Merit Palga pilveversiooni uuenduste
ajalugu 2017-2021
Merit Aktiva Eesti pilveversioon on avalikult kättesaadav alates 1. aprillist 2017.
Uuenduste ajalugu on ajalises järjestuses, alustades viimastest ja lõpetades kõige varasematega.

4. aprill 2022
OLULISEMAD TÄIENDUSED:
• Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muutusest 01.04.2022 tingitud muudatused:
Programmi on lisatud kaks uut töökatkestuse tüüpi: (1) Liik: Lapsepuhkus > Tüüp: Lapsepuhkus ja (2) Liik:
Lapsepuhkus > Tüüp: Puudega lapse lapsepuhkus. Varasema süsteemi järgi kehtinud Lapsepuhkuse ja
Puudega lapse lapsepuhkuse tüübid on sarnaste nimetustega, kuid neil on täiendus “tööandja hüvitab”.
Kahe töökatkestuse nimetus on varasemaga võrreldes muutunud: Endine “Lapsehoolduspuhkus” on
nüüd nimetusega “Vanemapuhkus” ja endine “Sünnitusleht” on nüüd nimetusega “Emapuhkus.
•

Uus töötajate nimekiri - Varasema menüüvaliku “Isikuandmed” asemel on nüüd menüüs Tasude
arvestus valik “Töötajate nimekiri”. Uuel töötajate nimekirjal on lisaveerud töötajate infoga
(näiteks sünnipäev, e-posti aadress, telefon) ja laiendatud rea vaade, kus on näha aktiivses
arvestuskuus kehtiv töötaja maksuinfo. See täiendus on kättesaadav nii Standard kui Pro paketi
kasutajatele.

•

Uus töötaja profiil - Oleme loonud rohkemate võimalustega töötaja profiili kui seni. Töötajale on
võimalus lisada fotot, näha selle töötaja kõiki lepinguid ühes kohas ning lisada täiendavat infot
töötaja kohta (vt järgmine täienduse punkt). Uus töötaja profiil on kättesaadav nii Standard kui
Pro paketi kasutajatele.

•

Võimalus lisada töötaja profiilile uut infot - Uuel töötaja profiilil on võimalus lisada infot töötaja
eelneva töökogemuse, hariduskäigu, ülalpeetavate, täiendkoolituste, kasutusse antud varade,
tervisekontrollide ja tõendite kohta. Igast nimekirjast on võimalus võtta XLS aruannet, igale
kirjele on võimalus lisada juurde manuseid ja kommentaare. See on kättesaadav vaid Pro paketi
kasutajatele.

•

Personali aruanded - Menüüs Tasude arvestus on uus menüüvalik Personali aruanded, kus on
võimalus uue lisandunud info kohta võtta kõikide töötajate üleselt ka erinevat liigi aruandeid ja
salvestada neid nii PDF kui XLS failidena.

•

Keskmiste tasude aruanne kõikide töötajate üleselt - Juba programmis olnud keskmiste tasude
aruannet on nüüd võimalus koostada rohkem kui ühele töötajale. Vastavalt valitud isikute arvule
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aruande koostamisel, koostab programm kas senise ühe töötaja aruande või uut moodi mitme
töötaja aruande.

MUUD TÄIENDUSED JA PARANDUSED:
•

Dimensiooni ei saa enam kustutada Seadistuste menüüs olevast nimekirjast, kui vastav
dimensioon on kasutusel.

•

API seadistuste vaates on uus nupp “API tehnilised juhendid”, mis viib Merit Palk API kodulehele.

•

Andmete importimise lehel on uus nupp “Juhendid”, mis viib Meriti kodulehele Palga juhendite
rubriiki, kus on leitavad kõik detailsed juhendid andmete importimise jm vajaliku kohta.

•

TSD andmefaili ei lisata maksuvabatulu kasutuse elementi kui maksuvabatulu ei rakendata.

•

Dimensioonide (osakonna, kulukoha, projektide) ja Vara kaartidel Kood välja ning töötaja profiilil
Kommentaari välja juures on maksimaalse tähemärkide arvu number, et kasutaja teaks, kui
pikka koodi või kommentaari on võimalik sisestada.

•

Parandatud Kasutajate haldamise töölaual kasutajate lohistamise funktsionaalsust, et selliselt
kasutajat firmasse lisada.

•

Parandatud peamenüü kõrgust ja muudetud peamenüü fikseerituks, kui keritakse vaade
allapoole pikemate aruannete vmt puhul.

•

Parandatud Ettevõtete koondvaates viimase koostatud TSD kuupäeva kuvamist selliselt, et see
võtaks arvesse ka kuupäeva, millal TSD saadeti automaatselt.

•

Parandatud Palgakande pärimist API teel, kus tekkis viga osakonna seadistustes oleva määrangu
“Sidekriips kui eraldaja” tõttu.

•

Parandatud olukord, kus resident toodi TSD-le tema esimesel töötamise kuul, kuid ilma A1
tõendi väljastanud riigita, mis põhjustas vea TSD xml faili allalaadimisel.

•

Parandatud aruandes Palgaleht tööandja töötuskindlustusmaksete ümardamise loogikat, et ei
tekiks 1 sendilisi erinevusi TSD-l kuvatud kokku summaga.

•

Parandatud lepingute nimekirja XLS aruandes kuvatavat puhkusereservi protsenti, kui see on
töötajal erinev ettevõtte üldisest reservi protsendist.

•

Parandatud keskmiste tasude aruandes tööpäevade arvu kuvamist töötaja lepingu lõpetamise
kuul.

•

Parandatud TSD andmefaili, kui juriidiline isik on FIE.
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17. detsember 2021
UUENDUSED:
•

Eestis viibival Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriigi residentsuse tõendiga
mitteresidendil on võimalik alates 01.01.2022 kasutada maksuvaba tulu sarnaselt Eesti
residentidega, kui ta on teinud vastava avalduse tööandjale. Merit Palk programmis on
maksuarvestuse loogikat muudetud vastavalt, et programm oskaks mitteresidendist töötajale
vastavalt nõutud tingimustele (EMP lepinguriigi residentsustõendi olemasolu, maksuvabatulu
kasutamise avaldus) kasutada väljamaksete tegemisel ka vajadusel maksuvaba tulu. Maksuvaba
tulu kasutamise reeglid ja arvestus on sama, mis seni Eesti residentidelgi. TSD Lisa 2 vormile on
lisandunud uus veerg pealkirjaga MV610, mis kajastab arvestatud maksuvaba tulu summat.

•

Uus API-päring – Võimalik on pärida töötaja puhkusekohustuse jääki. Kogu tehniline info
leitav: api.merit.ee/merit-palk-api

PARANDUSED:
•

ID-kaardiga autentimine on taas töökorras.

14. oktoober 2021
OLULISEMAD TÄIENDUSED:
•

Uue väljamaksu lisamisel saab teha mitme erineva lisatasu või töökatkestuse liigiga
väljamakseid. - Lisatasu liikide ja Töökatkestuse liikide nimekirjad on uue väljamakse lisamise
juures nö multiselect valikuga. Kui seni sai teha väljamakset vaid ühele liigile korraga, siis nüüd
saab ka mitmele samaaegselt. Väljamaksed > Väljamaksed > Uus väljamakse > tüübiks Lisatasu
väljamaksed või Töökatkestuste väljamaksed

•

Tasude ja tundide aruandes saab nüüd järjestada tasuridasid olenevalt aruande liigist kuni
kolmel erineval viisil: Kas tasu gruppide järgi (põhitasud - töökatkestuste tasud lisatasud), tähestikuliselt (A - B - C - …) või arvestuskuu järgi kronoloogiliselt (jaanuar - veebruar
- märts - …). Seni on aruandes tasuread olnud tasu gruppide järgi. Eelkõige annab see andmete
sorteerimiseks head võimalused kui aruande liigiks on Detailne. Uue järjestamise võimaluse
leiab aruande filtrite ja valikute plokis all vasakust nurgast “Tasuridade järjestus”.

•

Isikuandmete XLS failis on nüüd eraldi Kogumispensioni lõpukuupäeva veerg.

MUUD TÄIENDUSED JA PARANDUSED:
•

Swedbanki pangakonto kaardil on nüüd lisatud otselink, mis viib kasutaja internetipanka (vajab
internetipanka sisselogimist) otse Gateway lepingu sõlmimise vaatesse. Vaikimisi on valitud
internetipangas firma, mis on kasutajal endal internetipangas määratud menüüs Üldised
määrangud.

3

•

Sama alguskuupäevaga palgakokkuleppe ridade lisamine on nüüd keelatud.

•

Kontrollaruanne ei mahtunud PDF’i ära, kui väljamaksulehe nimi oli tavapärasest pikem.

•

Puhkusekompensatsiooni ei saanud lisada perioodi, kus oli põhipuhkus katkestatud.

•

Programm ei tundnud ära TBB panga IBANit ja märkis selle ekslikult välisriigi pangaks.

•

Puhkusekompensatsiooni kaardilt avatud detailse puhkusekohustuse PDF fail ei avanenud.

•

API teel saadetud palgakokkulepe ei olnud programmis nähtav, kui selle alguskuupäev jäi
perioodi, mille maksumäärad programmis puudusid.

•

Palgateatisel oli vale tööpäevade arv, kui töötaja põhipuhkus oli katkestatud.

•

Firmade nimekirjas firma kustutamise ikoonil klikkimine ei vaja enam topeltklikki.

•

Parandatud olukorda, kus kasutajale võis tunduda, et tema viimane firma, mis äsja kustutatud
sai, on endiselt alles. Nüüd logitakse kasutaja programmist välja, kui ta kustutab viimase firma
nimekirjas.

•

Parandatud olukorda, kus ajutine High tüüpi teade avanes ekraanile kaks korda ning vajas
kasutajalt kahe teateakna sulgemist.

9. juuli 2021
Täiendused:
•

TSD automaatsel saatmisel saab nüüd valida, kas saata see kinnitatud või kinnitamata kujul.
Vaikimisi saadetakse TSD kinnitatud kujul! Kui on soov saata see kinnitamata kujul, tuleb
Seadistused > Muud seadistused > TSD automaatne saatmine plokis teha vastav valik, et
kinnitatud saatusega TSDd ei saadetaks ning valik salvestada. Programm jätab valiku meelde,
seega kui tulevikus on soov jälle kinnitatult saata, tuleks taas Seadistustes vastav valik teha.

•

Firma andmete kaardil saab nüüd märkida, kas firma on FIE ning sisestada FIE isikukoodi. See
on vajalik TSD esitamiseks (failist ja automaatsel saatmisel), sest MTA nõuab FIEde puhul, et
nende TSD andmetes oleks märgitud nende isikukood mitte FIE reg.kood.

•

Puhkusekohustuse aruannet on võimalik saata kontrollimiseks. Sarnaselt väljamaksete menüüs
olevale võimalusele on nüüd eraldiseisvalt ka Puhkusekohustuste aruannet võimalik
programmist välja saata.

•

Võimalus pärida palgakokkulepete infot API teel. (PRO-paketi funktsionaalsus)

•

Võimalus koostada Palgalehe aruannet ühele või mitmele isikule.

•

Oleme lisanud kõigile aruannetele perioodide kiirvalikud (eelmine kuu/aasta, jooksev
kuu/aasta), mis seni olid vaid Tasude ja Tundide aruandes.

•

Võimalus importida ka vene ja inglise keelseid TÖR faile.
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•

Lisatud kontroll isikuandmete kaardil olevale sotsiaalmaksu miinimumkohustuse
mitterakendamise aknasse, et alguskuupäev ei oleks hilisem kui lõpukuupäev.

•

E-posti seadistustesse on lisatud Exchange serveri seadistamise võimalus.

•

Tasude arvestuslehel hoitakse rakendatud filtrivalikut meeles kui läbi tasurea minnakse põhitasu
muutma ning tullakse arvestuslehele seejärel tagasi.

29. aprill 2021
Täiendused:
•

Võimalus saata maksudeklaratsiooni TSD otse programmist Maksu- ja Tolliametisse. Selleks, et
deklaratsiooni automaatselt saata, tuleb minna programmis soovitud deklaratsiooni peale ja
klikkida nupul “Saada TSD”. Esimesel korral tuleb kasutajal ennast autentida Mobiil-ID või IDkaardi abil. Kasutajale peavad olema antud TSD deklaratsiooni esitamise õigused e-MTA’s.

