad hotelli täisteenustest piiratuma teenuse pakkumise poolest. 
 
Klass 5522: kämpingute teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- kämpingute teenused, sh haagiselamute parkimisplatside teenused (haagissuvilate ja vagunelamute parkide, 
kämpingute ja sarnaste rajatiste pakutavad majutus- ja seonduvad teenused. Sellised teenused võivad sisaldada 
ainult platsi pakkumist või platsi ja seal paikneva telgi või haagiselamu pakkumist). 
 
Klass 5524: puhkekeskuste ja puhkemajade teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- laste puhkelaagrite, täiskasvanute või pere puhkelaagrite, puhkebangalode ja sarnaste puhkekodude pakutavad 
majutus- ja seonduvad teenused. Siia hulka kuuluvad kõik muud kõnealuste asutuste poolt seoses majutusega 
pakutavad teenused. 
 
Klass 5525: üüriteenused lühiajaliseks majutuseks möbleeritud ruumides 
Siia klassi kuuluvad: 
- külalistemajade, pansionaatide, majakeste, erakorterite ja -kodude, talumajade, tudengite ühiselamute ning 
sarnaste majutusasutuste pakutavad majutus- ja seonduvad teenused. Enamik neist pakuvad ainult majutust, kuigi 
mõned võivad osutada toitlustusteenuseid. 
 
Grupp 555: söökla- ja toitlustusteenused 
 
Klass 5551: sööklateenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- sööklateenused, mis koosnevad söökide ja jookide pakkumise teenustest, tavaliselt alandatud hindadega 
konkreetsete inimrühmade jaoks, kes on enamasti omavahel seotud näiteks töö kaudu, nagu spordirajatistele, 
vabrikutele, kontoritele, koolisööklatele osutatavad teenused. 
 
Klass 5552: toitlustusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- toitlustusteenused eramajapidamistele, mis seisnevad toitlustajate poolt eramajapidamistele toiduvalmistamis- ja 
toiduserveerimisteenuste pakkumises; võivad sisaldada toiduserveerimisteenuseid ja seonduvaid 
joogiserveerimisteenuseid; 
- toitlustusteenused veoettevõtete jaoks, mis hõlmavad toitlustajate poolt veoettevõtetele, näiteks lennuettevõtetele 
pakutavaid toiduvalmistamis- ja -serveerimisteenuseid; 
- muude ettevõtete või asutuste toitlustamise teenused; 
- koolitoitlustusteenused. 
 
OSA 60: TRANSPORDITEENUSED (V.A JÄÄTMETRANSPORT) 
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Täpsema kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist I (transpordi muud täiendid). 
 
Grupp 601: maanteetransporditeenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- magamisvaguni teenused, mis liigituvad klassi 5526; 
- restoranvaguni teenused, mis liigituvad klassi 5532; 
- juhita sõidukite üürimine reisijateveoks, mis liigitub gruppi 341 ja millele peab lisama CPV lisaklassifikaatori 
koodi PA01-7 (üürimine); 
- kiirabiteenused, mis liigituvad klassi 8514; 
- juhita kaubaveokite üürimine, mis liigitub gruppi 3413 ja millele peab lisama CPV lisaklassifikaatori 
koodi PA01-7 (üürimine). 
 
Grupp 603: torutransporditeenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- maagaasi vedeldamis- ja taasgaasistamisteenused, mis liigituvad klassi 7611; 
- gaasijaotus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad gruppi 652. 
 
OSA 63: TUGI- JA ABIVEOTEENUSED; REISIBÜROOTEENUSED 
 
Grupp 631: lasti käitlemis- ja hoiuteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- erikonteinerites veose jaoks pakutavad lastikäitlemisteenused; 
- konteinerita veose või reisijapagasi jaoks pakutavad lastikäitlemisteenused; 
- kaubaterminali rajatiste teenused kõigi transpordiliikide jaoks, sh laadimisteenused (s.o sadamates laevadele 
konteinerita veose laadimine ja laevadelt konteineriteta veose mahalaadimine); 
- pagasikäitlemisteenused lennuväljadel ning bussi-, raudtee- või maanteesõidukite terminalides; 
- külmutatud või jahutatud kauba, sh kergriknevate toiduainete säilitamis- ja ladustamisteenused; 
- vedelike ja gaaside, sh nafta ja naftatoodete, veini ja samalaadsete kaupade säilitamis- ja ladustamisteenused; 
- teravilja ladustamise teenused. 
 
Grupp 635: reisibüroo-, reisijuhi- ja reisikorraldajateenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- reisibüroo- ja samalaadsed teenused, näiteks valmisreiside organiseerimine, reisipiletite, majutuse ja 
valmisreiside müük tasu eest või lepingu alusel, turistiinfoteenused, giiditeenused, reisikorraldusteenused; 
- transpordiagentuuri teenused, nagu kaubaveoagentuuride teenused, sadama- ja ekspediitoragentuuride teenused, 
veodokumentide koostamise teenused (sh kohalikud vastuvõtu- ja kättetoimetamisteenused). 
Siia gruppi ei kuulu: 
- tõlgiteenused, mis liigituvad klassi 7954; 
- jahi- ja mägigiidide teenused, mis liigituvad klassi 9261. 
 
Grupp 637: maismaa-, vee- ja õhutranspordi tugiteenused 
 
Klass 6371: maismaatranspordi tugiteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- raudtee kaubalasti käitlemisteenused, mis liigituvad gruppi 631; 
- pagasi- ja lastikäitlemisteenused, mis liigituvad gruppi 631; 
- sõidukite hoidmiseks lukustatavate garaažide või garaažiruumide kuu või aasta kaupa üürimise või liisimise 
teenused, mis liigituvad gruppi 702; 
- busside ja muude veosõidukite puhastusteenused, mis liigituvad klassi 9091. 
 
Klass 6372: veetranspordi tugiteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- sadamate ja veeteede käitamise teenused, nagu sadamasilla-, doki-, muuli-, kai- ja muud sadamate 
terminalirajatistega seotud teenused, sh veetranspordiga seotud reisiterminaliteenused; paadi-, praami- ja 
laevakanalite, kanaliseeritud jõgede ja teiste tehislike siseveeteede käitamis- ja hooldusteenused, 
laevatankimisteenused; 
- ankurdusteenused, mis hõlmavad puksiiriteenuseid seoses kõigi alusetüüpide dokkimise ja dokist väljaviimisega; 
- navigeerimisteenuseid, nagu avamere asukoha määramise teenused, tulelaeva ja poi asukoha määramise teenused, 
majakateenused ja samalaadsed navigeerimise abiteenused; 
- pääste- ja laevatõsteteenused, sellised teenused seisnevad merehätta jäänud ja uppunud aluste ja nende lastide 
päästmises, sh uppunud aluste väljatõstmises, kaadunud aluste püstitõstmises ja madalikule sõitnud aluste lahti 
tõmbamises; 
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- mitmesugused laeva käitamisega otseselt seotud mujal klassifitseerimata veetransporditeenused, mis ei ole 
otseselt seotud selliste laevaoperatsioonidega nagu jäämurde-, laevaregistreerimis-, laeva dokkimise ja laeva 
varustamise teenused jm. 
Siia klassi ei kuulu: 
- desinfitseerimis- ja hävitamisteenused laevadele, mis liigituvad klassi 9092; 
- laevade puhastusteenused, sh kütuse- ja naftasaastest, mis liigituvad klassi 9091; 
- õlilekete tõrjeteenused, mis liigituvad klassi 9051. 
 
Klass 6373: õhutranspordi tugiteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- õhusõidukite puhastusteenused, mis liigituvad klassi 9091; 
- mere-õhupäästeteenused, mis liigituvad klassi 7524; 
- lennukoolide üldteenused, mis liigituvad klassi 8041. 
 
OSA 64: POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED 
 
Grupp 641: posti- ja kulleriteenused 
 
Klass 6411: postiteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- erakulleriteenistuste pakutavad teenused, mis liigituvad klassi 6412; 
- postipankade pakutavad finantsvahendusteenused ja postižiiro, mis liigituvad ossa 66; 
- postižiiroga ja postipanga hoiusekontodega seotud teenused, mis liigituvad gruppi 66100000. 
 
Grupp 642: telekommunikatsiooniteenused 
 
Klass 6421: telefoni- ja andmeedastusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- üldkasutatavate telefonide teenused, mis hõlmavad kohalike helistamispiirkondade vahelise ning kohaliku 
piirkonna ja rahvusvahelise võrgu vahelise side loomiseks ja hoidmiseks vajalikke lülitus- ja edastusteenuseid; 
- mobiiltelefoniteenused, sh raadiotelefoniteenused, mis pakuvad kaasaskantavate seadmete abil kahesuunalist 
juurdepääsu üldkasutatavale telefonivõrgule või teistele mobiiltelefonidele; selle teenuse mõnda versiooni saab 
nõuetekohase lõppseadme abil kasutada peale kõneside ka faksiedastuseks; 
- ettevõtte ühistelefonivõrgu teenused, mis hõlmavad võrguteenuseid, mis on vajalikud telefonside loomiseks 
valitud (kakspunkt- või multipunktside) asukohtade (terminalide) vahel üldkasutatava (ühise) võrgu kaudu; seda 
liiki teenust kasutatakse peamiselt kõneside loomiseks üle pika vahemaa, kuid mõned versioonid suudavad 
võimaldada ka faksi- ja andmeedastust; 
- ettevõtte püsitelefonivõrgu teenused, mis hõlmavad võrguteenuseid telefonside loomiseks valitud asukohtade 
vahel eraliinide kaudu; seda liiki teenust kasutatakse peamiselt kõneside loomiseks kaugel asuvate 
kodukeskjaamade vahel (ühendusliin), kauge asukoha ja kodukeskjaama vahel (ulatub väljapoole ettevõtte ruume), 
kodukeskjaama ja kauge keskjaama vahel (välisjaam) või kindlaksmääratud telefoniaparaatide vahel, kuid võib 
võimaldada ka andmeedastust; 
- elektrooniliste sõnumite vahetuse teenused, mis hõlmavad võrgu- ja seonduvaid teenuseid (riistvara ja tarkvara), 
mida on vaja elektrooniliste sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks (telegraafi- ja teleksi-/teletaibiteenused) ja/või 
juurdepääsuks andmebaasis olevale teabele (niinimetatud lisandväärtusega võrguteenused). 
 
