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Maksuvaba tulu määrangu import failist 

Merit Palgas 
 

Merit Palka saab importida maksuvaba tulu määranguid CSV formaadis failist. Kui lähteandmed 

on Excelis, siis Exceli faili (xls laiendiga) saab lihtsal viisil salvestada CSV formaati. 

Antud impordi funktsionaalsus on võimalik vaid Merit Palk pilveversioonis Pro paketi 

kasutajatele. Kasutaja saab maksuvaba tulu määranguid importida menüüs Seadistused > Andmete 

import failist > Maksuvaba tulu määrangute import. 

 

CSV-formaadis impordifail peab vastama alljärgnevatele nõuetele: 

• Kodeering: UTF-8 

• Andmeväljade eraldaja: semikoolon 

• Faili struktuur: 

o 1. veerg (A) – töötaja isikukood * 

o 2. veerg (B) – töötaja perekonnanimi 

o 3. veerg (C) – töötaja eesnimi 

o 4. veerg (D) – maksuvaba tulu määrangu alguskuupäev* (pp.kk.aaaa) 

o 5. veerg (E) – rakendamise alus* (vt. allpool väljatoodud koode) 

o 6. veerg (F) – summa** 

 

* - kohustuslik väli. 

** - kohustuslik, kui rakendamise aluseks on valitud 2 (piiratud summa ulatuses). 

 

• Veergude nimetused faili esimeses reas võivad olemas olla või puududa. 

• Fail võib sisaldada tühje ridu faili lõpus, mida ignoreeritakse. Kõiki veerge alates 7. veerust 

ignoreeritakse. 

• Imporditavad andmed seotakse programmis töötaja isikukoodiga. 

• Maksuvaba tulu määrangu rakendamise aluse koodina saab märkida ühekohalise numbri 

etteantud valikust: 

o 1 – maksimaalne lubatud määr; 

o 2 – piiratud summa ulatuses; 

o 3 – ei rakendata maksuvaba tulu. 

• Kui imporditav fail vastab õigele struktuurile, aga andmete import ebaõnnestub, on 

kasutajal võimalik salvestada oma arvutisse ka vearaport. Vearaportis on ridade kaupa 

toodud välja, miks andmed importimata jäid. 

• Kui imporditakse määrangut, millel on sama kuupäevaga määrang juba programmis 
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olemas, siis jäetakse see importimata. Ühtegi olemasolevat määrangut üle ei kirjutata. 

• Kui imporditakse määrangut, mille kuupäev on varasem, kui vastavale töötajale juba 

programmis kinnitatud väljamaksed, siis jäetakse see importimata, et vältida tasude 

ümberarvestusi. 

Maksuvaba tulu määrangu rakendamise aluse koodid: 

Kood Rakendamise alus 

1 Maksimaalne lubatud määr 

2 Piiratud summa ulatuses 

3 Ei rakendata maksuvaba tulu 

 

 

 

 

Tekkinud küsimuste korral saate abi meie klienditoelt. 

 

Merit Tarkvara klienditugi: 

E-R kell 9.00 – 16.30 

Tel: 776 9333  

E-post: klienditugi@merit.ee 

 

Litsentsi ja kasutajate info: 

E-R kell 9.00 – 16.30 

Tel: 617 7111  

E-post: merit@merit.ee 
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