TSD saatmise puhul palume praegu tähele panna järgmisi asjaolusid:
•

Praegu on MTA-l mõningates olukordades erinevad kontrollid failist deklaratsiooni
importimisele ja masin-masin liidese kaudu esitamisel. MTA tegeleb kontrollide ühtlustamisega.
Kui teil esineb tõrkeid automaatsel esitamisel, soovitame seni deklaratsiooni esitamist jätkata
elektroonilise vormi (xml faili) importimise kaudu.

•

Praegu ei ole võimalik deklaratsiooni automaatse saatmise teel kirjutada üle eelnevalt saadetud
deklaratsiooni andmeid. Ka selle olukorra lahendamisega MTA juba tegeleb. Seniks tuleks eelnev
deklaratsioon e-MTAs kustutada ja saata see programmist uuesti.

Kui MTA on eelnevalt mainitud tõrked kõrvaldanud, teavitame sellest kõiki kliente.
•

Võimalus importida töökatkestusi lisaks API liidestusele ka CSV failist. (PRO paketi
funktsionaalsus). Töökatkestusi saab failist importida Seadistused > Andmete import >
Töökatkestuste import. Kui mõni töökatkestus jäetakse importimata, on võimalik kasutajal alla
laadida vearaport, kus on näha detailselt mitmendal real viga tekkis ja mis veaga on tegemist.
Töökatkestuse importimise juhendi leiate siit.

•

Isikuandmete kaardil on võimalik märkida, kas isik on ennetähtaegsel või paindlikul
vanaduspensionil. Kui vastav määrang on isikuandmete kaardil tehtud, saab kasutaja muuta
töötaja töötuskindlustusmaksete peatumise kuupäeva.

•

Puhkusekohustuste aruandes on nüüd nii põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse päevade
veerud kui ka kohustuse päevad kokku veerg.

Parandused:
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•

Parandatud kuue kuu leidmist puhkuste lisamisel, kui eelviimane tööpäev satub täpselt eelmise
kuu viimasele kuupäevale.

•

Tähtajalise lepinguga töötajale on võimalik nüüd lisada lõpetamata töövõimetust.

•

Parandatud keskmise tunnitasu leidmist tasureal kui töötajal oli osaline tööaeg.

•

Aasta keskmise töötajate arvu aruande koostamisel ei võeta arvesse enam töötajaid, kes viibivad
lapsehoolduspuhkusel või ajateenistusel.

23. märts 2021
Täiendused:
•

Lisatud PRO paketti võimalus importida failist ja saata API teel töötajate kontaktandmeid:
aadressi, telefoni, e-posti aadressi, pangakonto numbrit, pangakonto omanikku. Vaata juhendit
siit.

•

Haiguspäevade hüvitamine alates teisest haiguse päevast pikenes kuni 31.12.2021. Programmis
on vastavad muudatused tehtud.

•

Lisatud on multi-select valikud tasuliigi, konto, katkestuse liigi ja kinnipidamise liigi filtritele
vastavalt Tasude ja tundide aruandes, Töökatkestuste aruandes, Lisapuhkuste aruandes,
Kinnipidamiste aruannetes.

•

Mobiil-IDga audentimisel ei ole enam kohustus sisestada mobiilinumbri ette +372 tähist. Nüüd
on näha see tähis numbri lahtri ees. Kui see on lisamata, paneme selle ise, mis seni tekitas
veateateid kui oli unustatud lisada.

Parandused:
•

Parandatud olukorda, kus programm ei osanud jagada vähenenud töövõimega isiku
puhkusetasu kompensatsiooni käsitsi sisestatud summat põhipuhkuse ja pikendatud
põhipuhkuse osa vahel. Sellest tulenevalt on täiendatud ka puhkusekompensatsiooni PDF
aruandes puhkus jaotuse tabelit.

•

Parandatud olukord, kus palgalehel ei kuvatud miinustasu puhul tööandja
töötuskindlustusmakset

•

Parandatud olukord, kus puhkusereservi protsendimäära töötaja lepingus ei võetud arvesse, kui
see oli 0
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•
•

Parandatud olukord, kus töökatkestuse salvestamisel ei salvestunud käsitsi sisestatud keskmise
päevatasu andmed 6 kuu tabelis ja vajas topelt salvestamist.
Parandatud olukord, kus programm võimaldas lisada uusi töökatkestusi pärast lepingu
lõppemist samas kuus, kus leping lõppes.

•

Parandatud olukord, kus peale tasude importimist ei värskenenud kinnipidamiste arvestusreal
brutopalga summa, kui kinnipidamise read olid eelnevalt olemas.

•

PRO pakett/andmete import failist: Parandatud põhitasu kokkulepete importi, kus ei tekkinud
uusi kokkuleppe ridu kuigi programm ütles, et kokkulepped on imporditud. Vaata juhendit siit.

•

PRO pakett/API: Töökatkestuste saatmisel kui saatmisel ei antud ette, millise arvestusmeetodiga
soovitakse katkestuse tasu salvestada, siis võeti vaikimisi alati keskmise alusel. Nüüd valime
töötajale soodsaima nagu käsitsi lisamiselgi. Jätkuvalt saab API teel anda kaasa arvestusmeetodi
tüübi koodi, kui soovitakse ise kontrollida, millise arvestusmeetodiga soovitakse katkestuse tasu
lisada, sh summa.

12. veebruar 2021
Tehtud on järgmised parandused:
•

Parandatud palgateatiste koostamist kõigile töötajatele, kui sooviti koostada teatisi valitud
isikutele ja valiti rippmenüüst “Vali kõik”.

•

Parandatud olukord, kus katkestuse lisamisel sattus eelviimane tööpäev eelmise kuu
palgapäevale ning seda kuud ei võetud 6 kuu arvestuses arvesse.

•

Parandatud olukord, kus uue juhatuse liikme ja töövõtulepingu puhul kadus vaikimisi pakutud
põhitasu liik ja konto palgakokkuleppe realt.

•

Parandatud olukord, kus teatud sammude järjekorras kui kasutaja tegi osalist väljamakset, jättis
programm varasemad väljamaksed arvesse võtmata ning maksuvabatulu arvestus oli vale.

•

Isikuandmete XLS aruandesse on lisatud telefoninumbri veerg.

•

Muudetud Google Analytics koodi.

08. jaanuar 2021
Täiendused:
•

Kinnipidamiste aruande ja Kinnipidamiste väljamaksete aruande XLS failid.
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•

Tasude ja tundide aruandes, Töökatkestuste aruandes, Lisapuhkuste aruandes, Kinnipidamiste
aruandes ja Kinnipidamiste väljamaksete aruandes on Isikute valik nüüd nö “multiselect” ehk et
võimalik on valida ühte või mitut isikut aruande koostamisel. Jätkuvalt, isiku(te) mitte valimine
tähendab, et aruanne koostatakse kõigi isikute kohta. Samasugune multiselect valik on juba
pikemat aega olnud palgateatise juures.

Parandused:
•

Kogumispensioni päringus, kui pensionikonto oli suletud.

•

Põhipuhkuse katkestamises, kui puhkus, mida katkestatakse kaetakse kahe erineva perioodi
kohustuste arvelt.

•

Protsent tunnitariifist arvestusmeetodiga tasu määra leidmisel ei võetud lühendatud tööaega
arvesse, kui isiku põhitasu oli päevaarvestuses.

22. detsember 2020
Täiendused:
1. Haiguspäevade hüvitamise ajutine muutus perioodiks jaanuar 2021 - aprill 2021. Programmi
on muudetud nii palju, et kui lisada selles perioodis töövõimetust, siis vaikimisi on valitud
hüvitamise alguseks Teisest päevast ja programm arvestabki juba nii nagu peab. Kui see ära
muuta Kolmandast või Neljandast päevast valikute vastu või lisada töövõimetus detsembris juba
jaanuarisse, siis programm arvutab tehtud valikute järgi aga samas programm ei lase sellise
hüvitamise algusega katkestust lisada ja annab vastava muudatuse infoga teate. Enne kui
kasutaja hüvitamise algust ära ei muuda Teisest päevast valiku vastu, siis töövõimetust ta
salvestada ei saa, kui töövõimetuse algus jääb jaanuar 2021-aprill 2021 vahemikku. Arvestades,
et muudatus on ajutine, siis oli selline lahendus programmiliselt meile kõige lihtsam.
2. Võimalus importida põhitasu palgakokkuleppeid csv-failist ja API teel (PRO paketi
võimalus). Importimise nupp asub Seadistused > Andmete import > Palgakokkulepete import.
Ühe failiga võib importida ühe või mitme töötaja palgakokkuleppeid. Oluline on, et iga rea ees
oleks töötaja isikukood või mitme lepingu kokrral kindlasti vastava lepingu ID kood, mille
palgakokkulepet imporditakse. Samuti saab importida failist palgakokkuleppeid, mille algus jääb
aktiivsesse arvestuskuusse või hilisemasse. Failis sisalduvate veergude järjekord on sama, mis
ekraanil palgakokkuleppe aknaski ( tärniga kohustuslikud): Lepingu impordi ID või isikukood*,
Uue palgakokkuleppe alguskuupäev*, Uue palgakokkuleppe põhitasu liigi impordi ID kood*,
Tundide arv*, Summa/Põhitasu määr*, Automaatne tööajaarvestus (jah/ei)* , Täistööaeg
(jah/ei)*, Konto number, Osakonna kood, Kulukoha kood, Projekti kood.
3. Tasude ja tundide aruandel ja Kinnipidamiste aruande koostamisel on Isikute valimisel
võimalus nüüd valida ühte või mitut töötajat. Tasapisi lisame selliseid mitme valiku tegemise
võimalusi aruannetele järjest juurde, mis seni oli vaid palgateatiste koostamisel võimalik.
Parandatud järgmised vead:
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•

Vähenenud töövõimega isikule saab nüüd pikendatud põhipuhkuse algsaldoks märkida ka nulli
ja negatiivset päevade arvu.

•

Puhkusekompensatsiooni lisamisel, kui taheti mingil põhjusel nullida ära nii põhipuhkuse kui ka
pikendatud põhipuhkuse hüvitatavad päevade arvud, siis jäi üles pikendatud põhipuhkuse
summa lisapuhkuste aruandesse.

•

Tasude impordil tulevad nüüd imporditud lisatasudele külge põhitasu küljes olev dimensioonide
jaotus, kui failis ei ole lisatasudele eraldi dimensioone märgitud.

10. november 2020
Kõige tähtsamad täiendused:
•

Seoses võimalusega töötajal peatada kogumispensioni maksed perioodil detsember 2020 august 2021, on töötaja isikuandmete kaardil nähtav täiendav määrang “Maksed peatatud
2020-2021”. Kasutaja ei pea programmis midagi märkima, vaid programm teeb regulaarselt
automaatseid päringuid Pensionikeskusesse ning kui töötaja on avalduse maksete peatamiseks
esitanud, siis vastav märge ka isikuandmete kaardile tekib. Kui määrang on tehtud, ei arvesta
programm perioodis dets. 2020 - aug. 2021 töötajale tehtud väljamaksetelt kogumispensionit.

•

Programmi on lisatud 2021. aasta maksumäärad.

•

Puhkusekompensatsiooni ei saa lisada enam uue töökatkestusena, vaid eraldi nupu “Lisa
puhkusekompensatsioon” alt töökatkestuste nimekirja juurest.

•

Puhkusekompensatsiooni kaardil on eraldatud põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse
kompenseeritavad päevade arvud, et kasutajatel oleks suurem kontroll ühe ja/või teise osa
kompensatsiooni arvestusel. Oluliselt on täiendatud ja parendatud puhkusekompensatsiooni
lisamise, arvestuse ja sellest tulenevate tasude koostamise protsesse.

Kui põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse päevade arv on mõlemal positiivne, siis on jätkuvalt
näha üks kuue kuu tasude tabel ning sama päevatasu määraga leitakse kompensatsioonitasu
summad.
Kui põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse päevade arv on ühel või mõlemal negatiivne, on kaart
visuaalselt jaotatud kaheks, et säiliks võimalus mõlema kompensatsiooni tasu puhul vajadusel
märkida tagastatava või tasaarveldatava tasu täiendavaid tunnuseid (näiteks esialgse väljamakse
kuud ja põhjust).
•

Lepingu kaardile lõpu kuupäeva märkimisel töölepingu puhul, kui töötajale pole
puhkusekompensatsiooni lisatud, küsib programm, kas soovitakse puhkusekompensatsiooni
arvutada, juhuks, kui kasutaja on seda unustanud teha või polnud teadlik, et
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puhkusekompensatsiooni lisamine on võimalik Töökatkestuste menüüs.
•

Tasude ja tundide aruandes, kui tasul kehtivad dimensioonide jaotused, jaotatakse ka tasu
juures olevad tunnid sama jaotuse järgi. Eelnevalt olid tunnid kõik ühe rea peal koos.