Klass 6422: telekommunikatsiooniteenused, v.a telefoni- ja andmeedastuse teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- sidumisteenused, mis hõlmavad ühe sideettevõtte võrguteenuste osutamist teisele, kui sideettevõtte territooriumil 
algav side peab sihtpunkti jõudmiseks läbima teise sideettevõtte võrgu; 
- kaugtööteenused; 
- kaugotsinguteenused, mis seisnevad isiku kutsumises telefonile, kasutades elektroonilist piiparit; see hõlmab 
toon-, hääl- ja digitaalkuva kaugotsinguteenuseid; 
- telekonverentsiteenused, mis koosnevad võrgu- ja seonduvatest teenustest, mis on vajalikud ühesuunalise või 
kahesuunalise täielikult interaktiivse videokonverentsi pidamiseks; 
- õhk-maa telekommunikatsiooniteenused; 
- telemaatikateenused; 
- integreeritud telekommunikatsiooniteenused, mis koosnevad kakspunkt- või multipunktside eravõrguteenustest, 
mis võimaldavad kasutajatel edastada samaaegselt või vaheldumisi kõnet, andmeid ja/või pilte; seda liiki teenus 
pakub suurt ribalaiust ning paindlikku ja kliendi juhitavat võrgu ümberkonfigureerimise võimalust muutuvate 
liiklusmustrite sobitamiseks; 
- tele- ja raadioülekandeteenused, mis hõlmavad võrguteenuseid raadio- ja telesignaalide edastamiseks olenemata 
kasutatava tehnoloogia (võrgu) liigist. 
Siia klassi ei kuulu: 
- raadio- ja televisioonisaadete tootmise teenused, isegi seoses ringhäälinguga, mis liigituvad gruppi 922. 
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OSA 65: KOMMUNAALTEENUSED 
Siia ossa ei kuulu: 
- vee, gaasi, elektri ja muude energiavarustusallikate tootmine, mis liigituvad osadesse 09 ja 41; 
- nafta ja maagaasi torutranspordi teenused tasu eest või lepingu alusel, mis liigituvad gruppi 603. 
 
Grupp 651: veejaotus- ja seonduvad teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd ning veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd ning 
veejaotustorustikega seotud tööd, mis liigituvad klassidesse 4521 ja 4523; 
- reovee käitlusteenused, mis liigituvad klassi 9042; 
- veesaastega seotud teenused, mis liigituvad klassi 9073. 
 
Grupp 652: gaasijaotus- ja seonduvad teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- gaasijuhtmete ehitustööd, mis liigituvad klassi 4523. 
 
Grupp 653: elektrijaotus- ja seonduvad teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- elektriliinide ehitustööd, mis liigituvad klassi 4523. 
 
OSA 66: FINANTSVAHENDUS- JA KINDLUSTUSTEENUSED 
Täpsema kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist S (finantsteenuste muud täiendid). 
 
Grupp 661: pangandus- ja investeerimisteenused 
 
Klass 6611: pangandusteenused 
Keskpangateenuste hulka kuuluvad: 
- keskpanga osutatavad teenused, mis seisnevad finantsinstitutsioonide vahelises kliiringus kasutatavate hoiuste 
võtmises; 
- valitsuse pankurina tegutsemisega seotud teenused; 
- teenused, mis seisnevad pangandustegevuse järelevalves; 
- teenused, mis seisnevad riigi valuutareservide hoidmises; 
- teenused, mis seisnevad riigi valuuta emiteerimises ja haldamises. 
 
Hoiuseteenuste hulka kuuluvad: 
- teenused, mis seisnevad suuremahulises hoiuste võtmises eelkõige teistelt finantsinstitutsioonidelt; 
- pangahoiuseteenused eraisikutele, äriühingutele jne; 
- muud hoiuseteenused kui pangahoiuseteenused eraisikutele, äriühingutele jne. 
 
Krediteerimisteenused hõlmavad teenuseid, mis seisnevad laenude andmises finantsvahendusega tegelevate 
institutsioonide poolt, nagu: 
- hüpoteeklaenuteenused, mis seisnevad laenude andmises, mille tagatisena kasutatakse konkreetseid varasid 
maade ja hoonete näol; 
- eraisiku järelmaksuteenused, mis koosnevad tarbijakrediidi andmisest eelkõige kaupadele ja teenustele tehtavate 
jooksvate kulutuste katteks; 
- krediitkaarditeenused, mis seisnevad peamiselt toodete ostmise rahastamises, andes müügikohas krediiti 
plastkaartide või žetoonide abil; 
- muud krediitkaarditeenused, mis seisnevad muus laenamises finantsvahendusega mittetegelevate institutsioonide 
poolt. 
 
Finantsliisinguteenused hõlmavad liisinguteenuseid, mille puhul tähtaeg katab ligikaudu vara eeldatava kasutusea 
ning liisinguvõtja omandab peaaegu kogu selle kasutamisest saadava kasu ning võtab kõik selle valdamisega 
seotud riskid. 
 
Klass 6612: investeerimispanganduse teenused ja sellega seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- äriühingute ühinemis- ja ülevõtmisteenused (nõustajate ja läbirääkijate teenused ühinemiste ja ülevõtmiste 
korraldamisel); 
- äriühingu finants- ja riskikapitaliteenused, mis hõlmavad äriühingute rahastamise, sh võla, omakapitali ja 
riskikapitaliga rahastamise korraldamist. 
 
Klass 6613: maakleri- ja muud väärtpaberite ja kaubabörsi teenused 
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Siia klassi kuuluvad: 
- väärtpaberite maakleriteenused, mis koosnevad väärtpaberite maakleriteenustest (s.o sama instrumendi ostjate ja 
müüjate kokkuviimine); investeerimisfondi osakute, aktsiate või muude huvide müügiagendina tegutsemise teenus; 
riigivõlakirjade müügi-, kättetoimetamis- ja väljaostmisteenused; maaklerioptsioonid; 
- kaubabörsi maakleriteenused, mis koosnevad kauba ja kaubafutuuride, sh finantsfutuuride vahetamise teenustest 
ning muudest maakleri finantstuletisinstrumentidest peale optsioonide. 
 
Klass 6614: portfellihaldusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- portfellihaldusteenused, mis seisnevad teistele kuuluva portfelli varade haldamises tasu eest või komisjoni alusel; 
kui haldurid teevad otsuseid selle kohta, milliseid investeeringuid osta või müüa. Hallatavate portfellide näideteks 
on investeerimisfondide või trustide, pensionifondide ja eraisikute portfellid. 
 
Klass 6616: usaldushoiuteenused ja hoiuteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- usaldushoiuteenused, mis hõlmavad pärandvara ja trusti juhtimis- ja haldusteenuseid; investeerimis- ja 
pensionifondide fondivalitsejana tegutsemise teenus; väärtpaberite fondivalitsejana tegutsemise teenus 
(väärtpaberite emiteerimise ja registreerimise ning intresside ja dividendide maksmisega seotud haldusteenused); 
- hoiuteenused, mis seisnevad väärtuslike ja tavaliselt sissetulekut andvate isiklike varade, sh väärtpaberite 
hoidmis- ja arvepidamisteenuste osutamises vastavalt juhistele; hoidmis-, seifi- ja väärtpaberite hoidmise teenused; 
auditite kinnitamise teenused seoses klientide säilitamiseks hoitavate väärtpaberitega. 
 
Klass 6617: finantskonsultatsiooni-, finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused 
- finantskonsultatsiooniteenused, mis koosnevad finantsnõuandeteenustest, turuanalüüsist ja teabest; 
- finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused, mis koosnevad sellistest teenustest nagu finantsseisu 
kontrollimine, tehingute heakskiitmine, vahendite kandmine majandussubjektide kontodele ja sealt välja, pankade 
(või krediitkaartide väljaandjate) teavitamine üksiktehingutest ja päevakokkuvõtete esitamine; ning tšekkide, 
käskvekslite ja muude maksekorraldustega arveldamise teenused. 
 
Klass 6618: rahavahetusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- rahavahetusteenused, mida osutavad vahetuskontorid jms. 
 
