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Tasude ja kinnipidamiste import failist 

Merit Palgas 
 

Merit Palka saab importida põhitasude koguseid, lisatasusid ja kinnipidamisi CSV formaadis 

failist. Kui lähteandmed  on Excelis, siis Exceli faili (xls laiendiga) saab lihtsal viisil salvestada 

CSV formaati. 

Tasusid ja kinnipidamisi saab importida Tasude arvestus > Tasude arvestus > tasuarvestuslehel 

nupp „Tasude import“ 

 

CSV-formaadis impordifail peab vastama alljärgnevatele nõuetele. 

• Kodeering: UTF-8 

• Andmeväljade eraldaja: semikoolon 

• Murdosa eraldaja arvudes: koma 

• CSV-impordifaili struktuur: 

o 1. veerg (A) – töötaja isikukood või lepingu impordi kood; ***  

Esimesena otsitakse töötajat lepingu impordi koodi järgi ja kui impordi koodi ei 

leita, tehakse otsing isikukoodi järgi; Kui töötajal on rohkem kui üks leping, tuleb 

kasutada lepingu impordi koodi, mille saab määrata töötaja lepingute kaartidel. 

o 2. veerg (B) – vaba sisuga veerg. Võib kasutada näiteks töötaja nime 

kajastamiseks. 

o 3. veerg (C) – vaba sisuga veerg. Võib kasutada näiteks tasuliigi nimetuse 

kajastamiseks. 

o 4. veerg (D) – imporditava tasuliigi või kinnipidamise impordi kood; *** 

Kinnipidamiste importimisel kuigi programmi on kinnipidamise liigi impordi 

kood märgitud positiivsena, siis impordifaili tuleb kinnipidamise impordi kood 

märkida miinusmärgiga. Tasu ja kinnipidamise impordi koode saab määrata 

vastavalt kas tasuliigi või kinnipidamise kaardil. 

o 5. veerg (E) – tasu/kinnipidamise määr või summa; 

o 6. veerg (F) – kogus; tunnitasu ja kuupalga korral tunnid, summalise tasu korral 

võib veerg olla tühi; 

o 7. veerg (G) – kohustuslik tühi veerg; Palume siia veergu andmeid mitte 

sisestada*** 

o 8. veerg (H) – osakonna kood; 

o 9. veerg (I) – kulukoha kood (Pro paketi lisavõimalus); 

o 10. veerg (J) – projekti kood (Pro paketi lisavõimalus); 

o UUS! 11. veerg (K) – normtundide arv; 

o UUS! 12. veerg (L) – normpäevade arv; 

 

*** - Kohustuslik väli. 
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• Vähemalt üks 5. ja 6. veerust peab olema täidetud tasude importimiseks. 

• Kui tasuliigi arvestusmeetod on "Summa x Kogus x Koefitsient", siis on failis summa 

ja kogus mõlemad vajalikud, koefitsient lisatakse programmi. 

• Veergude nimetused faili esimeses reas on vaja lisada siis, kui ei impordita korraga kõiki 

andmeid. Kui impordifailis on kõik veerud andmetega täidetud, pole veeru pealkirju vaja 

lisada. 

• Veergude sisu alates 13. veerust on vaba ja neid ignoreeritakse. 

• Fail võib sisaldada tühje ridu (tavaliselt faili lõpus), mida ignoreeritakse. 

 

 

 

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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