•

Võimalus lisada manuseid nn lohistamise teel (sh oma meilirakendusest näiteks Gmail-ist või
Outlookist). Manuseid on võimalik lohistamise teel lisada nii otse kaardi/arvestuslehe peale kui
ka senise manuste lisamise akna peale. Jätkuvalt saab lisada ühe lisamise korraga kuni 10 faili.
Hetkel saab manuseid lisada tasude arvestuslehel, lepingu kaardil, töökatkestuse kaardil ja
kinnipidamiste arvestuslehel.

•

Võimalus importida csv-faili või API teel korraga kõik dimensioonid (PRO paketi funktsionaalsus).
Selleks tuleks minna Seadistused - Üldised seadistused - Andmete import ja klikkida nupul
“Dimensioonide import”.
Juhend: https://www.merit.ee/juhend/muud-palk/Merit_Palga_dimensioonide_import.pdf
Dimensioonide import on võimalik ka API teel. Vajalik lisainfo https://api.merit.ee/merit-palkapi/

•

Lisatud Swedbanki ja LHV Panga otselingid teate juurde, kui maksekorralduse automaatne
saatmine on olnud edukas.

Väiksemad täiendused:
•
•
•
•
•
•

Täiendatud isikuandmete muudatuste logi.
Pidevate kinnipidamiste kandumist järgmisesse kuusse.
Parandatud puhkusekohustuse detailset aruannet, kus programm ei ümardanud
puhkusekohustuse algsaldosid, kui aruanne võeti täisarvuni ümardatuna.
PDF aruannete puhul, kui aruanne kandub mitmele lehele, on lisatud igale leheküljele tabeli
päised.
Lisapuhkustest tulenevatele tasudele ei tule enam vaikimisi külge põhitasu dimensioonidest
kulukohta ja projekte. Osakond jätkuvalt lisatakse.
Tellin litsentsi nuppu kuvatakse kasutajale nüüd 10. päevast alates peale litsentsi lõppemist.

15. september 2020
Kõige tähtsamad täiendused:
•

Uus Ettevõtete arvu aruanne, kus on näha programmi sisseloginud kasutaja poolt loodud
ettevõtteid, kus see kasutaja on peakasutaja. Uus aruanne asub Seadistused > Ettevõtte andmed
> Ettevõtete arvu aruanne.
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•

Tasurea detailide aknas on võimalus muuta keskmise arvestuse aluseks olevaid andmeid
brutopalga suuruse ja päevade arvu osas, kui tasuliigi arvestusmeetodiks on keskmine kuutasu,
keskmine tööpäevatasu või keskmine tunnitasu. Selleks tuleks tasuarvestuslehel avada sellise
arvestusmeetodiga tasu real detailide aken ning teha määrang valikule “Keskmise arvestuse
andmed käsitsi”.

•

Uue kujundusega sisselogimise vaade.

•

Täiendasime maksekorraldusfaile selliselt, et SEPA koondmaksete puhul ei algaks
maksekorraldusfailis üksikute maksete numbrid uuesti 1st iga uue faili koostamisega.

Kõige tähtsamad parandused:
•
•
•
•
•
•
•

Parandasime olukorra, kus lapsepuhkuse tasu leidmine oli vigane kui periood jäi nädalavahetuse
peale.
Parandasime olukorra, kus kasutajat hoiatati ekslikult ülekasutatud maksuvabatulu summadest,
kui oli rakendatud III samba maksuvabastust.
Parandasime puhkusekohustuse arvestamise olukordi, kus põhipuhkust või pikendatud
põhipuhkust oli töötajale antud ette.
Parandasime olukorra, kus tasuarvestuslehtede nimetustes kasutatud jutumärgid tekitasid uue
lepingu lisamisel vea.
Parandasime olukorra, kus kinnipidamiste importimisel ei toodud kinnipidamise arvestuse reale
brutopalga summat.
Parandasime olukorra, kus saamata jäänud pikendatud põhipuhkuse kompenseerimisel ei
tulnud kompenseeritud tasu Lisapuhkuste aruandesse, kui kompenseeriti vähem kui 1,00 päeva.
Parandasime olukorra, kus ei saanud lisada uut töökatkestust, kui sellesse perioodi jäi osaliselt
sisse katkestatud põhipuhkus.

12. juuni 2020
Puhkuste ja töökatkestustega seonduv
1. Muudatused seoses isa täiendava vanemahüvitise ja 30 päevase isapuhkuse korra muutusega
alates 01.07.2020. – Uue korra järgi on õigus 30-päevast isapuhuhkust saada oma tööandja
juurest kõigil isadel, kelle laps sünnib 1. juulil 2020 või pärast seda. Sellisel juhul maksab riik uut
liiki vanemahüvitise otse isale. Kui laps sünnib enne 1.juulit või soovib isa oma isapuhkust
kasutada varem, kehtib talle vana süsteemi 10-päevane isapuhkus, mille hüvitab isale tööandja.
Sellest muudatuses tulenevalt on programmis võimalus lisada kaht erinevat tüüpi isapuhkust:
(a) Isapuhkus (tööandja hüvitab) ehk vana korra järgi ning (b) Isapuhkus (tööandja ei hüvita) ehk
alates 01.07.2020 kehtiva korra järgi.
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Isa täiendavast vanemahüvitisest ja 30 päevasest isapuhkusest saab lugeda lisa
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
2. Puhkusekohustuse (sh pikendatud põhipuhkuse) algsaldo aegumine. – Võimalus sisestada nüüd
ka vähenenud töövõimega isiku määrangute aknas pikendatud põhipuhkuse algsaldot.
Puhkusekohustuste algsaldod aeguvad koos esimese puhkusekohustusega. Jätkuvalt saab
puhkusekohustuste aegumisi seadistada Seadistused > Üldised seadistused > Muud seadistused.
3. Parandatud pikendatud põhipuhkuse kohustuse aluseks olevate arvestuspäevade leidmist, kui
ühte kohustuse perioodi jääb mitu vähenenud töövõime määrangut.
4. Parandatud olukord, kus töötajale tekkis puhkusekompensatsiooni lisamisel üleliigne pikendatud
põhipuhkuse kompensatsiooni tasurida.
5. Parandatud Lisapuhkuste aruande PDF faili koostamist.
Tasude ja maksude arvestamise ning aruandlusega seonduv
1. Lisatud uus Keskmiste tasude aruanne. – Kiirvalikutega saab koostada aruannet jooksva kuu,
eelneva 6, 9 ja 12 kuu kohta või valida omale sobiv kuude vahemik. Aruanne näitab vastava
ajavahemiku brutosummasid ning töö- ja kalendripäevasid ning nende alusel leitud keskmist
tööpäevatasu, tunnitasu, kuutasu ja kalendripäevatasu. Aruanne on ühe isiku põhine. Asub
programmis Tasude arvestus > Keskmiste tasude aruanne. Aruannet saab salvestada PDF ja XLS
failina.
2. Võimalus välja lülitada sidekriips kui kulukoha ja projektide eraldaja osakonna koodis. Lüliti
selleks asub Osakondade nimekirja juures Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad.
3. Uutel firmadel on tasuliikide nimekirjas uus vaikimisi tasuliik “Koondamistasu etteteatamata aja
eest” (arv.meetod Keskmine tööpäevatasu). Muudetud on ka vaikimisi tasuliigi “Koondamistasu”
arvestusmeetodit (senise Summa asemel Keskmine kuutasu).
4. Muudatus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse leidmise loogikas, kui töötaja ühe kuu eest saadud
töötasu ja puhkusetasu kogusumma ületab sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olevat
kuumäära. Kui töötasu ja puhkusetasu kogusumma on suurem kui kuumäär, leiab programm
sotsiaalmaksukohustuse kogusummalt. Kui väiksem, leiab programm sotsiaalmaksukohustuse
proportsioonis töötatud ajaga, kus puhkusetasu jäetakse arvestusest välja nagu senigi.
Muudatus kehtib alates juunist arvestatud tasudele.
5. Parandatud statistika aruandes osalise tööajaga töötajate kajastamist.
6. Parandatud Tasude ja tundide aruandes puhkusereservi summade kuvamist, kui valitud oli üks
summaarsetest aruannetest.
7. Parandatud Tasude ja tundide aruandes kuvatud pikendatud põhipuhkuse kompensatsiooni tasu
kontot.

Veel:
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1. Võimalus otse programmis suhelda meie klienditoega, kasutades selleks klienditoe vestlusakent.
Vestlusakna saab avada, kui klikkida programmi all paremas nurgas asuval vestlusakna ikoonil.
2. Uus API päring isikuandmete ja lepingute info saamiseks. API juhendi leiab meie kodulehelt.
3. Kuni 2 töötajaga tasuta litsentsidega kasutajatele kuvame peamenüül nuppu “Telli litsents“, mis
suunab kasutaja meie kodulehele.
4. Lisatud kontroll, kas täisõigustega lisakasutajate arv vastab ostetud lisakasutajate litsentside
arvule. Kui lisakasutajate arv ületab litsentside arvu, on programmi kasutamine kõikidele
kasutajatele piiratud.
5. Parandatud maksekorralduste nummerdamist maksekorraldusfailis, kui tegemist on SEPA
koondamaksega.

30. märts 2020
Kõige tähtsamad täiendused
1. Soovita meid oma sõbrale ja saa kingituseks 50 € Partner e-kinkekaart
Sul ei ole vaja teha muud, kui sisestada sõbra e-mail, kellele Meriti programmid võiks sobida. Emaili saad lisada Kasutaja menüüs-> "Soovita sõbrale". Sõbrale läheb Sinu soovitus ja kui ta
ostab aastalitsentsi on kinkekaart Sinu! Tema saab kingituseks Meritit kolm kuud tasuta
kasutada!
2. Muudetud on detailset puhkusekohustuse aruannet, kui töötaja on vähenenud töövõimega
isik.
•

•

•

Aruandel on uus ülesehitus, põhipuhkuse kohustusel ja pikendatud põhipuhkuse kohustusel on
eraldiseisvad kohustuste jaotuste tabelid. Pikendatud põhipuhkuse kohustuse jaotuse tabel on
aruandes näha, kui töötajal on lisatud vähenenud töövõime määrang.
Võimalik on mõlema puhkuse aegumist üksteisest eraldiseisvalt seadistustega kontrollida,
selleks tuleb liikuda programmis Seadistused > Üldised seadistused > Muud seadistused.
Vaikimisi on mõlema kohustuse aegumise määrang sees ning aegumine toimub kohustuse tekke
perioodile ülejärgneva aasta 1. jaanuaril.
Jätkuvalt on kehtiv see loogika, kus isiku lõpliku puhkusekohustuse leidmiseks, lisatakse
programmi poolt lepingu kaardile märgitud puhkusekohustuse määrale täiendavalt juurde 7
pikendatud põhipuhkuse päeva, kui töötaja isikuandmete kaardile on lisatud vähenenud
töövõimega isiku määrang.

3. Lisatud võimalus mitte kasutada vähenenud töövõimega isikule mõeldud
sotsiaalmaksusoodustust, kuid siiski jätta vähenenud töövõime määrang aktiivseks.
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Selleks on lisatud täiendav veerg “Sotsiaalmaksusoodustus” vähenenud töövõime määrangute
tabelisse, mis asub töötaja Isikuandmete kaardil. Vaikimisi on sotsiaalmaksusoodustuse
rakendamine vähenenud töövõimega isiku määrangute tabelis sees.
4. Võimalus maksta korraga välja kõik arvestatud töökatkestuste tasud.
Selleks oleme muutnud väljamaksu lehe tüübi “Põhipuhkuse tasu väljamakse” senise nimetuse
“Töökatkestuste väljamaksed” vastu. Jätkuvalt on olemas võimalus maksta töökatkestuste
tasusid ükshaaval, sh põhipuhkuse tasu - selleks on lisatud täiendav alamvalik “Töökatkestuse
tasu liik” (sarnaselt nagu on lisatasu väljamaksete all lisatasu liigi valik).
Muud täiendused ja parandused:
•

•
•

Täiendatud palgakokkuleppe real tehtud muudatuste salvestamise kontrolli, kui see muudatus
mõjutab eelnevaid perioode. Lisaks olemasolevale automaatse tööaja muutmisele, tehakse
kontroll ka kuupäeva, põhitasu liigi, tundide arvu ja summa muutmisel.
Programmis avaneb nüüd kalendri vaadetes aktiivne arvestuskuu, mitte enam jooksev
kalendrikuu.
Lisatud programmi peamenüüle nupp “Tellin litsentsi”, mis on nähtav kasutajatele, kes
kasutavad kuni 2 töötajaga tasuta paketti.