Grupp 665: kindlustus- ja pensionikindlustusteenused 
 
Klass 6651: kindlustusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- kindlustusmaakleri ja -agendi teenused; 
- kindlustus- ja pensionikindlustustoodete müügi teenused; 
- kindlustuspoliiside emiteerimisteenused, mida osutatakse hüvitisesaajate nõuete tasumiseks kindlustatud 
üksikisiku surma korral või poliisi kehtivusaja üleelamisel. Poliisid võivad pakkuda üksnes kaitset või sisaldada ka 
kogumiskomponenti. Poliisid võivad katta üksikisikuid või rühmade liikmeid; 
- õnnetusjuhtumi- või tervisekindlustusteenused (meditsiinikindlustusteenused, vabatahtliku tervisekindlustuse 
teenused jm); 
- riskikindlustusteenused; 
- juriidilise kindlustuse teenused 
- transpordiga seotud kindlustusteenused, näiteks mootorsõidukite kindlustusteenused, mere-, õhu- ja muu 
transpordi kindlustamise teenused, raudteekindlustusteenused, õhusõiduki kindlustusteenused, 
laevakindlustusteenused; 
- veosekindlustusteenused; 
- kahjukindlustusteenused (tulekindlustusteenused, varakindlustusteenused, ilmastikukahju- ja 
finantskahjukindlustusteenused); 
- mootorsõiduki, õhusõiduki, laeva liiklusvastutuskindlustusteenused ning üldvastutuskindlustusteenused; 
- krediidi- ja garantiikindlustusteenused; 
- muud mitte-elukindlustusteenused, nagu nafta- või gaasiplatvormi kindlustusteenused, tehnilise kindlustuse 
teenused, lisakindlustusteenused; 
- kindlustusnõuete käsitlusteenused, mis koosnevad kindlustusnõuete uurimise, kindlustuspoliisidega kaetud 
kahjusummade kindlakstegemise ja arvelduste läbirääkimise teenustest; uuritud nõuete kontrollimisega ja maksete 
heakskiitmisega seotud teenused; kahjuhindamisteenused; 
- kindlustusnõuete hindamis- ja käsitlusteenused (merekindlustuses kasutatakse laeva või lasti osalise kaotamise 
katmisel n-ö keskmistamist); 
- kindlustusnõuete hindamis- ja käsitlusteenused; 
- kindlustusriskide ja -preemiate arvutamisteenused; 
- muud varapäästmise haldusteenused peale merepääste haldusteenuste. 
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Klass 6652: pensionikindlustusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- selliste pensioniskeemidega seotud kindlustusteenused, mis pakuvad üksikisikutele perioodilisi 
sissetulekumakseid. Skeemid võivad eeldada ühekordse või mitmekordse sissemakse tegemist; need võivad olla 
kohustuslikud või vabatahtlikud; need võivad olla eelnevalt kindlaksmääratud hüvitistega või sõltuda skeemi 
toetavate varade turuväärtusest; ning kui skeem on seotud töökohaga, siis võib see olla töökoha vahetamisel 
üleviidav või mitte. Hüvitiste maksmise perioodi kestus võib olla miinimumi või maksimumiga kindlaks määratud, 
skeem võib sisaldada või mitte sisaldada toitjakaotushüvitisi; 
- selliste pensioniskeemidega seotud kindlustusteenused, mis pakuvad rühmade liikmetele perioodilisi 
sissetulekumakseid. Skeemid võivad eeldada ühekordse või mitmekordse sissemakse tegemist; need võivad olla 
kohustuslikud või vabatahtlikud; need võivad olla eelnevalt kindlaksmääratud hüvitistega või sõltuda skeemi 
toetavate aspektide turuväärtusest; ning kui skeem on seotud töökohaga, siis võib see olla töökoha vahetamisel 
üleviidav või mitte. Hüvitiste maksmise perioodi kestus võib olla miinimumi või maksimumiga kindlaks määratud, 
skeem võib sisaldada või mitte sisaldada toitjakaotushüvitisi. 
 
Grupp 667: edasikindlustusteenused 
 
Klass 6671: elu edasikindlustusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- algselt teiste kindlustusandjate välja antud kindlustuspoliiside täieliku või osalise ülevõtmise teenused. 
 
Klass 6672: õnnetusjuhtumi ja tervise edasikindlustusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- algselt teiste kindlustusandjate välja antud kindlustuspoliiside täieliku või osalise ülevõtmise teenused. 
 
OSA 70: KINNISVARATEENUSED 
 
Grupp 701: oma vara kinnisvarateenused 
 
Klass 7011: kinnisvara arendusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- elamukinnisvara arendamine, mis seisneb rahaliste, tehniliste ja füüsiliste vahendite ühendamises eluruumidena 
kasutatava kinnisvara realiseerimiseks hilisemaks müügiks; 
- mitteelamute kinnisvara arendamine, mis seisneb rahaliste, tehniliste ja füüsiliste vahendite ühendamises 
mitteeluruumidena kasutatava kinnisvara realiseerimiseks hilisemaks müügiks. 
 
Klass 7012: kinnisvara ostmine ja müümine 
Siia klassi kuuluvad: 
- ehitiste ja maa müügi- või ostuteenused, mis seisnevad ehitiste või maa müügis omal kulul juhtudel, kui müüki 
käsitletakse kauplemisvaru müügina müüja poolt, kuid mitte kinnisvara müügis, kui see on müüva üksuse põhivara 
realiseerimine; 
- majade müük koos maaga, mitme eluruumiga ehitiste müük koos maaga ning üksikute eluruumide müük sellistes 
ehitistes, näiteks individuaalkorterid või ühistusse kuuluvad korterid; niisugust kinnisvara võib kas liisida või 
omada; 
- vaba maa müük ja ost, mis seisneb maa müügis omal kulul juhtudel, kui müüki käsitletakse kauplemisvaru 
müügina müüja poolt; niisugune vaba maa võib hõlmata osadeks jagatud vaba maad ning müük võib hõlmata 
müügiüksuse alusel füüsiliselt osadeks jagatud vaba maa müüki. 
 
Grupp 702: isikliku vara rentimis- või liisimisteenused 
 
Klass 7021: eluruumi üürimis- või liisimisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- järgmiste üksuste eluruumidega seotud üürimis- või liisimisteenused omanike või liisinguvõtjate poolt teistele: 
majad, korterid, kortermajad või mitmeotstarbelised majad, mida kasutatakse peamiselt eluruumidena.  
Siia klassi ei kuulu: 
- tegutsevate hotellide, motellide, külalistemajade, kooliühiselamute, kämpingute ja muude majutuskohtade 
pakutavad majutusteenused, mis liigituvad gruppidesse 551 ja 552. 
 
Klass 7022: mitte-eluruumi üürimis- või liisimisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- tööstus-, kaubandus- või muu mitte-elamuehitiste või -kinnisvara üürimine või liisimine omanikelt või 
liisinguvõtjatelt teistele; siia hulka kuuluvad näiteks vabrikud, büroohooned, laod, või teatrid, näitustehallid ja 
mitmeotstarbelised ehitised, mida kasutatakse peamiselt mitte-eluruumidena, või põllumajanduslik, metsanduslik 
ja samalaadne kinnisvara; 
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- lukustatavate garaažide või muude sõidukiparkimiskohtade kuu või aasta kaupa üürimise või liisimise teenused; 
- koosolekuruumidega seotud üürimisteenused. 
 
Grupp 703: kinnisvaraagentuuri teenused vahendustasu eest või lepingu alusel 
 
Klass 7031: ehitiste üürimis- või müügiteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- majade, korterite, kortermajade, büroode, vabrikute, kaupluste ja muude eluruumide ja mitte-eluruumide müük 
ning samalaadsed elamute või mitte-elamuehitiste ostmist, müüki, üürimist või hindamist hõlmavad 
vahendusteenused vahendustasu eest või lepingu alusel. 
 
Klass 7032: maa rendi- või müügiteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- elamu- või mitte-elamumaa müük ja samalaadsed elamumaa või mitte-elamumaa ostu, müüki, rentimist ja 
hindamist hõlmavad vahendusteenused vahendustasu eest või lepingu alusel. 
 
Klass 7033: kinnisvara haldusteenused vahendustasu või lepingu alusel 
Siia klassi kuuluvad: 
- elamukinnisvara haldusteenused vahendustasu eest või lepingu alusel, mis koosnevad haldusteenustest, mis on 
seotud institutsioonide, mitme üksusega kortermajade, üürikogumisteenuste või ühisomandis eluruumidega; 
- mitte-elamukinnisvara haldusteenused vahendustasu eest või lepingu alusel, mis koosnevad haldusteenustest, mis 
on seotud maa, kommertsvara, industriaalvara, peamiselt mitte-eluruumidena kasutatavate mitmeotstarbeliste 
ehitiste, jm või põllumajandusliku, metsandusliku ja samalaadse kinnisvaraga; 
- elamumajandusega seotud teenused. 
 
OSA 71: ARHITEKTUURI-, EHITUS- JA EHITUSJÄRELEVALVETEENUSED 
 
Grupp 713: insener-tehnilised teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- tsiviilehitustööde nõustamisteenused, mis koosnevad inseneritöö ja sellega seotud küsimustega seonduvatest abi-, 
tugi- ja soovitusteenustest; 
- keskkonna, energeetika, ehituse, elekterside, turvalisuse ja tervisega seotud insener-tehnilised nõustamisteenused; 
- hoonete mehaaniliste ja elektriseadmete, tsiviilehitustööde, tööstusprotsessi ja -tootmise jm tehnilise 
projekteerimise teenused; 
- muud insener-tehnilised teenused, näiteks puurimishiibadega seotud tehnilised teenused, geotehnilised teenused, 
masinaehitusteenused, korrosioonikaitsealased teenused jm; 
- integreeritud inseneriteenused võtmevalmis ehitamise projektide elluviimiseks, nagu transpordiinfrastruktuur, 
veevarustus- ja sanitaartööd, tootmisrajatised ja muud ehitustööd; 
- planeerimine ja investeeringueelsed uuringud; 
- eel- ja lõpp-projekteerimine, sh kõik vajalikud konstruktsioonide, mehhaanika ja elektriseadmete projekteerimise 
teenused; 
- maksumuse hindamine, ehituse plaanimine, pakkumistingimused; 
- lepinguliste tööde või tehniliste teenuste inspekteerimine ja vastuvõtt; 
- muud insener-tehnilised teenused, kui need moodustavad osa integreeritud teenustepaketist võtmevalmis 
ehitamise projektide elluviimiseks; 
- geoloogilised, geofüüsilised ja muud teaduslikud uuringuteenused, sh topograafilised teenused; 
- pinnaalused mõõtmisteenused seismograafilisel, gravimeetrilisel ja magnetomeetrilisel meetodil ning muud 
pinnaalused mõõtmisteenused; 
- pinnamõõtmisteenused, mis seisnevad teabe kogumises maatüki kuju, asendi ja piiride kohta kaartide koostamise 
otstarbel; 
- kaardistusteenused, mis seisnevad igat liiki kaartide ettevalmistamises ja läbivaatamises, kasutades uuringute 
tulemusi, teisi kaarte ja muid teabeallikaid; 
- mõõdistusteenused (sh fotogramm-meetriateenused) ja tehnilised teenused (tehnilise kontrolli teenused, 
tehnilised abiteenused jms). 
 
Grupp 714: linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- linnaplaneerimisteenused, sh arendusteenused koordineeritud linnaarenduseks; 
- maastikuarhitektuuriteenused, sh planeerimis- ja projekteerimisteenused parkide, äri- ja elamumaa jm 
haljastuseks. 
 
Grupp 716: tehnilise teimimise, analüüsi- ja nõuandeteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
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- koostise ja puhtuse teimimise ja analüüsi teenused, mis hõlmavad järgmisi teenuseid: materjalide, nt õhu, vee, 
jäätmete, kütuse, metalli, pinnase, mineraalide, toidu ja kemikaalide keemiliste ja bioloogiliste omaduste 
teimimine ja analüüs; teimimise ja analüüsi teenused seotud teadusvaldkondades, nagu mikrobioloogia, biokeemia, 
bakterioloogia jms; või füüsikaliste omaduste, pinge, kõvaduse, löögikindluse, väsimuskindluse ja kõrge 
temperatuuri mõjude teimimine ja analüüs; 
- tehnilise ülevaatuse ja teimimise teenused, mis hõlmavad järgmisi teenuseid: kogu masinapargi, mootorite, 
tööriistade, aparaatide ja muude mehaanilisi ja elektrilisi osi sisaldavate seadmete mehaaniliste ja elektriliste 
omaduste teimimine ja analüüs või autode, mootorrataste, busside, veoautode ja muude mootorsõidukite tehnilise 
kontrolli teenused; 
- ehitiste, ehitustarindite jm tehnilise ülevaatuse ja teimimise teenused. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- kahjude hindamise teenused kindlustusseltside poolt, mis liigituvad klassi 6721; 
- meditsiinilise analüüsi ja proovide võtmise teenused, mis liigituvad klassi 8514. 
 
OSA 72: IT-TEENUSED: NÕUANDE-, TARKVARAARENDUS-, INTERNETI- JA 
TUGITEENUSED 
Täpsema kirjelduse lisamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist J (andmetöötluse, info- või 
sidetehnoloogia muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- tarkvarapaketid ja infosüsteemid, mis liigituvad ossa 48. 
 
 
Grupp 721: riistvara-alased nõustamisteenused 
Siia gruppi kuulub nõu ja abi andmine ettevõtete ja institutsioonide arvutiressurssidega seotud küsimustes. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- arvutisüsteemidega seotud tehniliste küsimuste teemaline nõustamine, mis liigitub klassi 7222. 
 
Grupp 722: tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused 
 
Klass 7221: tarkvarapakettide programmeerimisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimise teenused, mis seisnevad süsteemide ja kasutajate 
tarkvaravahendite pakettide arenduses ja turustamises; 
- rakendustarkvara programmeerimise teenused, mis seisnevad rakendustarkvara pakettide arendamises ja 
turustamises. 
Siia klassi ei kuulu: 
- tarkvarapakettide jaemüük, mis liigitub gruppi 527. 
 
Klass 7222: süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- jaemüügiga seotud konsultatsiooniteenused, mis liigituvad gruppi 555; 
- töötajate arvutisüsteemi kasutamise alane väljaõpe, mis liigitub klassi 8042. 
 
Klass 7223: tellimustarkvara arendusteenused 
Siia klassi kuulub tarkvaraarendus (analüüs, projekteerimine ja programmeerimine) konkreetse kliendi jaoks ja 
tema vajaduste rahuldamiseks, samuti tarkvarapakettide muutmine. 
 
Klass 7224: süsteemianalüüsi ja programmeerimisteenused 
Siia klassi kuulub süsteemianalüütiku- ja/või programmeerijateenuste osutamine päevakaupa ühes 
süsteemiarenduse etapis osalemiseks. Klient juhendab nende tööd ja jätab selle tulemused endale. 
Siia klassi ei kuulu: 
- kliendi tellitud tarkvara kohaletoomine, kui arendaja juhib kõiki arendusprojekti etappe ja osaleb neis (analüüs, 
projekteerimine ja programmeerimine), mis liigitub klassi 7223. 
 
Klass 7225: süsteemi hooldus- ja tugiteenused 
Siia klassi kuulub abi osutamine arvutisüsteemide (tarkvara) heas tööseisukorras hoidmiseks. Hooldus võib olla 
parandav või ennetav. 
 
Klass 7226: tarkvaraga seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad mujal klassifitseerimata tarkvarateenused, nagu tarkvara rakendusteenused, tarkvara 
paljundamisteenused (mis koosnevad algkoopiatelt igat liiki plaatidele ja lintidele tarkvara paljundamise 
teenustest) jms. 
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Grupp 723: andmeteenused 
Märkus: siia ei klassifitseerita teenuseid, mille puhul pakkuja kasutab arvutit üksnes vahendina, klassifitseerimise 
aluseks on osutatud teenuse iseloom. 
 
Klass 7232: andmebaasiteenused 
Siia klassi kuuluvad andmebaaside ja andmehalduse hüvisteenused. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- elektersidevõrguteenuste pakkumine juurdepääsu võimaldamiseks andmebaasidele, mis liigitub klassi 6421; 
- dokumendiotsinguid hõlmavad teenused, mis liigituvad klassi 9251. 
 
OSA 73: UURIMIS- JA ARENDUSTEENUSED JA SEONDUVAD NÕUSTAMISTEENUSED 
Täpsema kirjelduse esitamiseks kasutada lisaklassifikaatori jaotist R (uurimisteenuste muud täiendid). 
Siia ossa ei kuulu: 
- turuanalüüsi teenused, mis liigituvad klassi 7931. 
 
Grupp 731: uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal, majandus- ja õigusteaduses, 
lingvistikas, keelte alal jne; 
- uurimislaborite teenused; 
- mereuuringute teenused. 
 
OSA 75: RIIGIHALDUS-, KAITSE- JA SOTSIAALKINDLUSTUSTEENUSED 
 
Grupp 751: riigihaldusteenused 
 
Klass 7511: üldised avalikud teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- täidesaatvad ja seadusandlikud teenused, mida osutavad valitsuse eri tasandite asutused, s.o keskvalitsus, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi valitsusasutused, või ministeeriumid ja muud seadusandlike või täidesaatvate 
asutustega seotud haldus- või nõuandvad töötajad; 
- majandustegevuse haldusteenused, mis koosnevad põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse, kütuste 
ja energeetika, kaevandamise ja maavarade, tootmise ja ehituse, transpordi ja side, jaotus- ja toitlustusäri, hotellide 
ja restoranide või majandus-, kaubandus- ja tööjõuküsimustega seotud riigihaldusteenustest. 
 
Grupp 752: ühiskonnale pakutavad teenused 
 
Klass 7521: välispoliitika ja muud vastavad teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- riigihalduslikud välissuhetega seotud teenused, diplomaatilised ja konsulaarteenused, mis koosnevad haldus-, 
operatiiv- ja tugiteenustest välisministeeriumidele ning välismaal või rahvusvaheliste organisatsioonide büroodes 
asuvatele diplomaatilistele ja konsulaaresindustele, või üle riigipiiride levitamiseks mõeldud teabe- ja 
kultuuriteenused, sh välismaal asuvate raamatukogude, lugemistubade või teabetalituste teenused; 
- välismaise majandusabi teenused, mis koosnevad arengumaadele antava majandusabi haldusteenustest, tehnilise 
abi ja väljaõppe andmisest või toetamisest; 
- välismaise militaarabi teenused, mis koosnevad sõjaliste abimissioonidega seotud haldusteenustest, toetustest või 
laenudest sõjalise abi jaoks, rahvusvaheliste rahuvalvejõudude toetamisest. 
 
Klass 7524: avaliku turvalisuse, õiguskaitse ja korra teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- avaliku turvalisuse teenused, mis koosnevad riigiasutuste rahastatavate politseijõudude ning sadamapolitsei, 
piirivalve, rannavalve ja teiste eripolitseijõudude pakutavatest haldus- ja operatiivteenustest; liikluse 
reguleerimisega, välismaalaste registreerimisega, politseilaboratooriumide tegevusega ja politseiarhiivide 
säilitamisega seotud politseiteenused; 
- avaliku õiguskaitse ja korra teenused, mis seisnevad avaliku korra ja turvalisuse edendamise tegevuste 
haldamises, reguleerimises ja toetamises ning sellega seonduva üldise poliitika väljatöötamises. 
 