Tehtud olulisemad parandused:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parandatud olukorda, kus osalise väljamakse puhul miinustati juba välja makstud töökatkestuse
tasurida.
Parandatud tulumaksu arvestust olukorras, kus väljamakse liigiga 11 tasu oli negatiivne.
Parandatud olukord, kus puhkusekompensatsiooni katkestuse lisamisel tekkis töötajale üleliigne
pikendatud puhkuse tasu kompensatsiooni tasurida.
Parandatud TSD-l veeru 1090 kontrollaruandes kuumäära ja töötamise perioodi kuvamist.
Parandatud Firefoxi brauseriga koostatud maksekorraldusfaili nimetust, et ei oleks pangale
mittesobivaid sümboleid.
Parandatud pangakonto kaardil maksetunnuse välja ilmumist Soome IBAN-ite puhul.
Parandatud nimekirjades nimede järjestamist, kui nimed algavad täpitähtedega.
Parandatud olukorda, kus arvutiversioonist ületulijatel oli tasu vigane, kui tasu
arvestusmeetodiks oli “lepingu summa”.
Parandatud olukorda, kui mitte automaatse tööajaarvestusega töötajal ei saanud
tasuarvestuslehel kustutada dimensioonide määranguid.
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24. jaanuar 2020
Kõige tähtsamad täiendused
1. Anname kasutajatele võimaluse valida, kas põhipuhkuse nõue aegub 31.12 või 01.01
kuupäeval.
Selleks oleme lisanud Seadistused > Muud seadistused täiendavad kaks valikut, millega saab
kasutaja otsustada, kummal kuupäeval firmas puhkusekohustused aeguvad – kas kohustuse
tekke perioodile ülejärgneva aasta 1. jaanuaril või järgneva aasta 31. detsembril. Valikut saab
teha, kui firmas arvestatakse automaatselt puhkusekohustuste aegumist. Lisatud on inglise
keelne kasutajaliides.
2. Manuste lisamise nupul kuvatakse manustatud failide arvu.
Manuseid saab jätkuvalt lisada töötaja lepingu kaardil, töökatkestuse kaardil, tasuarvestuslehel
ja kinnipidamise arvestuslehel.
3. Pangakonto kaardile on võimalus lisada vabatekstina kirjelduse, välisriigi panga puhul
ka SWIFT/BIC koodi (Eesti pangakontonumbri puhul on kood eeltäidetud).
SWIFT/BIC koodi ja kirjeldust kuvatakse nii pangakontode nimekirjas kui ka maksekorraldusfaili
tegemise aknas pangakontode valikute nimekirjas. Lisaks, kui sisestatud IBAN on Soomele
omane, siis ilmub kaardile ka vajalik maksetunnuse koodi väli, mida kasutaja saab täita. Teiste
riikide IBANite puhul maksetunnuse koodi nähtaval ei ole.
4. Puhkusekohustuse aruandesse on lisatud täiendav veerg kasutamata pikendatud puhkuse
päevade kohta ning toodud aruande lõpus eraldi välja ka pikendatud puhkusekohustuse
summa. Parandatud ka seda, et pikendatud puhkusekohustuselt ei arvestaks programm
sotsiaalmaksu ega tööandja töötuskindlustust.

Muud täiendused ja parandused:
●

Netoväljamaksete puhul ei leidnud programm korrektselt brutosummat, kui netoväljamaksel
sisestati kaks komakohta.

●

Vähenenud töövõime määrangute aknas oli võimalik määrang salvestada ilma alguskuupäevata,
mis põhjustas veaolukordi.

●

Puhkusetasu kompensatsiooni lisamisel ei tekkinud pikendatud põhipuhkuse kompensatsioonile
eraldi tasurida ning kandes ei eraldatud seda tavapärasest kompensatsioonist. Nüüd tekib
kompensatsiooni lisamisel pikendatud põhipuhkuse tasu kompensatsioonile eraldi tasurida ning
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ka pearaamatukandes tuuakse see eraldi välja ja ei arvutata sellelt kompensatsiooni osalt
sotsiaalmaksu ega tööandja töötuskindlustust.
●

Põhipuhkuse katkestamise järel kandusid katkestatud päevad puhkusekohustuse aruandes
“rohkem saadud” veergu, mitte ei vähenenud kohustust täidetud päevade arv nende võrra.

●

Põhipuhkuse katkestamisel ei võetud riigipühasid arvesse.

18. detsember 2019
Kõige tähtsamad täiendused
1. Lisatud on inglise keelne kasutajaliides.
Kui firma lisatakse inglise keelse kasutajaliidest kasutades, on ka kõik vaikimisi nimekirjad
(tasuliikide ja kinnipidamiste ning kontode nimetused) inglise keeles. Juba olemasoleva firma
puhul neid ei tõlgita.
2. Programm arvutab nüüdsest osalise/puuduva töövõimega või alaealise töötaja pikendatud
põhipuhkuse kohustuse jääki vastavalt 01.10.19 rakendunud puhkuse hüvitamise korra
muudatusele.
Muudatus seisneb selles, et tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal hüvitatakse
tööandjale puhkusetasu ainult võrdeliselt töötatud ajaga, mistõttu lähtutakse puhkuse jäägi
arvutamisel proportsionaalselt töötatud ajast. Muudatus mõjutab alates 1.oktoobrist 2019
kasutatud pikendatud põhipuhkuse päevi. Kui töötaja kasutas puhkepäevi enne seda kuupäeva,
kehtib vana kord.
Oluline on teada, et programm arvestab kohustuse jääki arvutades jätkuvalt töötaja lepingu
kaardile märgitud puhkusekohustuse määrale alati lisaks seitse pikendatud põhipuhkuse päeva,
kui isikuandmete kaardile märgitud isikukoodi järgi on töötaja alaealine või on kehtiv vähenenud
töövõime määrang. Programmi loogika sellesosas pole varasemaga muutunud ning jätkuvalt
tuleb töövõime kaotanud isiku või alaealise puhul lepingu kaardile märkida kohustuse määraks
päevade arv, kuhu hulka ei oleks arvestatud pikendatud põhipuhkuse päevasid. Kui tööandja
juba võimaldabki oma töötajatele vähemalt 35 päevast põhipuhkust, siis ei ole tööandja
kohustatud töövõime vähenemise korral töötajale juurde andma põhipuhkust, mistõttu tuleks
sellises olukorras puhkusekohustuse määrade tabelis teha uus määrangurida, kus vähendatakse
vastava töötaja kohustuse määra pikendatud põhipuhkuse päevade võrra (ehk uus määrangu
rida tuleks senise 35 päevase määra asemel 28 päevase määraga). Kui aga tööandja soovib
töövõime kaotanud töötajale alati anda juurde täiendavaid puhkusepäevasid, siis ei tule lepingu
kaardil muudatusi teha.
Täpsem info hüvitamise korra muudatuse kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
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Programmi loogika on jätkuvalt sama alaealisele töötajale ja vähenenud töövõimega töötajale
puhkuse andmise osas. Töökatkestuste menüüst saab lisada nii põhipuhkust kui ka pikendatud
põhipuhkust. Kõige tavapärasemas olukorras saaks töötajale anda maksimaalselt 28 päeva
põhipuhkust ja 7 päeva pikendatud põhipuhkust. Mõlemad puhkuse tüübid aeguvad samadel
põhimõtetel ehk nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille
eest puhkust arvestatakse.
Korra muutumisest tulenevalt on programmis tehtud täiendusi nii detailses puhkusekohustuse
aruandes, puhkusekohustuse aruandes kui ka lisapuhkuste aruandes.Uue lepingu lisamisel saab
näha ja muuta tasuarvestuslehte, millele põhitasu kantakse.
3. Lisatud tasude ja tundide aruandele kaks uut aruande liiki osakondadest lähtuvalt:
(1) summaarne osakondade lõikes ja (2) summaarne osakondade ja tasuliikide lõikes
4. Töökatkestuste ja lisapuhkuse aruandele on lisatud osakonna filter.
5. Võimalus saata Palga API kaudu täiendavat infot töökatkestuste kohta - töökatkestuse
lõpukuupäeva, töökatkestuse tasu arvestusmeetodi eelistust, töövõimetuse hüvitamise algus
päeva ja hüvitamise protsenti.
6. Võimalus sisestada töötaja lepingu kaardile puhkusekohustuse algsaldot kaks kohta peale
koma.
Muud täiendused ja parandused:
●

Maksekorralduste nummerdamine toimub nüüd kasvavalt kuust kuusse, mitte ei alga igal kuul
taas nr 1st.

●

Parandatud põhipuhkuse katkestamisega seotud olukordi (arvestuslik tööajaarvestus,
pearaamatukanne, palgaleht, tasude ja tundide aruanne).

●

Tasuarvestuslehel kadus sisestatud tasu määr pärast koguse lisamist, kui tasu arvestusmeetodiks
oli protsent tunnitariifist.

●

Parandatud tasude ja tundide aruannet andmete kuvamise osas (ameti muudatus keset
arvestuskuud, dimensioonide jaotuste korral tulid tasu töötunnid igale tasureale üleliigselt).

26. oktoober 2019
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Kõige tähtsamad täiendused
1. Lisatud põhipuhkuse katkestamine ja automaatne puhkusetasu tasaarveldamine.
Nüüd on võimalus katkestada eelnevalt väljamakstud põhipuhkust, kas osaliselt või täies
ulatuses ning programm tasaarveldab automaatselt katkestatud päevade osas puhkusetasu
(näiteks töötaja haigestumise korral).
Põhipuhkuse katkestamiseks tuleb avada töökatkestuste nimekirjast põhipuhkuse kaart ja
klikkida lingil “Põhipuhkuse katkestamine” (Töökatkestused > Puhkused ja töökatkestused >
valida põhipuhkus, mida soovitakse katkestada > klikkida lingil “Põhipuhkuse katkestamine”).
2. Uue lepingu lisamisel saab näha ja muuta tasuarvestuslehte, millele põhitasu kantakse.
Kui firmas on rohkem kui üks tasuarvestusleht ja kasutaja ei ole kindel, millisele lehele uued
põhitasud kantakse, saab nüüd uue lepingu lisamisel palgakokkuleppe aknas näha, ja soovi
korral ka muuta, esmast tasuarvestuslehe valikut. Muutmine on võimalik, kui tasude arvestuses
on kasutusel rohkem kui üks tasuarvestusleht.
Esmase arvestuslehe nägemiseks avage uue lepingu lisamisel Palgakokkulepete aken.
Muutmiseks klikkide akna allosas lingil “Muuda”, mis on esmase arvestuslehe nimetusega rea
lõpus. Vaikimisi on üks arvestusleht juba programmi poolt valitud ja kasutajale ka kuvatud. Juba
salvestatud lepingute puhul tasuarvestuslehe nimetust ega muutmise võimalust ei kuvata. Kui
soovitakse juba salvestatud põhitasu tõsta ühelt arvestuslehelt teisele, on jätkuvalt tasuridade
teisaldamise võimalus, kui klikkida tasuarvestuslehel sinisel nooltega ikoonil aktiivse tasurea ees.

3. Lisatud lisapuhkuste aruanne. (Töökatkestused > Lisapuhkuste aruanne). Aruandesse tuuakse
kõik need töökatkestused, mille osas saab tööandja riigilt hüvitist taotleda. Aruannet saab
salvestada PDF ja XLS failidena. Aruande saab koostada ka vaid ühe isiku ja/või ühe katkestuse
liigi kohta, soovitud perioodi ulatuses.
4. Tasuliikide nimekirja saab vastavalt tasutüüpidele filtreerida kiirfiltrite abiga. Kiirfiltrid aitavad
kasutajal paremini orienteeruda pikas tasuliikide nimekirjas ning teha vahet erinevat tüüpi
tasudel.
5. Koondpalgateatise aruanne ja detailne puhkusekohustuse aruanne on nüüd tõlgitud inglise
keelde, kui töötaja isikuandmete kaardil on aruannete keelevalikuks inglise keel. Seni kehtis
töötaja aruannete keelevalik üksnes palgateatisele.
6. Dimensioonide koodide pikkust on suurendatud. Kui varem sai sisestada kuni 21 märgi pikkusi
koode, siis nüüd võivad koodid olla kuni 42 märki pikad. Jätkuvalt on Merit Palga jaoks
dimensioonide koodides kasutatud sidekriips eraldamise tunnuseks, mistõttu sidekriipsu asemel
soovitame kasutada näiteks alakriipsu.