Klass 7525: tuletõrje- ja päästeteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- tuletõrjeteenused, mis koosnevad haldus- ja operatiivteenustest tuletõrje ja tulekahjude ennetamise eesmärgil 
riigiasutuste rahastatavate regulaarsete ja abituletõrjesalkade poolt; 
- päästeteenused. 
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Grupp 753: kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused 
 
Klass 7532: riigiametnike pensioniskeem 
Siia klassi kuuluvad: 
- riigihaldusteenused riigiametnike pensioniskeemide jaoks; 
- haldus- ja operatiivteenused riigiametnike ja nende ülalpidamisel olevate isikute vanaduspensioni-, pensioni- ja 
puudeskeemide jaoks, sh valitsuse sotsiaaltoetuskavad osalise või täieliku puude tõttu kaotatud sissetuleku 
hüvitamiseks. 
 
Klass 7533: peretoetused 
Siia klassi kuuluvad riigi haldus-, operatiiv- ja tugiteenused majapidamistele ja peredele antavate 
sissetulekutoetuste jaoks. 
 
Klass 7534: lastetoetused 
Siia klassi kuuluvad riigi haldus-, operatiiv- ja tugiteenused ülalpeetavate lastega majapidamistele ja peredele 
antavate sissetulekutoetuste jaoks. 
 
OSA 76: NAFTA- JA GAASITÖÖSTUSEGA SEOTUD TEENUSED 
Siia ossa ei kuulu: 
- nafta- ja gaasiuuringute teenused, mis liigituvad klassi 7135; 
- mastnoolkraanade montaaži-, remondi- ja lahtimonteerimisteenused, mis liigituvad klassidesse 4525 
ja 5053. 
 
OSA 77: PÕLLUMAJANDUS-, METSANDUS-, AIANDUS-, VESIVILJELUS- JA 
MESINDUSTEENUSED  
 
Grupp 771: põllumajandusteenused 
Siia gruppi kuuluvad põllumajandusliku tootmisega seotud teenused, mida osutatakse peamiselt põllumajandusliku 
tootmise kohas, näiteks põldude ettevalmistamine, põllukultuuride külvamine, istutamine ja töötlemine, vilja- ja 
viinapuude lõikamine, riisi ümberistutamine ja peetide harvendamine, toorpuuvilla puhastamise teenused, 
saagikoristus ja esmaste turgude ettevalmistamine, muud põllumajandusliku tootmise jaoks vajalikud teenused. 
 
Siia gruppi ei kuulu: 
- piserdusteenused õhust, mis liigituvad klassi 6044. 
 
Grupp 772: metsandusteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- metsaraieteenused ja metsaraiega seotud teenused, nagu metsamaterjali saagimisteenused, metsasisene palgivedu, 
metsaharvendusteenused, puulangetamisteenused, puuhooldusteenused; 
- puiduimmutamisteenused, mis seisnevad puidu immutamises või keemilises töötlemises antiseptikute või muude 
ainetega (sh puidu kuivatamine); 
- metsandustootmisega seotud teenused, näiteks ümberistutamine, taasistutamine, harvendusraie, metsainventuur, 
puidu hindamine, metsamajandusteenused, sh metsale tekitatud kahju hindamise teenused. 
 
Grupp 773: aiandusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- maastikuarhitektuuriteenused, mis liigituvad klassi 7142. 
 
Grupp 775: loomakasvatusteenused 
Siia gruppi kuuluvad loomakasvatuseks vajalikud teenused, nagu kunstlik seemendamine, lammaste pügamine, 
karjade hoidmine ja haldamine, ulukikasvastusteenused. 
 
Siia gruppi ei kuulu: 
- veterinaarteenused, mis liigituvad gruppi 852. 
 
OSA 79: ÕIGUS-, TURUNDUS-, NÕUSTAMIS-, VÄRBAMIS-, TRÜKI- JA TURVAALASED 
KOMMERTSTEENUSED | 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks grupi 791 (õigusteenused) kohta kasutada lisaklassifikaatori 
jaotist Q (reklaami- ja õigusabiteenuste muud täiendid). 
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Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks grupi 79341 (reklaamiteenused) kohta kasutada 
lisaklassifikaatori jaotist Q (reklaami- ja õigusabiteenuste muud täiendid). 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks grupi 7981 (trükiteenused) kohta kasutada lisaklassifikaatori 
jaotist T (trükiteenuste muud täiendid). 
Üksikasjalikuma kirjelduse esitamiseks grupi 793 (majandusuuringute teenused) kohta kasutada 
lisaklassifikaatori jaotist R (uurimisteenuste muud täiendid). 
 
Grupp 791: õigusteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- õigusabi- ja esindusteenused, mis seisnevad nõustamises, esindamises, dokumentide koostamises ja seonduvate 
teenuste osutamises seoses kriminaalõiguse ja teiste õigusvaldkondadega, poolkohtulike kohtute ja kogude 
seadusjärgsete menetlustega jm; 
- patendi- ja autoriõigusalase nõustamise teenused, mis koosnevad patentide ja autoriõigustega seotud 
ettevalmistamis-, koostamis- ja tõendamisteenustest; mitmete seotud õigusteenuste osutamine, sh nõustamine ja 
mitmesuguste ülesannete täitmine, mida on vaja patentide ja autoriõiguste koostamiseks või tõendamiseks; 
- juriidilised dokumenteerimis- ja tõendamisteenused, mis koosnevad muude juriidiliste dokumentide kui patentide 
ja autoriõiguste ettevalmistamis-, koostamis- ja tõendamisteenustest; mitmete seotud õigusteenuste osutamine, sh 
nõustamine ja mitmesuguste ülesannete täitmine, mida on vaja nende dokumentide koostamiseks või 
tõendamiseks; testamentide, abielulepingute, ärilepingute, äriühingute põhikirjade, tšarterite jms koostamine; 
- õigusabi- ja teabeteenused, mis hõlmavad klientide nõustamise teenuseid nende juriidiliste õiguste ja kohustuste 
küsimustes; teabe andmine mujal klassifitseerimata õigusküsimuste teemal; sellised teenused nagu 
tingdeponeerimise teenused ja pärandiküsimuste lahendamise teenused. 
 
Grupp 792: majandusarvestus-, auditeerimis- ja maksuteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- majandusarvestusteenused, mis koosnevad sellistest teenustest nagu raamatupidamisteenused, mis seisnevad 
äritehingute klassifitseerimises ja registreerimises raamatupidamises rahaliselt või teatud mõõteühikutes, või 
finantsaruannete koostamise teenused, sh aruannete koostamine kliendi esitatud teabe alusel, ettevõtte 
maksudeklaratsioonide koostamine, kui selle teenuse eest küsitava hinna sees on ka finantsaruannete koostamine; 
- auditeerimisteenused, mis koosnevad sellistest teenustest nagu finantsaudititeenused, sh organisatsiooni 
raamatupidamise ja muude tõendavate dokumentide kontrollimine eesmärgiga avaldada arvamust selle 
finantsaruannete kohta, või muud auditeerimisteenused, näiteks siseaudititeenused, põhikirjajärgse auditi teenused, 
pettuse uurimise auditi teenused või majandusarvestuse kontrolliteenused, mis koosnevad raamatupidamise aasta- 
või vahearuannete ja muu arvestusteabe kontrolliteenustest; kontrolli ulatus on auditi omast väiksem ning pakutav 
usaldusväärsuse tase seega madalam; 
- maksuteenused, mis koosnevad järgmisest: maksualase nõustamise teenused äriühingutele ja eraisikutele 
maksude minimeerimise eesmärgil; finantsaruannete või dokumentide koostamine ja kaitsmine vastavalt 
maksuasutuste nõudele; teenused, mis seisnevad ettevõtete abistamises maksutulude kavandamisel ja 
kontrollimisel ning kõigi dokumentide koostamises, või maksudeklaratsioonide koostamise teenused. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- majandusarvestusteenused juhtimisteenuste osana, mis liigituvad klassi 7941. 
 
Grupp 793: turu- ja majandusuuringud, avaliku arvamuse uuringud ja statistika 
 
Klass 7931: turu-uuringu teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- turu-uuringute teenused, mis seisnevad turu analüüsis, konkurentsi ja tarbijakäitumise analüüsis, süvauurimuste, 
statistika, ökonomeetriliste mudelite, uuringute jms kasutamises, teostatavusuuringute tegemises, tulemuslikkuse 
hindamise teenuste osutamises. 
 
Klass 7932: avaliku arvamuse uuringud 
Siia klassi kuuluvad: 
- avaliku arvamuse uurimise teenused, mis koosnevad uurimisteenustest eesmärgiga tagada teave üldsuse 
arvamuse kohta sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste ja muude küsimuste teemadel. 
 
Klass 7534: reklaami- ja turundusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- reklaamiteenused, nagu reklaamipinna või -aja müügi või üürimise teenused; reklaami kavandamise, loomise ja 
paigutamise teenused; välis- ja õhureklaamiteenused; näidiste ja muu reklaammaterjali kättetoimetamisteenused; 
- turundusteenused, nagu müügiedendusteenused, klienditeenused, kliendiuuringuteenused, kliendi rahulolu-
uuringud, kliendihooldusteenused, kliendiusaldusprogrammid. 
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Grupp 794: äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- juhtimise andmetöötlussüsteemide uuringud, mis liigituvad gruppi 721; 
- lühiajalise portfellihalduse nõustamise teenused, mis liigituvad gruppi 661; 
- reklaamiteenused, mis liigituvad kategooriasse 79341; 
- esindamisteenused vaidluse ühe osapoole nimel ning töösuhetealase nõustamise teenused, mis liigituvad 
klassi 9811. 
 
Klass 7941: äri- ja juhtimisalased nõustamisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- üldised juhtimisalased nõustamisteenused, mis koosnevad ettevõtlustavade ja -strateegia ning organisatsiooni 
üldise kavandamise, ülesehituse ja juhtimisega seotud nõustamis-, suunamis- ja praktilise abi teenustest; 
- finantsjuhtimise nõustamisteenused (v.a ettevõtte tulumaks), mis koosnevad nõustamis-, suunamis- ja praktilise 
abi teenustest rahalise iseloomuga otsustusvaldkondades (kapitaliinvesteeringu-ettepanekute analüüs, ettevõtte 
hindamine enne ühinemisi ja ülevõtmisi jm); 
- turunduse juhtimise alase nõustamise teenused, mis koosnevad organisatsiooni turundusstrateegia ja 
turundustegevusega seotud nõustamis-, suunamis- ja praktilise abi teenustest; 
- personalijuhtimisealase nõustamise teenused, mis koosnevad organisatsiooni personalijuhtimisega seotud 
nõustamis-, suunamis- ja praktilise abi teenustest; 
- tootmise juhtimise alase nõustamise teenused, mis hõlmavad tootlikkuse parandamise meetodite, tootmiskulude 
vähendamise ja toodangu kvaliteedi tõstmisega seotud nõustamis-, suunamis- ja praktilise abi teenuseid. 
Tootmisalased konsultatsioonid võivad käsitleda kvaliteedikontrollistandardeid, projekte, tulemuslikkust jm. 
- suhtekorraldusteenused, mis koosnevad nõustamis-, suunamis- ja praktilise abi teenustest eesmärgiga parandada 
organisatsiooni või üksikisiku kuvandit ning suhteid üldsuse, valitsuse, valijate, aktsionäride ja teistega; 
- muud juhtimisalased nõustamisteenused, mis on seotud teiste küsimustega, näiteks turvalisusealased 
nõustamisteenused, hangetealased nõustamisteenused, keskkonnamõjualased nõustamisteenused. 
 
Klass 7942: juhtimisega seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- projektijuhtimisteenused, mis koosnevad ressursside koordineerimis- ja järelevalveteenustest projekti 
ettevalmistamisel, elluviimisel ja lõpetamisel kliendi nimel (projektijuhtimisteenused võivad hõlmata 
eelarvestamist, majandusarvestust ja kulude kontrolli, hankeid, ajakavade ja muude tegutsemistingimuste 
planeerimist, koordineerimist ja alltöövõtjate tööd, kontrolli ja kvaliteedikontrolli jm); 
- arbitraaži- ja lepitamisteenused, mis seisnevad tööjõu ja juhtide vaheliste või ettevõtte ja üksikisikute vaheliste 
vaidluste arbitraažis või vahendamises; 
- siia kuuluvad ehituse ja tsiviilehitustöödega seotud projektijuhtimisteenused. 
 
Grupp 796: värbamisteenistus 
Siia gruppi ei kuulu: 
- spetsiaalsete koduteenuste osutamine pakkuja palgal olevate töötajate kaudu, mis klassifitseeritakse vastavalt 
osutatavale teenusele, näiteks puhastusteenused, mis liigituvad gruppi 909; 
- agentide ja agentuuride teenused üksikisikute nimel, kes üldjuhul otsivad tööd filmide ja teatrietenduste tootmises 
või muu meelelahutuse alal, või sportliku meelelahutuse alal, mis liigituvad gruppi 799. 
 
Klass 7961: personali paigutusteenused 
Siia klassi kuuluvad personali paigutusteenused, mis seisnevad juhtivate töötajate otsimises, valimises ja 
soovitamises teiste juures töötamiseks. 
 
Klass 7962: personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused  
Siia klassi kuuluvad klientidele teenuseosutaja värvatud ja temalt palka saavate töötajate pakkumise teenused. 
 
Grupp 797: Juurdlus- ja turvateenused 
 
Klass 7971: turvateenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- alarmjärelevalve teenused, mis seisnevad turvasüsteemiseadmete seires; 
- valveteenused, mis seisnevad kaitse pakkumises töötajate abil, kes on palgatud tagama inimeste või era-, tööstus- 
või ettevõtlusomandi turvalisust, kaitstes neid tulekahju, varguse, vandalismi või ebaseadusliku sissetungi eest; 
- järelevalveteenused, nagu jälitussüsteemiteenused; 
 - patrulliteenused. 
 
Klass 7972: juurdlusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
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- teenused, mis seisnevad kliendi esitatud juhtumite uurimises, mis seonduvad kuritegude, varguste, pettuste, 
poevarguste, kadunud isikute või muude seaduslike või ebaseaduslike tegevustega; 
- sise- ja salajane juurdlus; 
- poevargustevastase kaitse teenused; 
- detektiivibüroo teenused. 
 
Grupp 799: mitmesugused äri- ja äriga seotud teenused 
 
Klass 7991: valdusettevõtja teenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- valdusettevõtete juhtimisteenused, mis liigituvad ossa 66. 
 
Klass 7992: pakkimisega seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad teenused, mis seisnevad toodete pakkimises teiste jaoks, näiteks toiduainete, ravimite, 
kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite, hügieenivahendite ja riistvara pakkimises, kasutades mitmeid 
automatiseeritud või käsitsi pakkimise meetodeid. Siia kuulub ka saadetiste ja kingituste pakkimine. 
Siia klassi ei kuulu: 
- transpordiga seotud pakkidesse ja kastidesse pakkimise teenused, mis liigituvad ossa 63; 
- pakendite disainimise teenused, mis liigituvad klassi 7993. 
Kui pakkimisteenused hõlmavad ka kliendile kuuluvate materjalide töötlemist teiseks tooteks (näiteks vee ja 
kontsentraadi segamine karastusjookide valmistamiseks, kala küpsetamine enne konserveerimist, kreemide ja 
värvainete segamine kosmeetikatoodeteks), klassifitseeritakse see asjaomasesse jaotisesse. 
 
Klass 7993: tellimustoodete kujundamine 
Siia klassi kuuluvad teenused, mis seisnevad kujunduste loomises ja mustrite ettevalmistamises mitmesuguste 
toodete jaoks, sobitades esteetilisi kaalutlusi tehniliste ja muude nõuetega, näiteks: 
- sisekaunistusteenused; 
- sisekujundusteenused; 
- kujunduse tugiteenused; 
- mööblikujundusteenused. 
 
Siia klassi ei kuulu: 
- tööstustoodete tehnilise projekteerimise teenused, mis liigituvad klassi 7132; 
- graafilise kujundamise teenused, mis liigituvad klassi 7982; 
- reklaamigraafika küljendamise teenused, mis liigituvad klassi 7934. 
 
Klass 7994: inkassoettevõtte teenused 
Siia klassi kuuluvad teenused, mis seisnevad arvete, tšekkide, lepingute või võlakirjade sissenõudmises ja raha 
edasiandmises kliendile; arvete ja võlgade sissenõudmisteenused ja tähtajaks tasumata maksete hilisema 
sissenõudmise, lootusetute arvete ja võlgade täieliku äraostmise ja hilisema sissenõudmise teenused. 
 
Klass 7995: näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused 
Siia klassi kuuluvad teenused, mis seisnevad ürituste (messide või näituste) organiseerimises, teadus- või 
kultuurikohtumiste ja -kongresside organiseerimises; näituse organiseerimisega seotud näituseseadmete tarnimises 
ja ülespanekus. 
Siia klassi ei kuulu: 
- kunstirajatiste käitamisteenused, mis liigituvad klassi 9232; 
- spordiürituste korraldamisteenused, mis liigituvad klassi 9262. 
 
Klass 7996: fotograafia- ja abiteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- fotogrammeetrilised salvestused ja andmete kogumine satelliidi abil, mis liigituvad klassi 7135. 
 
OSA 80: HARIDUS- JA KOOLITUSTEENUSED 
 
Grupp 801: põhihariduse teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- koolieelse hariduse teenused, mida tavaliselt osutavad lasteaiad või põhikoolide juures avatud eriosakonnad ning 
mille peamine eesmärk on tutvustada lastele koolikeskkonda; 
- muud esimese tasandi põhihariduse teenused ; selliste haridusteenuste eesmärk on anda õpilastele eri õppeainetes 
põhiharidus ning seda iseloomustab suhteliselt madal spetsialiseerituse tase. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- lastepäevahoiuteenused, mis liigituvad klassi 8531. 
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Grupp 802: keskhariduse teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- tehnilise ja keskerihariduse teenused (v.a spetsiaalselt puuetega inimestele mõeldud teenused), mis kujutavad 
endast tehnilise ja kutsehariduse teenuseid allpool ülikoolide taset. Sellised haridusteenused koosnevad 
programmidest, mis rõhutavad erialale spetsialiseerumist ning nii teoreetiliste kui praktiliste oskuste õpetamist; 
tavaliselt keskenduvad need elukutsele eriomastele rakendustele. 
 