18

Muud täiendused ja parandused
●
●

●

●
●
●
●
●

●

Tasude ja tundide aruande päises kuvatakse lisaks arvestuskuule ka perioodi, mille osas aruanne
on koostatud.
Tasude ja tundide aruandes parandatud andmete kuvamist, kui kasutatakse osakonna ja ameti
filtrit. Samuti Pro paketi puhul kulukoha ja projekti info kuvamist, kui tasu oli mitme kulukoha
või projekti vahel jaotatud.
Täiustatud sotsiaalmaksukohustuse arvutamist eri olukordades (kui tagastatav tasu on suurem
kui töötasu, õppepuhkuse päevade arvestusest väljajätmine, kui isik saab nii töölepingu kui ka
töövõtulepingu alusel tasu).
Parandatud tasuridade järjestamist arvestuslehel, kui tasuread on järjestatud lisamise järgi ning
palgateatisel väljamaksete järjestust.
Töölaual kuvatakse töövõimetuslehel olevate isikute arvu hulgas ka neid, kellel on lõpetamata
töövõimetus.
Parandatud pearaamatu palgakande API päringut kulukoha ja projektide info edastamisel.
Parandatud olukord, kus pärast koguse sisestamist kadus arvestuslehel ära igakuise tasu määr,
kui tasu arvestusmeetodiks oli protsent tunnitariifist.
Parandatud olukord, kus kasutajad, kellel eelnevas perioodis kehtis väiksema töötajate arvuga
litsents kui täna ning kasutajal olid osad väljamaksulehed seetõttu peidetud. Nüüd on kõik
väljamaksulehed kasutajale näha, ka välja maksmata tasude leht.
Parandatud olukord, kus Palga arvutiversioonist ületulijatel ei olnud pilveversioonis näha tasu
määra, kui isiku põhitasuks oli tunnitasu, põhitasu tunde polnud veel arvestusse lisatud ning
automaatne tööajaarvestus oli välja lülitatud.

14. juuni 2019
Kõige tähtsamad täiendused
1. Merit Palgas saab nüüd luua otseühenduse Swedbanki ja LHV Pangaga maksekorralduste
saatmiseks.
Kui olete ka raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva kasutaja ning Swedbank Gateway või LHV
Connect leping on juba sõlmitud, siis saate sama lepingu raames ka Merit Palgas otseühenduse
aktiveerida ning pangaga uut lepingut sõlmida ei ole vaja. Otseühenduse saab aktiveerida
juhatuse liige mobiil-ID või ID-kaardiga.
Kui te ei ole Aktiva kasutaja või pole veel pangaga vastavat lepingut sõlminud, siis otseühenduse
toimimiseks tuleks seda teha:
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●

●

Swedbanki klientidel tuleks enne otseühenduse loomist sõlmida leping Swedbanki
internetipangas (menüüst: Igapäevapangandus > Elektrooniline pangandus >
Swedbank Gateway).
LHV Panga klientidele saadetakse Palgas otseühenduse loomise käigus panga poolt
juhatuse liikmele leping, mis tuleks allkirjastada.

Seejärel, kui otseühendused on loodud, saab edaspidi maksekorraldusi saata otse programmist
panka (menüüst Väljamaksed > Väljamaksed > Maksekorraldused > Saada panka). Enam pole
vaja programmis koostada ja pangas importida maksekorraldusfaile, kuid see võimalus säilib.
Programmist saadetakse nüüd automaatselt maksekorraldused panka kinnitamise ootele.
Otseühenduse kasutamine on Merit Palga kasutajatele tasuta.
2. Palgateatisi saab nüüd koostada rohkem kui ühele isikule ehk valitud isikutele.
Senise valiku “Ühe isiku teatised” asemel on nüüd valik “Valitud isikute teatised”, mille valimisel
saab valida ühe või mitu isikut, kellele soovitakse palgateatisi koostada. See on ka hea võimalus
koostada palgateatisi olukorras, kus näiteks ühele töötajale on juba teatis koostatud ning seda
enam ei soovita teha, siis saab valida esialgu nimekirjast kõik ja võtta selle ühe töötaja eest
määrang ära ehk teatised koostatakse kõigile teistele töötajatele peale selle ühe.
3. Tasuliigi kaardil arvestusmeetodite valikmenüüs on meetodid grupeeritud kaheks – põhitasu
arvestusmeetodid ja lisatasu arvestusmeetodid.
Tasuliikide nimekirjas uut tasuliiki lisades, on arvestusmeetodite valikus näha kaks gruppi
arvestusmeetodeid. Need on jagatud põhitasu ja lisatasu arvestusmeetoditeks, et oleks lihtsam
sobivat valida. Kui lisada palgakokkuleppest uut põhitasu liiki või arvestuslehelt uut lisatasu liiki,
on arvestusmeetodite liikide valikus näha vaid vastav grupp meetodeid, mida antud hetkel valida
saab.

4. Väljamaksulehe lisamise aknas väljamakse liikide valikmenüüs on liigid grupeeritud kaheks –
Kassa ja Pank.
Uue väljamakse lisamisel on väljamakse liikide valikmenüüs võimalikud valikud jagatud kahte
gruppi põhimõttel, kas väljamakse tehakse sularahas või ülekandega pangast. Kui sularahas, siis
saab valida kassa-tüüpi väljamakse liikide seast “Kõik isikud” või “Isikud, kellel pole
pangakontot”. Kui aga ülekandega, siis saab valida, kas soovitakse väljamaksulehele tuua kõikide
pangakontodega isikud või vastavat panka omavad töötajad (pildil näiteks Swedbank).
5. Maksuarvestuse aruannet saab nüüd salvestada Exceli (XLS) formaadis.
Aruannet saab koostada pearaamatukande juures, klikkides nupule “Maksuarvestus (XLS)”.
Aruandes on näha, millal on jooksva arvestuskuu tasud välja makstud ning milline on nende
detailne maksuarvestus.
6. Tasuliikide ja kinnipidamise liikide nimekirjasid saab nüüd salvestada Exceli (XLS) formaati.
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Tasuliikide XLS nimekirjas on järgmine info: nimetus, ingliskeelne nimetus, väljamakse liigi kood,
kas ja milliseid maksusid sellelt arvestatakse, kas tegemist on töötasuga, arvestusmeetodi liik,
perioodilisus (ühekordne või igakuine), konto kood, statistika aruande määrang, impordi kood ja
kas tegemist on mitteaktiivse tasuga. Oluline on teada, et kui väljamakse liik või konto
tasukaardil puudub või oleneb see põhitasuks määratud tasuliigist (näiteks katkestuste puhul),
jääb see väli sarnaselt ekraanil kuvatud nimekirjast ka XLS failis tühjaks.
Kinnipidamise liikide XLS nimekirjas on liigi nimetus, tüüp, perioodilisus, arvestusmeetod, konto
kood, impordi kood ja aktiivsus. Faili saab teha, kui nimekirja vaates klikkida nupul “XLS”.
7. Võimalus importida Töötamise registri (TÖR) kandeid, mis algavad tulevikus.
Võimalus importida TÖR kandeid, mille tüübiks on “Tulevikus” ehk mis on e-MTA keskkonnas
importfaili koostamise hetkel märgitud tulevikus algavaks kandeks. Oluline on teada, et kui
kande alguskuupäev jääb hilisemaks kui kuu, kus TÖR importi tehakse, siis ei ole programmi
lisatud lepingud selles arvestuskuus veel aktiivsed. Kui lepingute nimekirjas neid vaikimisi näha
ei ole, tuleks lepingute nimekirjas valida “Kõik lepingud”.
8. Ettevõtete koondvaate töölaualt on võimalus siseneda kuvatud firmadesse (Pro paketi
lisavõimalus).

Muud täiendused ja parandused
●

Kui seadistustes lisatud ettevõtte pangakonto ei vasta Eesti IBAN struktuurile, kuvatakse panga
nimetuseks „Välisriigi pank“.

●

Lisatud täiendav registrikoodi kontroll Töötamise registri (TÖR) impordile. Kui failis sisalduv
registrikood ei vasta firma seadistustes olevale registrikoodile, andmeid ei impordita.

●

Nooleklahvidega arvestuslehtedel tasuridade vahel ja ühe veeru piires liikumist ja andmete
sisestamist om muudetud mugavamaks.

●

Riigikassa XML maksekorraldusfaili struktuuri on täiendatud.

●

Täiendatud tasuridade jaotuste edasikandumist järgmisesse arvestuskuusse (Pro paketi
lisavõimalus).

●

Tasuridade jaotuste protsendi määrasid ja koguseid näidatakse vastavalt kuus ja neli kohta peale
koma (Pro paketi lisavõimalus).

●

Täiendatud lepingu lõpetamise kontrolliprotsessi, kui puhkuse kompensatsiooni lisamisel
leitakse isikul tasustatud katkestusi, mis jäävad täielikult väljapoole lepingu kehtivuse perioodi.

●

Tasude ja tundide aruandes ei kuvatud varem kontot katkestuse „Puudumine tööandja loal“
juures, nüüd kuvatakse.
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28. märts 2019
Kõige tähtsamad täiendused
1. Nüüd saab palgateatisi PDF-failina salvestada eraldi isikutele, kellel puudub isikuandmete
kaardil e-posti aadress. (Menüüst Tasude arvestus > Palgateatised > Koosta teatised > liikuda
hiirega PDF nupu peale, mis avab valikmenüü > valik: "Isikud ilma e-posti aadressita"). Jätkuvalt
on alles võimalus salvestada kõik teatised ühe PDF-failina nagu seni.
2. Isikuandmete Exceli (XLS) aruandes on nüüd kajastatud maksuvabatulu määrangud, lisaks
senisele määrangu rakendamise faktile. Aruande 6. veerus kuvatakse kehtivat määrangut ning 7.
veerus maksuvaba tulu maksimaalset rakendatavat summat.
3. Nüüd saab "Puhkusekohustuse aruannet" ja "Puhkusekohustuse detailset aruannet" koostada
nii, et puhkusekohustuse päevade arv on ümardatud täisarvuni. Selleks on lisatud valik
"Ümardus" mõlema aruande juurde. Vaikimisi on päevade arv aruandes täisarvuni ümardamata.

12. märts 2019
Kõige tähtsamad täiendused
1. Lisatud uus töövõimetuse tüüp nimetusega "Töövõimetus (lõpetamata)".
Töökatkestused > Puhkused ja töökatkestused > Uus töökatkestus > Liik: Töövõimetus > Tüüp:
Töövõimetus (lõpetamata).
Selle katkestuse tüübiga saab sisestada töötaja töövõimetuse alguse, kui lõpu kuupäev pole veel
teada. Seda tüüpi katkestus kandub edasi seni kuni seda pole lõpetatud. Lõpetamiseks tuleb
muuta sama katkestuse tüüpi. Katkestuse kulu kantakse aktiivsesse arvestuskuusse selle
lõpetamise hetkel.
2. Nüüd saab lisada töökatkestusi aktiivsest arvestuskuust varasematesse kuudesse, kui töötajal
ei kehti selles perioodis automaatne tööajaarvestus.
3. Nüüd saab failist importida koos tasudega ka dimensioone (osakond, kulukoht, projekt). See on
Pro paketi lisavõimalus.
4. Täiendatud tasude jaotamise loogikat dimensioonide (osakond, kulukoht, projekt) vahel, kus
nüüdsest saab valida, kas jaotamist tehakse protsendi, koguse või summa järgi. Viimati tehtud
valik jäetakse meelde, vaikimisi on aktiivne summa veerg. Valikut tähistab nn.
"linnukese"/checkbox'i märkimine veeru päises. See on Pro paketi lisavõimalus.
5. API liidestus kolmandate osapoolte tarkvaradega on kasutatav ainult Palk Pro paketis. Erand on
API ühendus palgakande saatmiseks Merit Palga ja Aktiva vahel, mis on jätkuvalt kättesaadav
kõigile.
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21. veebruar 2019
Kõige tähtsamad täiendused
1. Tasuliigi kaardile lisatud ingliskeelse nimetuse lahter, mida kasutatakse palgateatisel ja töötaja
aruannetel, kui töötaja isikuandmete kaardil on aruannete keeleks valitud inglise keel.
2. Võimalus kasutajatel ise töövõimetuse katkestuse puhul sisestada hüvitamise protsendimäära
vahemikus 70-100.
3. TÖR importi täiendatud selliselt, et kehtivate töötamiste puhul tuleks impordi käigus ka lepingu
lõpu kuupäevad, kui need on TÖRi sisestatud.
4. Riigikassa maksekorraldusfaili struktuuri korrastamine, mis vastaks etteantud kirjeldusele.