Grupp 803: kõrghariduse teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- keskharidusejärgse kraadieelse tehnilise ja kutsehariduse teenused. Erialade sisu poolest koosnevad sellised 
haridusteenused suurest valikust programmidest; need rõhutavad praktiliste oskuste õpetamist, kuid hõlmavad 
olulisel määral ka teoreetilise tausta õpetamist (näiteks meditsiiniharidusteenused, ohutusalase hariduse teenused, 
eriõppeteenused); 
- muud kõrghariduse teenused, mis koosnevad ülikoolikraadini või sellega võrdse tunnistuseni viivatest 
haridusteenustest; selliseid teenuseid osutavad ülikoolid või spetsialiseerunud erialainstituudid; programmides 
mitte ainult ei rõhutata teoreetilist õpet, vaid nende eesmärk on ka valmistada tudengeid ette iseseisvas uurimistöös 
osalemiseks. 
 
Grupp 804: täiskasvanukoolitus ja muud koolitusteenused 
 
Klass 8043: täiskasvanukoolitusteenus ülikooli tasemel 
Siia klassi kuuluvad: 
- haridusteenused täiskasvanutele väljaspool tavakooli või -ülikooli süsteemi; selliseid haridusteenuseid võidakse 
osutada päevase või õhtuse õppena koolides või spetsiaalsetes täiskasvanuharidust pakkuvates asutustes; 
- haridusteenused raadio- või teleülekannete kaudu või kirja teel ja arvutipõhine koolitus; programmid võivad 
hõlmata nii üld- kui erialaaineid. 
 
OSA 85: TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ TEENUSED 
 
Grupp 851: tervishoiuteenused 
 
Klass 8511: haigla- ja muud vastavad teenused 
Siia klassi kuuluvad haiglateenused, mida osutatakse arstide juhendamisel peamiselt haiglas olevatele patsientidele 
eesmärgiga ravida, taastada ja/või säilitada patsiendi tervist, näiteks: 
- meditsiini- ja parameedikute teenused; 
- laboritehnilised teenused; 
- radioloogia- ja narkoositeenused jm. 

Siia klassi ei kuulu: 
- kliinikutes osutatavad ambulatoorse ravi teenused, mis liigituvad klassi 8512; 
- hambaraviteenused, mis liigituvad klassi 8513; 
- kiirabiteenused, mis liigituvad klassi 8514. 
 
Klass 8512: arstipraksis ja vastavad teenused 
 
Siia klassi kuuluvad: 
- üldarsti pakutav konsultatsioon ja ravi, mis seisneb üldist laadi kehaliste ja/või vaimsete haiguste ennetamises, 
diagnoosis ja ravis meditsiinidoktorite poolt. Need teenused ei ole piiratud kindlaksmääratud või konkreetsete 
tingimuste, haiguste või kehapiirkondadega. Neid võib osutada üldarstide praksise käigus ning neid võivad 
pakkuda ka ambulatoorsed kliinikud, ettevõtete ja koolide juures asuvad kliinikud jm; 
- pediaatrite, günekoloogide/sünnitusabiandjate, neuroloogide jm eriarstide ja kirurgide pakutav konsultatsioon ja 
ravi; kirurgilise konsultatsiooni teenused; raviteenused ambulatoorsetes kliinikutes; meditsiiniülesvõtete 
funktsionaalne uurimine ja tõlgendamine. 
Siia klassi ei kuulu: 
- meditsiinilaboratooriumide teenused, mis liigituvad klassi 8514. 
 
Klass 8513: hambaravipraksis ja vastavad teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- ortodontilised teenused, näiteks väljaulatuvate hammaste, risthambumuse jm ravi, kui seda antakse haiglates 
ravitavatele patsientidele; suukirurgia teenused; muud spetsiifilised hambaarstiteenused, näiteks periodontia, 
endodontia jm alal; 
- muud hambaraviteenused, mis seisnevad patsienti mõjutavate hambahaiguste ennetamises, diagnoosis ja ravis. 
Neid teenuseid võib osutada nii tervisekliinikutes, näiteks koolide, ettevõtete jm juures asuvates kliinikutes, kui ka 



 40 

hambaarsti enda konsultatsiooniruumides. Need hõlmavad üldhambaraviteenuseid, näiteks hammaste regulaarset 
kontrolli, ennetavat hambaravi, kaarieseravi jm. 
 
Klass 8514: mitmesugused tervishoiuteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- meditsiinipersonali pakutavad teenused, nagu ämmaemandate pakutavad teenused raseduse ja sünnituse ajal ning 
ema jälgimine pärast sünnitust; õeteenused, mis seisnevad õendusabi osutamises patsientide kodus või nende enda 
konsultatsiooniruumides ning sünnitajate ja imikute hooldus, laste hügieen jm; 
- parameedikute teenused, nagu füsioteraapiateenused, homöopaatilised teenused, hügieeniteenused, 
inkontinentsusvahendite kojutoimetamine; 
- kiirabiteenused, mis koosnevad kiirabis osutatavatest üld- ja eriarstiteenustest; 
- hooldekodude tervishoiuteenused (v.a haiglad), sh ühendatud majutus- ja raviteenused, mida osutatakse ilma 
taaselustusseadmete või ravipersonalita; 
- meditsiinilaboratooriumide teenused; 
- verepankade, spermapankade, elundisiirdamispankade teenused; 
- töötervishoiuteenused; 
- meditsiinilise analüüsi teenused; 
- farmaatsiateenused. 
 
Grupp 852: veterinaarteenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- koduloomade ja muude loomade (sh loomaaialoomad ja karusnaha ja muude toodete tootmiseks kasvatatavad 
loomad) veterinaarteenused, mis koosnevad meditsiinilistest, kirurgilistest ja hambaraviteenustest haiglas ja 
väljaspool haiglat; nende teenuste eesmärk on ravida, taastada ja/või säilitada loomade tervist; 
- laboratooriumi- ja tehnilised teenused, toit ning muud rajatised ja vahendid. 
 
Siia gruppi ei kuulu: 
- loomakasvatusega seotud teenused, nagu kunstlik seemendamine, mis liigituvad gruppi 775. 
 
Grupp 853: sotsiaaltöö ja vastavad teenused 
 
Klass 8531: sotsiaaltöö 
Siia klassi kuuluvad: 
- majutusega sotsiaalteenused, nagu vanuritele, puuetega isikutele ning lastele ja noortele suunatud 
sotsiaalteenused; need teenused hõlmavad hooldekodude ööpäevaringseid hooldusteenuseid; 
- majutuseta sotsiaalteenused, nagu päevahoiuteenused lastele, sh päevahoiuteenused puuetega lastele ja noortele, 
juhendus- ja nõustamisteenused, pereplaneerimisteenused, väljaspool hooldekodusid pakutavad 
hoolekandeteenused, rehabilitatsiooniteenused. 
Siia klassi ei kuulu: 
- haridusteenused, mis liigituvad ossa 80; 
- kutsealase rehabilitatsiooni teenused, kus hariduse osakaal on suur, mis liigituvad ossa 80. 
 
OSA 90: REOVEE- JA JÄÄTMEKÕRVALDUSTEENUSED, PUHASTUS- JA 
KESKKONNATEENUSED 
 
Grupp 904: reoveeteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- vee kogumine, puhastamine ja jaotamine, mis liigituvad ossa 41 ja gruppi 651; 
- kanalisatsioonitorustike ehitus, remont ja ümberehitus, mis liigituvad klassi 4523. 
 
OSA 92: MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED 
 
Grupp 921: kino- ja videoteenused 
 
Klass 9211: kino- ja videofilmide tootmine ja sellega seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- kino- ja videofilmide tootmise teenused, mis seisnevad koolitusfilmide ja -videokassettide, reklaami-, 
propaganda- ja teabefilmide ja -videokassettide tootmises ning, meelelahutuslike filmide ja videokassettide 
tootmises; 
- kinofilmide ja videokassettide tootmisega seotud teenused, nagu filmi töötlemine, filmi dubleerimine, filmitiitrite 
trükkimine, toimetamine, monteerimine jms. 
 
Klass 9212: kino- ja videofilmide levitamisteenused 
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Siia klassi kuuluvad kino- ja videofilmide levitamise teenused teistele tööstusharudele, kuid mitte üldsusele. See 
hõlmab filmide või kassettide müüki või üürimist teistele tööstusharudele, samuti filmide ja videokassettide 
levitamisega seotud teenuseid, näiteks kasseti või filmi tellimine, säilitamine, kättetoimetamine jm. 
 
Klass 9213: kinofilmide linastamisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- kinofilmide linastamisteenused kinodes või vabas õhus ning privaatsaalides ja teistes linastamisrajatistes. 
 
Klass 9214: videofilmide linastamisteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- videofilmide linastamisteenused kinodes või vabas õhus ning privaatsaalides ja teistes linastamisrajatistes. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- artiklite ja varustuse (kaamerad, maa jm) üürimine meelelahutustööstusele, mis klassifitseeritakse 
jaotisesse „Seadmed”, näiteks filmikaamerate üürimine liigitub klassi 3865, millele lisatakse lisaklassifikaatori 
kood PA01-7 (üürimine); 
- agentuuriteenused üksikesinejate nimel, mis liigituvad gruppi 799; 
- esinejate valimise ja broneerimise teenused, mis liigituvad gruppi 923. 
 
Grupp 922: raadio- ja televisiooniteenused 
 
Klass 9221: raadioteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- raadiosaadete tootmise teenused otsesaadete või lindistustena või muul salvestuskandjal hilisemaks ülekandeks; 
need saated võivad olla meelelahutusliku, reklaami-, haridusliku, uudiste levitamise jm eesmärgiga; 
- saated, nagu spordiülekanne, ilmateade, intervjuud jne; 
- raadiosaadete tootmist ja edastamist hõlmavad kombineeritud teenused. 
 