2. veebruar 2019
Kõige tähtsam uuendus on see, et nüüd saab Merit Palka kasutada kahe erineva taseme paketina.
Merit Palk Standard on lihtsama funktsionaalsusega ja Merit Palk Pro mitmete uute täiendavate
võimalustega.
Kõige tähtsamad Pro-taseme lisavõimalused on alljärgnevad:
1. Lisatud täiendavad dimensioonid kulukoht ja projekt (lisaks osakonnale). Tasusid, sealhulgas
põhipalka saab jaotada mitme dimensiooni vahel.
2. Uue firma loomisel saab kopeerida algseadistust.
3. Ettevõtete koondvaate ja kasutajate haldamise töölaud.

Täiendavad dimensioonid on eelkõige kasulikud firmades, kus töötaja palka on vaja jagada osakondade,
kulukohtade ja projektide vahel. Varem oli see küll võimalik, aga mitte nii mugav kui uue süsteemiga.
Algseadistuste kopeerimine, ettevõtete koondvaade ja kasutate haldamine on eriti kasulikud
raamatupidamisbüroodes, kasutate haldamine ka suuremates firmades, kus aegajalt on vaja
programmile juurdepääsu kasutajate vahel ümber jagada.
Palk Pro tellimise võimalus avaneb mõne päeva pärast. Anname sellest eraldi teada.

Teised suuremad täiendused
1. Programmile on lisatud Abikeskus, mis annab võimaluse lugeda juhendmaterjale programmist
väljumata. Abikeskuse paneel avaneb, kui klikkida peamenüü paremas ülemises nurgas asuval
küsimärgil. Abikeskuse paneel ilmub ekraani paremasse äärde ning seda saab peita ja taasavada.
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Juhendmaterjalid on jaotatud suurematesse teemavaldkondadesse ja neis omakorda eraldi
teemapeatükkidesse. Abikeskuse sisutekstid täienevad ja uuenevad jooksvalt.
2. Tasuarvestuslehtedele ja kinnipidamise lehtedele saab nüüd lisada manuseid.
3. Kasutamata puhkusepäevade arv leitakse nüüd kaks kohta peale koma, senise täisarvude
asemel. Kuna puhkusehüvitis on rahaline hüvitis, siis tuleb aluseks võtta päevade arvestus
vähemalt kahe komakohaga.
4. Nüüd saab saata töötajale meiliga “Koondpalgateatise aruande” koos “Maksuvaba tulu
kasutamise aruandega”.
5. Pearaamatu kandes ning “Tasude ja tundide aruandes” kuvame osakondi, kulukohti ja projekte
eraldi veergudes, senise ühe osakonna koodi kombinatsiooni asemel. Osakonna koodis
kombinatsioonide kasutamine toimub jätkuvalt samadel põhimõtetel nagu seni, eraldades
dimensioonid üksteisest sidekriipsuga.
6. Kui palgakokkuleppesse lisatakse töötundideks väiksem arv kui 8, siis lülitub täistööaja määrang
automaatselt välja. Erandolukordades, kus töötajal kehtibki väiksemate töötundidega täistööaeg
(näiteks alaealiste töötajate puhul), saab kasutaja täistööaja määrangu sisse tagasi lülitada.
7. Lisatud uus lepingu tüüp “Juhatuse liikme leping”.
8. Lihtsustatud mitteresidentide käsitlemist. Uue lepingu lisamisel pakub programm vastavalt
valitud isiku residentsusele ja lepingu tüübile palgakokkuleppes vaikimisi põhitasu liiki. Juhul, kui
uus leping lisatakse esmakordselt mitteresidendile ja varasemast pole ühtegi mitteresidendi tasu
lisatud, siis lisab programm ka kaheksa uut aktiivset tasuliiki mitteresidentide tarbeks – 3
põhitasu tasuliiki ja 5 töökatkestuse tasuliiki.
9. Tasuliigi kaardile, mille arvestusmeetod on “Protsenditasu”, saab sisestada protsendi määra, mis
kandub tasuarvestuslehtedele. Igakuise tasu puhul kandub protsendimäär edasi ka järgmisesse
kuusse.

Veel täiendusi
1. TÖR impordi käigus teisendatakse märgitud tööajamäär ümber töötaja töötundideks ja see
märgitakse töötaja lepingu palgakokkuleppesse. Kui TÖRis pole tööajamäära märgitud, loetakse
see täistööajaks.
2. Tasude ja tundide aruandele on lisatud ametigrupi filter.
3. Directo pearaamatukannet on muudetud selliselt, et sealses programmis kanduksid projektid
selleks ettenähtud väljale, mitte ei oleks objektide väljal koos osakondade ja kulukohtadega
(nende olemasolul).
4. Nordea ja DNB pankade nimetused on nüüd Luminor Bank AS.
5. Töölaual kuvame kalendris nüüd ka infot riigipühade kohta, oluliste kuupäevade plokis.
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24. oktoober 2018
Kõige tähtsamad täiendused
1. Lisatud uus võimalus palgapäeva määramiseks: “Järgmise kuu esimene tööpäev”. Senise valiku
“järgmisel kuul” puhul vaatas programm, kas kasutaja määratud kuupäev jääb nädalavahetusele
või riigipühale ning kui jäi, siis luges programm ettevõtte palgapäeva saabunuks sellele eelneval
viimasel tööpäeval nagu seadus ette näeb. Olenevalt kuust ja määratud kuupäevast võis see aga
tähendada, et palgapäev langes arvestuskuusse ning mõjutas sotsiaalmaksukohustuse arvestust.
Uue määrangu valikuga “Järgmise kuu esimene tööpäev” seda olukorda ei teki, sest programm
leiab ettevõtte palgapäevaks alati järgmise kuu esimese tööpäeva.
2. Väljamaksulehel on nüüd näha ülemäära rakendatud maksuvaba tulu summa. Summa on näha
väljamaksulehe eraldi veerus ainult siis, kui vähemalt ühel isikul sel väljamaksulehel on
aastapõhise maksuvaba tulu arvestuse kohaselt rakendatud ülemäärast maksuvabastust.
Tegemist on hoiatava infoga, seega väljamaksete tegemist või maksudeklaratsiooni TSD
koostamist see ei keela. Antud info põhjal on hea töötajat informeerida ning vajadusel
maksuvaba tulu kasutamise määrangut muuta. Kuude lõikes hea ülevaate saab
koondpalgateatise aruande lisast “Maksuvaba tulu kasutamine”.
3. Lisatud abistavad infotekstid ehk tööriistavihjed. Programmi on lisatud abistavad infotekstid,
eelkõige mõeldes alustavatele kasutajatele, mis avanevad, kui hiirega mõne nupu või valiku
nimetuse peale mõneks sekundiks pidama jääda. Kui hiirega ära liikuda, siis läheb ka infotekst
peitu. Hetkel on abistavad infotekstid lisatud iga peamenüü valiku nimetuse juurde, töölauale,
tasuarvestuslehtedele, kinnipidamise arvestuslehtede ja väljamaksulehtede tasurea detailide
ikoonide juurde, tasude impordi nupu juurde, TÖR impordi nupu juurde, väljamaksmata tasude
lehele Kinnita nupu juurde.

Muud täiendused
1. Palgakokkuleppes saab nüüd põhitasu tariifi sisestada kuni kuus kohta peale koma.
2. Täiendatud on riigikassa XML maksekorraldusfaili koostamist.
3. Nüüd on võimalik välja lülitada Aktiva viitenumbri kasutus maksekorraldusfailide tegemisel.
Selleks tuleb kasutajal minna Palgas peamenüüs Seadistused > Üldised seadistused > Muud
seadistused ja teha vastav muudatus ning see salvestada.
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27. september 2018
Kõige tähtsamad täiendused
4. Lisasime ettevõtte töölaua. Töölaual on näha kehtivate lepingute arv ning põhipuhkusel ja
töövõimetuslehel viibivate töötajate arv. Andmed on jooksva kuupäeva seisuga. Lisaks jooksva
või eelmise aasta keskmiste arvestatud töötasude graafik ning kalender. Kalendris on näha
olulised tähtajad, tööajamäärad ning töötajate sünnipäevad. Töölaual kuvatav info ei sõltu
sellest, milline on avatud arvestuskuu.
5. Lisasime uue aruande: aasta keskmine töötajate arv. Aruandes on kõikide avatud aastate kohta
näha keskmine töötajate arv lepingu liikide järgi ja kokku. Mõnedel ettevõtetel on seda infot
vaja majandusaasta aruande esitamisel. Aruanne on menüüs Tasude arvestus > Aasta keskmise
töötajate arvu aruanne.
6. Töötaja aruannetele lisasime keele valiku. Töötaja isikuandmete kaardil saate valida
isikupõhiste aruannete keele - vaikimisi on see eesti keel, valida saab inglise keele.
Isikupõhisteks aruanneteks on palgateatised, koondpalgateatised ja detailsed puhkusekohustuse
aruanded. Praeguses versioonis rakendub keele valik vaid palgateatistele, kuid lisame järgmiste
versioonidega tõlked ka ülejäänud kahele aruandele.

Muud täiendused
4. Kinnipidamise arvestuslehe PDF failis ja kinnipidamiste aruandes on nüüd tasu määra ja koguse
veerud.
5. Täiendasime API liidese funktsionaalsust. Nüüd saab API kaudu pärida palgakande infot täpsem info merit.ee veebis toe lehel Merit Palga pilveversiooni juhendite all. API ühenduseks
on eelnevalt vajalik kasutajal anda teisele programmile ligipääsuks vastav Palga API ID ja võtme
paar.

18. juuli 2018
Kõige tähtsamad täiendused
1. Nüüd saab saata pearaamatu kande Merit Palgast otse Aktivasse API ühenduse abil, enam ei
ole vaja kannet faili salvestada ja Aktivas importida.
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Selleks on vaja koostada Aktiva keskkonnas uus API ID ja võti ning kopeerida need Merit Palga
keskkonda (Tasude arvestus > Peaaraamatukanne > klikkida nupul Merit Aktiva > avaneb
Aktivasse pearaamatu kande eksportimise aken). Täpne juhend avaneb kande eksportimise
aknas lingile “Näita juhendit” klikkides. Tekstifaili salvestamise ja seejärel Aktivasse importimise
võimalus on jätkuvalt olemas.
2. Lisatud kaks uut katkestuse liiki - "Puudumine tööandja loal" ja "Hoolduspuhkus".
3. Lisatud võimalus saata väljamakseid kontrollimiseks (tavaliselt firmajuhile). Seda saab teha
menüüst Väljamaksed > Väljamaksed > nupp “Saada kontrollimiseks”.
4. Lisatud uus tasuliigi arvestusmeetod “netost arvutatud summa”, mille kasutamisel kannab
programm neto väljamaksete tegemisel nende brutosummad automaatselt tasuarvestuslehele.
See toimib eeldusel, et kasutaja on sellise arvestusmeetodiga tasu arvestuslehele enne neto
väljamakse tegemist lisanud (nullsummaga) ja pole teisi tasusid, mida neto väljamakse puhul
vähendada saaks.

Muud täiendused
1. Lepingute ja katkestuste nimekirja lisatud manuste veerg, kuhu ilmub manuse ikoon, kui sellele
lepingule või katkestustele on manuseid lisatud. Ikoonile klikkides avaneb manuste aken.
2. Võimalus kontoplaanis eristada erineva koodiga töötaja ja tööandja töötuskindlustusmakse
viitvõla kontosid. Vaikimisi on neil sama konto kood, kuid erinev konto tüüp. Ka pearaamatu
kandes on vaikimisi sama konto kood, eristada saab neid nimetuse järgi.
3. Lisatud võimalus salvestada kontoplaani PDF või XLS failidena.
4. Lisatud töökatkestuste ja puhkusekohustuste XLS aruanded.
5. Lisatud väljamakstud tasude XLS aruanded, kas ühe väljamaksulehe või kõikide lehtede
koondina.

29. mai 2018
Kõige tähtsamad täiendused
1. Nüüd saab lepingu aknas ja töökatkestuse aknas lisada manuseid.
Manuste lisamiseks on vaja manuste ikoonil klikkides avada abiaken. Ühe lisamise korraga saab
lisada kuni 10 faili, kuid manuste koguarv ei ole piiratud. Manuseid saab kustutada ükshaaval ja
alla laadida kas ühekaupa või kõik korraga ühe ZIP failina.

27

2. Detailset puhkusekohustuse aruannet saab saata töötajale e-kirja teel.
Kasutusloogika on samasugune nagu palgateatiste saatmisel ehk e-kiri saadetakse töötaja
isikuandmete kaardil olevale e-posti aadressile.
3. Lisasime statistika aruande ette teate, kui arvestuses on kasutatud tasusid, millel pole tehtud
statistika aruande jaoks vajalikku määrangut.
4. Tasuliik, mille arvestusmeetod on "summa x kogus x koefitsient", saab koefitsiendi suurust
määrata nii tasuliigi kaardil kui ka seda muuta tasurea detailides. Tegemist on sama tasuliigiga,
mille endine nimetus oli "summa x kogus x kogus”. Muutsime "kogus2" nimetuse parema
arusaadavuse eesmärgil koefitsiendiks. Kui tegemist on pideva tasuliigiga, siis järgmisesse
kuusse kandub koefitsiendi suurus edasi sama loogika alusel nagu teistel lisatasudel kaartidele
märgitud summa. Summa ja koguse sisestamine käib endiselt tasude arvestuslehtedel.

Muud täiendused
●

Aruannetele on lisatud märge, mis filtreid on aruande koostamisel kasutatud.

●

Maksekorraldustele on lisatud Merit Aktivale vajalik viitenumber, mis võimaldab Aktival
automaatselt siduda töötasu ülekandeid.

15. mai 2018
Kõige tähtsamad täiendused
1. Välja makstud tasud on nüüd selgelt eristatud välja maksmata tasudest.
Väljamaksed on nüüd jaotatud kahte eraldiseisvasse plokki/tabelisse, et oleks parem eristada
juba välja makstud tasusid veel välja maksmata tasudest. Loobusime seni kasutatud terminist
„automaatne väljamaksuleht“. Väljamaksete (sh osaliste väljamaksete) lisamise, kinnitamise või
väljamaksulehtede üldine toimimise põhimõte ei muutu. Jätkuvalt saab sobivuse korral kõik
välja maksmata tasud korraga välja maksta, vajutades välja maksmata tasude lehel olevat nuppu
„Kinnita“. Kuni tasud on välja maksmata, on jätkuvalt tegemist prognoosiga ning muutused
palgaarvestuses võivad muuta ka eelnevalt välja arvutatud summasid ning erinevates
aruannetes kuvatavaid andmeid.Osaliste väljamaksete lisamisel jääb üldine kasutamisloogika
samaks ehk väljamaksulehti saab jätkuvalt käsitsi ükshaaval juurde lisada, aga juurde on tulnud
uusi võimalusi:
▪

Lisasime uue väljamaksulehe tüübi „Lisatasu väljamaksed“, millega saab
maksta välja ühte liiki lisatasusid kõigile töötajatele korraga. Selleks tuleb
väljamaksulehe lisamise aknas pärast lisatasu väljamaksete tüübi määramist
valida rippmenüüst soovitud lisatasu liik.
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▪

Väljamaksulehe lisamisel saate lehe tüüpide „Palgaväljamaksed“ ja „Lisatasu
väljamaksed“ puhul otsustada, kas väljamaksuleht koostatakse juba koos välja
arvutatud netosummadega või ilma nendeta. Vaikimisi on tasud lehel koos
netosummadega. Teiste väljamaksulehe tüüpide korral (nt lepingujärgse
avansisumma väljamaksed, kinnipidamiste leht või puhkusetasu väljamaksed)
ongi tasud lehel juba netosummades näha ning selles osas määrangut muuta ei
saa. Eelkõige aitab täiendus aega kokku hoida siis, kui teete väljamaksulehti
pankade või osakondade kaupa, sest enam pole vaja isikute väljamaksete
detaile ükshaaval salvestamas käia.

▪

Kui lisada väljamaksuleht ilma netosummadeta, siis tuuakse lehele tehtud
määrangutele vastavad isikud nagu senigi, aga väljamaksulehe sulgemise järel
kustutatakse sellelt need isikud, kelle väljamakse detaile kasutaja ei salvestanud.
Sellisele väljamaksulehele ei jää enam null-summadega isikuid (juhul, kui ei
salvestatud sellise netosummaga väljamakse detaile). Nii saab näiteks lisada
osalisi palgaväljamakseid või lisatasu väljamakseid rohkem kui ühele isikule, aga
mitte kõigile korraga.

2. Lisatud on uus 2018. aasta statistika aruanne „Palk ja tööjõud“.
Statistika aruannet saab koostada menüüst Tasude arvestus > Statistika aruanne > Koosta
aruanne. Kuna uues aruandes on võrreldes eelmisega sisulisi muutusi, siis on vaja aruande
koostamiseks teha eelnevalt tasuliigi kaartidel uued aruande seadistamise määrangud. Tasuliigi
kaardil on uus rippmenüüga valik „Statistika aruande PALK JA TÖÖJÕUD määrang“. Uue
statistika aruande „Palk ja tööjõud“ kohta saab täpsemat infot Statistikaameti
kodulehelt: https://www.stat.ee/16733.
3. Töökatkestuse lisamise aknas on nüüd võimalik sisestada keskmise päevatasu arvestuse
aluseks oleva eelneva kuue kuu andmeid käsitsi.
Selleks on vaja töökatkestuse lisamise aknas pärast töötaja ja töökatklestuse liigi valimist käsitsi
sisestus sisse lülitada. Lüliti asub kuue kuu andmete tabeli alumises vasakus nurgas („Keskmise
päevatasu arvestuse andmed käsitsi“). Kui andmete käsitsi sisestamine on sisse lülitatud, siis
muutuvad arvestuse andmete väljad muudetavaks ning ühtlasi lülitab selle valiku tegemine välja
automaatika töökatkestuse tasu summa ümberarvutamise, kui töötaja tasude arvestuses
tehakse muutusi. Käsitsi sisestatud arvestuse andmed ehk eelneva kuue kuu andmed ei kandu
katkestuse kaardilt ühtegi aruandesse ega järgmisesse kuusse. Andmete käsitsi sisestamine
sobib eelkõige neile, kes on Merit Palka üle tulnud mõnelt teiselt programmilt ning ei soovi
Merit Palgas kuue kuu ajalugu sisestada.
4. Töökatkestuse aknas näitame nüüd infot väljamakstud või eelnevalt salvestatud katkestuse
tasu suuruse kohta, kui pärast välja maksmist või salvestamist on arvestuses midagi muutunud,
mille tõttu katkestuse tasu on ümber arvutatud. Ümber arvutamine toimub katkestuse kaardi
avamisel ja ainult siis, kui kasutaja pole katkestuse aknas teinud valikut keskmise päevatasu
arvestuse andmete käsitsi sisestamiseks. Infot kuvatakse üksnes siis, kui eelnevalt
salvestatud/välja makstud katkestuse summa ja uuesti arvutatud summa on erinevad. Info on
vajalik seetõttu, et katkestuse kaardil kirjeldatud olukorras kirjutatakse tasu summa üle ning
kasutajal ei ole kaarti avades enam teada, mis oli eelmine katkestuse tasu summa.
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5. Nüüd on võimalik puhkusekohustuste automaatne aegumine välja lülitada. Automaatset
aegumist saab soovi korral välja lülitada menüüs Seadistused > Üldised seadistused >
Puhkusekohustuste aegumine ning võtta ära vaikimisi tehtud määrang ja muudatus salvestada.
Puhkusekohustuste automaatse aegumise välja lülitamise tulemusena ei loe programm selle
ettevõtte puhkusekohustusi aegunuks ning töötaja detailses puhkusekohustuse aruandes ei
kuvata kohustuse aegumise kuupäeva ega aegunud päevade veerge.
6. Tasude ja tundide aruannet saab nüüd koostada nii summaarselt tasuliikide lõikes kui ka
summaarselt tasuliikide ja ametigruppide või isikute lõikes. Aruande koostamise vaatesse on
lisatud uus valiku filter „Aruande liik“, kus neli erinevat valikut.

Muud täiendused
●

Palgalehe aruandesse lisasime tööandja töötuskindlustuse makse summa veeru.

●

Puhkusekohustuste aruandes näitame aruande lõpus eraldi ridadel ära lisaks senise
puhkusekohustuse ja töötajate arvu kokku summadele ka puhkusekohustuselt arvutatud
sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustuse makse kokku summad ning puhkusekohustuse
kokku summa koos maksudega.

●

Kui seadistustes määratud palgapäev langeb kalendris nädalavahetusele või riigipühale, siis on
välja maksmata tasude lehe kuupäevaks märgitud palgapäeva kuupäevale eelnev tööpäev.

●

Palkade ülekande lehel (väljamaksulehe PDF failis, kui lehe liigiks on pangakonto) kuvatakse
väljamakstud tasud pankade kaupa gruppidena ning iga grupi lõpus on välja toodud
väljamakstud summa selles pangas.

●

Seoses vajadusega väljamakstud ja välja maksmata tasusid selgemalt eristada tegime täienduse
palgateatistel, kus kuvame isiku palgateatisel rida „Kuulub välja maksmisele (koos maksudega)“,
seni kuni sellele isikule on veel jäänud välja maksmata tasusid. Kui isikule on kõik tasud välja
makstud, siis seda rida palgateatisel ei kuvata.

●

Lisasime võimaluse salvestada üksikut kinnipidamiste lehte PDF või XLS failina.

●

Lisasime kontrolli olemasoleva palgakokkuleppe muudatuse salvestamise, uue lepingu
salvestamise, lisatasu lisamise või väljamaksete menüü avamise juurde, et ei oleks võimalik
arvestada ega välja maksta mitteresidentidele residendi tasusid või residentidele mitteresidendi
tasusid.

●

Programm jätab meelde viimati kasutatud maksekorralduse faili tüübi ning pakub seda vaikimisi
järgmise faili koostamisel.

●

Kaugtoe tarkvara saab kasutaja otse programmist alla laadida, kui liigub kasutajaprofiili
menüüsse ja valib „Kaugtoe tarkvara“.
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30. jaanuar 2018
Kõige tähtsamad täiendused
1. Tasude arvestuslehe põhitasu detailide aknasse lisatud normtööaja määrade infotabel. Tabelis
on näha jooksva kuu normtundide ja normpäevade arv ning arvestuslik tööajamäär tundides ja
päevades (võetud arvesse katkestusi jne).
2. Tegelikult töötatud päevi saab sisestada mitteautomaatse tööajaarvestuse korral põhitasu
detailide aknas tasude arvestuslehel. Sisestatud päevade arv kandub ka palgateatisele.
3. Lisatud maksuvaba tulu kasutamise aruanne. Aruanne on koondpalgateatise juures
lisaaruandena. Pärast isiku ja aasta valimist saab teha valiku, kas teha ka maksuvaba tulu
kasutamise aruanne. Aruandes näidatakse kuude kaupa isikule välja makstud tasud,
maksimaalselt võimalik maksuvaba tulu summa vastavas kuus (arvutatud seadusest tuleneva
valemi järgi), kasutada olev maksuvaba tulu summa aastas selle kuu seisuga ning tegelikult
rakendatud maksuvaba tulu summa vastavas kuus.

15. detsember 2017
Kõige tähtsamad täiendused
1. Uues versioonis on tehtud uuendused seoses 2018. aastal kehtima hakkava uue
tulumaksuseadusega.
Leiate uue maksuvaba tulu arvestamise juhendi siit lingilt (pdf).