Klass 9222: televisiooniteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- telesaadete tootmise teenused otsesaadete või lindistustena või muul salvestuskandjal hilisema ülekande 
eesmärgil; need saated võivad olla meelelahutusliku, reklaamimis-, haridusliku, uudiste levitamise jm eesmärgiga; 
- saated, nagu spordiülekanne, ilmateade, intervjuud jne; 
- telesaadete tootmist ja edastamist hõlmavad kombineeritud teenused. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- teiste toodetud raadio- ja telesaadete edastamise teenused, mis liigituvad klassi 6422. 
 
Grupp 923: meelelahutusteenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- isiklike teatri- või kunstiagentide teenused, mis liigituvad gruppi 799; 
- spordiga seotud teenused, mis liigituvad gruppi 926. 
 
Grupp 924: uudisteagentuuride teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- uudiste edastamise teenused (suulised, kirjalikud või pildilised) meediale, näiteks raadiole, televisioonile, 
ajalehtedele, perioodikaväljaannetele või mis tahes muule kliendile; 
- sõltumatute ajakirjanike ja pressioperaatorite pakutavad teenused. 
 
Grupp 925: raamatukogu-, arhiivi-, muuseumi- ja muud kultuuriteenused 
 
Klass 9251: raamatukogu- ja arhiiviteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- videokassettide ja raamatute üürimine, mis liigituvad klassi 3925 ja gruppi 221 ja millele lisatakse 
lisaklassifikaatori kood PA01-7 (üürimine). 
 
Klass 9253: botaanika- ja loomaaedade teenused ning looduskaitsealade teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- botaanika- ja loomaaedade kaitse- ja hooldusteenused; 
- rahvusparkide ja looduskaitsealade järelevalve-, kaitse- ja hooldusteenused; 
- botaanika- ja loomaaedade külastusteenused; 
- looduskaitseteenused. 
 
Grupp 926: sporditeenused 
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Siia gruppi kuuluvad: 
- spordirajatiste käitamisteenused, kus korraldatakse mis tahes liiki spordiüritusi; need rajatised võivad olla areenid 
või staadionid, suletud või kaetud, pealtvaatajate iste- või vaatekohtadega või ilma; 
- spordiga seotud teenused, näiteks spordiürituste korraldamise teenused ja spordiürituste reklaamimise teenused. 
Siia gruppi ei kuulu: 
- spordivarustuse üürimine, mis liigitub gruppi 374 ja millele lisatakse lisaklassifikaatori kood PA01-7 (üürimine). 
 
OSA 98: MUUD ÜHISKONDLIKUD, SOTSIAAL- JA ISIKUTEENUSED 
 
Grupp 981: organisatsioonide teenused 
Siia gruppi ei kuulu: 
- haridusteenused, mis liigituvad ossa 80; 
- tervishoiuteenused, mis liigituvad gruppi 851; 
- sotsiaalteenused, mis liigituvad gruppi 853; 
- sporditeenused, mis liigituvad gruppi 926; 
- assotsiatsiooni nimel teiste poolt osutatavad suhtekorraldusteenused, mis liigituvad klassi 7941. 
 
Klass 9811: äri-, kutse- ja erialaorganisatsioonide teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- äriorganisatsioonide teenused (teabelevitamisteenused, riigiasutustes esindamise teenused, 
suhtekorraldusteenused ja muud teenused, mida pakuvad assotsiatsioonid, kelle liikmete huvid on koondunud 
ettevõtluse või kaubanduse arendamisele ja edule üldiselt või konkreetses majandusharus); 
- kutseorganisatsioonide teenused (teabelevitamisteenused, konkreetsete kutsealade tegevustavade väljatöötamine 
ja järelevalve nende üle, riigiasutustes esindamise teenused, suhtekorraldusteenused ja muud teenused, mida 
pakuvad assotsiatsioonid, kelle liikmete huvid on koondunud distsipliinidele, kutsetavadele või tehnilistele 
valdkondadele üldiselt või konkreetses valdkonnas); 
- erialaorganisatsioonide teenused (näiteks tuumaohutusega seotud teenused). 
 
Klass 9812: ametiühingute teenused 
Siia klassi kuuluvad teenused, mida osutavad liikmete vaadete esindajad tööolukorra küsimuses ning kollektiivsete 
tegevuste korraldusteenused, mida pakuvad assotsiatsioonid, kelle liikmed on peamiselt töövõtjad. 
 
Klass 9813: mitmesuguste organisatsioonide teenused 
Siia gruppi kuuluvad: 
- usuorganisatsioonide teenused (religioossed kultus-, koolitus- ja õppeteenused, mida pakutakse vahetult kirikutes, 
mošeedes, templites, sünagoogides jm korraldatavatel jumalateenistusel osalejatele; religioossed eriteenused, nagu 
ristimisteenused, konfirmatsiooniteenused, laulatusteenused, teenused surnute auks jne; religioossete ühingute 
majade osutatavad religioossed teenused, sh eemaldumisteenused); 
- poliitiliste organisatsioonide teenused (teabelevitamisteenused, suhtekorraldusteenused, rahakogumisteenused ja 
samalaadsed teenused, mida pakuvad poliitilised parteid ja samalaadsed poliitilise partei või kandidaatidega seotud 
organisatsioonid; need organisatsioonid tegelevad peamiselt parteiliikmete või partei toetajate paigutamisega 
poliitilistele ametikohtadele); 
- ühiskondlike organisatsioonide teenused (ühiskondlikke heaolusüsteeme toetavad teenused, mis koosnevad 
teenustest, mida pakuvad ühiskondlikku heaolu parandavad ühendused ja samalaadsed organisatsioonid, kes 
koosnevad peamiselt üksikisikutest, kes on ühinenud mõne avaliku eesmärgi edendamise nimel avaliku hariduse, 
poliitilise mõju jm teel, või teenused, mida ühendused osutavad kogukonna-, sotsiaal- ja haridusrajatiste toetuseks, 
või teenused, mida osutavad keskkonna- ja ökoloogiaorganisatsioonid ja -liikumised); 
- teiste ühiskondlike organisatsioonide teenused, nagu erirühmade kaitseteenused, noorteühenduste teenused, 
sotsiaalsed kogukonnateenused, kultuuri- ja spordiga mitteseotud vabaajaklubide teenused. 
 
Grupp 983: mitmesugused teenused 
 
Klass 9831: pesupesemis- ja kuivpuhastusteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- pesu vastuvõtmise teenused (sh pesumajateenused, mis hõlmavad riiete vastuvõtmist ja kättetoimetamist ilma 
pesemis- ja puhastusteenuse pakkumiseta, pesumaja haldus- ja käitamisteenused); 
- tekstiilipuhastusteenused (tekstiilitoodete pesemis-, kuivpuhastus- ja muud puhastusteenused, tekstiili 
impregneerimise teenused); 
- karusnahatoodete puhastusteenused (karusnahatoodete pesemis-, kuivpuhastus- ja muud puhastusteenused); 
- värvimisteenused (rõivaste ja tekstiiltoodete värvimise teenused, mis ei ole seotud nende toodete tootmisega); 
- triikimisteenused (rõivaste ja tekstiiltoodete, sh voodiriiete ja laudlinade triikimise teenused pärast puhastamist); 
- värvimine (rõivaste ja tekstiiltoodete värvimine, mis ei ole seotud nende toodete tootmisega). 
 
Klass 9832: juuksuri- ja iluraviteenused 
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Siia klassi kuuluvad: 
- juuksuriteenused (juuste pesemine, piiramine, lõikamine, soengusse seadmine, värvimine, lokkimine, 
sirgendamine ja samalaadsed teenused meestele, poistele, naistele ja tüdrukutele, habemeajaja teenused); 
- iluraviteenused (näo- ja kehahooldus, kosmeetiline hooldus, maniküüri- ja pediküüriteenused). 
 
Klass 9834: majutus- ja kontoriteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- majutusasutuste, kontorite, elumajade ja muude ehitiste puhastamise teenused, mis liigituvad klassi 9061. 
 
Klass 9836: merendusteenused 
Siia klassi ei kuulu: 
- laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused, mis liigituvad klassi 5024; 
- mereuuringute teenused, mis liigituvad klassi 7311; 
- meremõõdistusteenused, mis liigituvad klassi 7135. 
 
Klass 9837: matuse- ja matusega seotud teenused 
Siia klassi kuuluvad: 
- kalmistuteenused, mis hõlmavad hauaplatside müüki või üürimist, kalmistute hooldamise teenuseid, haudade ja 
surnuaedade korrashoidu; 
- tuhastamisteenused; 
- matmisteenused, mis koosnevad matuse- ja tuhastamistseremoonia teenustest, surnukehade transpordist. 
Siia klassi ei kuulu: 
- kalmistu haljastusteenused, mis liigituvad klassi 7731. 
 
Grupp 989: eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused 
 
Klass 9891: rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksuste eriteenused 
Siia klassi kuuluvad: 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, selle eriametite, piirkondlike organisatsioonide jm, Euroopa Liidu, 
Majanduskoostöö- ja Arengu Organisatsiooni, Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Maailma Tolliorganisatsiooni, 
Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide või eksterritoriaalsete 
üksuste osutatavad teenused; 
- teiste riikide saatkondade või esinduste osutatavad teenused. 