3. november 2017
Kõige tähtsamad täiendused
1. Töökatkestuse lisamisel saab nüüd sisestada katkestuse lõpu kuupäeva, mille järgi programm
arvutab päevade arvu. Seni oli vaja töökatkestuse lisamisel sisestada katkestuse alguse kuupäev
ja päevade arv ning programm arvutas lõpu kuupäeva. Nüüd saab kasutada mõlemat võimalust:
(1) kui sisestada päevade arv ja alguse kuupäev, siis programm arvutab ise lõpu kuupäeva; (2)
kui sisestada alguse ja lõpu kuupäev, siis programm arvutab päevade arvu.
2. Nüüd saab ettevõttele teha mitu pangakontot, mida kasutatakse pankadesse
maksekorralduste tegemisel. Seni sai kasutada ainult ühte kontot. Pangakontosid saab lisada
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menüüst Seadistused > Üldised seadistused > Pangakontod. Nupul „Lisa“ klikkides avaneb uus
pangakonto kaart, kuhu saab sisestada ettevõtte pangakonto numbri (IBAN). Kontode nimekirjas
on veerus „Nimetus“ näha Eestis tegutseva panga nimi. Pangakontode nimekiri avaneb ka
maksekorralduste tegemise aknas Väljamaksed > Maksekorraldused, kui avada valik „Makstakse
pangakontolt“. Samas valikus saab vajadusel jooksvalt kontosid juurde lisada.
3. Tasude ja tundide aruandes saab nüüd kasutada osakonna filtrit. Osakondi saab lisada, muuta
ja kustutada menüüst Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad.
4. Isikuandmete ja lepingute nimekirju saab nüüd salvestada Exceli (XLS) failina. Exceli failid
sisaldavad rohkem infot, kui on näha nimekirjades. Näiteks saab isikuandmete failis hea ülevaate
isikutest, kellele rakendatakse maksuvaba tulu ja kes on töövõimetus- või vanaduspensioni
saavad isikud. Faili saab salvestada nimekirja aknas olevale nupule "XLS" vajutades.
5. Maksudeklaratsiooni TSD saab nüüd salvestada XLS failina, kui avada programmis
maksudeklaratsiooni ekraanivorm ja klikkida akna ülaosas asuval nupul „XLS“.
6. Põhitasude tundide arvu saab nüüd muuta peale seda, kui tehtud on osalisi
väljamakseid. Lisatasusid jätkuvalt muuta ei saa, kui tehtud on osalisi väljamakseid.
7. Kasutaja menüüsse (asub programmi ülemises parempoolses nurgas teadete postkasti ikooni
kõrval) on lisatud otselink kaugtoe tarkvara käivitamise lehele.
8. Maksudeklaratsioonil TSD on muudetud täpsemaks tagastamisele kuuluvate summade
käsitlust. Üldjuhul tasaarveldatakse tagastamisele kuuluvad summad TSD Lisa 1 osas 1A, kuid
järgmise nelja tingimuse korral näidatakse tagastamisele kuuluvaid summasid osas 1B: (1)
Maksustamisperioodil tasaarvestatakse väljamakse saajale tehtud eriliigilisi väljamakseid; (2)
Samaliigiliste väljamaksete korral, kui tasaarvestuse kuul on väljamakse saajale väljamakstud
tasu väiksem kui tagastamisele kuuluv tasu; (3) Tasaarvestatakse erinevate maksu- või
maksumääradega maksustatud samaliigilisi väljamakseid; (4) Tasaarvestatakse erinevatel
kalendriaastatel tehtud samaliigilisi väljamakseid.
Lisaks nimetatud kõige olulisematele täiendustele on programmis tehtud suur hulk väiksemaid täiendusi
ja parandusi.

Eelinfo uue maksuvaba tulu arvestuse kohta alates 1. jaanuarist 2018
Merit Palgas on tulemas muudatused, mis on seotud tulumaksuseaduse muutustega, sealhulgas uue
maksuvaba tulu arvestuse rakendumisega 2018. aasta algusest. Täiendused teeme nii Merit Palga
pilveversioonis kui arvutiversioonis. Programmis võtame arvesse kõiki seadusest tulenevaid võimalusi,
mis tööandjal ja töötajal on ja hakkavad olema. Sealhulgas on jätkuvalt võimalus määrata, kas isikul
rakendatakse maksuvaba tulu või mitte ning kui rakendatakse, siis kas maksimaalses lubatud määras või
piiratud summa ulatuses. Samuti lisame programmi täiendavad kontrollid, mis ei lase arvestada
maksuvaba tulu suuremas summas kui seaduse järgi on isikule lubatud.
Kui uus maksuvaba tulu arvestus on valmis, siis anname Teile sellest teada koos täpsemate juhiste ja
kirjeldustega.
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3. oktoober 2017
Kõige tähtsamad täiendused
1. Programmil on nüüd uus ja moodne kujundus. Seoses sellega muutus arvestuskuu valimise
loogika (vt järgmist punkti). Uus kujundusstiil on ühtne Meriti raamatupidamistarkvara Merit
Aktiva pilveversiooniga. Programmil on nüüd üks peamine menüüriba, senise kahe asemel. Kui
seni oli firma valik, arvestuskuu valik, teadete postkast ja kasutajakonto funktsioonid ühel real ja
programmi funktsioonid teisel, siis nüüd asuvad nad kõik samal peamisel menüüribal ekraani
ülaosas. Kasutajakonto, abi nupp ja programmist välja logimise nupp asuvad ühtse kasutaja
ikooni all ekraani üleval parempoolses nurgas.
2. Arvestuskuu vahetamine ja uue kuu avamine toimub nüüd kõik ühe arvestuskuu menüü alt.
Aktiivse arvestuskuu nimetusele klikkides avaneb avatud kuude nimekiri, mille ees ja järel on
kuvatud uue kuu avamise ikoon plussmärgina. Kui avatud kuid on rohkem, saab nüüd liikuda
avatud kuude vahel üle mitme kuu korraga, näiteks septembrikuust liikuda tagasi aprillikuusse.
Kõige varasem kuu, mida üldse kasutaja avada saab või kuhu pikema ajaloo puhul liikuda saab,
on jätkuvalt jaanuar 2015.
3. Lisatasu lisamisel eeltäidab programm osakonna veeru tasude arvestuslehel põhitasu
osakonnaga. Kasutaja saab seda soovi korral muuta, kui soovitakse lisatasu puhul kasutada
põhitasust erinevat osakonna määrangut. Osakondi saab programmi lisada ja neid hallata
Seadistuste menüüs Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad. Põhitasudele saate osakonna
määrata palgakokkuleppe juures Tasude arvestuse menüüs: Tasude arvestus > Lepingud > isiku
lepingu vaatest Palgakokkulepped.
4. Palgakokkuleppes uue kokkuleppe rea lisamisel ja peale kokkuleppe alguskuupäeva määramist,
eeltäidab programm vaikimisi lahtrid eelmise rea andmetega, välja arvatud summa lahtri. See
aitab kokku hoida kasutajate aega, kui palgakokkuleppes muudetakse vaid summat. Kõiki
eeltäidetud andmeid saab soovi korral muuta, kui uus palgakokkuleppe tähendab muutusi ka
mujal kui ainult põhitasu summas.
5. Lisasime uue väljamaksulehe tüübi – puhkusetasu väljamaksed. Selle tüübiga väljamaksulehele
tuuakse isikud, kellele on lisatud põhipuhkuse või pikendatud põhipuhkuse tüübiga
töökatkestused ja nende puhkusetasud. Sarnaselt teiste osaliste väljamaksete puhul, kui
kasutaja lisab puhkusetasu väljamaksete tüübiga väljamaksulehe, siis sellel kajastuvate
väljamaksete võrra väheneb väljamaksulehel tüübiga automaatne palgapäevaleht ka vastavate
isikute väljamakstav summa.
6. Juurde on tulnud uued aruanded: kinnipidamiste aruanne, kinnipidamiste väljamaksete
aruanne ning deklareerimata maksuvõlgade aruanne. Deklareerimata maksuvõlgade aruande
ees kuvatakse sarnaselt tasude arvestuse aruannetele ja maksudeklaratsioonile TSD, teade kui
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väljamaksed, mida deklareeritakse arvestamise kuust järgmistel kuudel, on kinnitamata. Kõiki
aruandeid on võimalik salvestada PDF-failina.

22. august 2017
Kõige tähtsamad täiendused
1. Palgakokkulepet ei saa enam salvestada ilma põhitasu liiki määramata.
2. Tasuliigi kaardile ei ole edaspidi võimalik summa lahtrisse sisestada miinusmärgiga summasid.
3. Palgalehel kajastuvad nüüd õigesti ka tagastatavad ehk miinusega tasud.

28. juuli 2017
Kõige tähtsamad täiendused
1. Programmi kasutamise loogikat on muudetud selliselt, et enam ei kandu kasutamata
maksuvaba tulu summa automaatselt järgmisesse kuusse. See väldib probleeme, mis tekkisid,
kui eelmistes kuudes olid automaatsed väljamaksulehed jäänud kinnitamata. Maksuvaba tulu
kasutamist saate kontrollida, kui avate aruande menüüst Väljamaksed > Soovitud isikuga
väljamaksulehe > Soovitud isiku väljamakse detailid > Kontrollaruanne. Kui soovite kasutamata
maksuvaba tulu kasutada, saab summa sisestada soovitud isiku väljamakse detailidesse,
lahtrisse „Täiendav maksuvaba summa“.
2. Töötamise registri (TÖR) andmete importimine toimub nüüdsest isikuandmete nimekirja
vaatest (Tasude arvestus > Isikuandmed > nupp TÖR import), mitte enam tasude
arvestuslehelt. Tasude arvestuslehelt saab endiselt failist importida tasusid ja kinnipidamisi.
Programmi on lisatud väli „Kood impordil“ tasuliikide ja kinnipidamise liikide kaartidele tasude
ning kinnipidamiste importimiseks ning lepingu aknasse TÖR andmete importimiseks.

Muud täiendused
1. Saadetavate meilide kindlamaks kohale jõudmiseks saab nüüd seadistada endale sobiva
saatmise viisi. Kirju saab saata kolmel erineval viisil: (1) Kasutada saatja aadressina
palk@merit.ee; (2) Kasutada saatja aadressina ettevõtte enda aadressi; (3) Kasutada privaatset
SMTP serverit. Seadistust saab muuta menüüst Seadistused > Üldised seadistused > E-posti
seadistus. Vaikimisi kasutatakse saatja aadressi palk@merit.ee.
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2. Lisatud võimalus maksta alates teisest või kolmandast haiguspäevast haigushüvitist
sotsiaalmaksuvabalt 70 või 100 protsendi ulatuses. Selleks tuleb töövõimetust lisades teha
vastavad määrangud. Vaikimisi on programmi poolt määratud hüvitamise alguseks neljas päev ja
hüvitamise protsendiks 70. Kui soovite hüvitada ka esimese haiguspäeva, siis saate seda maksta
lisatasuna, tehes selleks uue lisatasu liigi.
3. Lisatud hüvitamisele kuuluvate töökatkestuste arvestuslehe PDF printimise võimalus. PDF nupp
on nähtav peale katkestuse salvestamist akna ülemises paremas nurgas. Kui juba eelnevalt
salvestatud katkestust muudetakse, siis PDF nupule klikkides salvestatakse andmed üle
muudetud andmetega.
4. Lisatud keskmise tasu arvestuse kaardi PDF printimise võimalus. Keskmise tasu arvestuse kaardi
leiate tasude arvestuslehelt tasu detailide aknast, kui tasu arvestusmeetodiks on keskmine
kuutasu, keskmine tunnitasu või keskmine tööpäevatasu.
5. Lisatud informeerivaid teateid, kui automaatne palgapäevaleht on kinnitamata. Teateid
näidatakse TSD ja tasude arvestuse aruannete ees.
6. Lisatud uued aruanded: Koondpalgateatis, Töökatkestuste aruanne, Deklareerimata
maksuvõlad.
7. Lisatud võimalus salvestada palgalehe aruannet Exceli failina.
8. Töökatkestuse kaardile lisatud uus väli „Dokumendi number“, mida kuvatakse ka töökatkestuste
nimekirjas vastavas veerus.
9. Lisatud teadete postkast, kuhu saadetakse Merit Tarkvara poolt kasutajatele olulist teavet
(olulised versiooniuuendused, koolituste info jmt). Postkasti ikooni leiate programmist ülevalt
paremast nurgast oma meiliaadressi järel ja Abi nupu eest. Postkasti ikooni järel näidatakse
lugemata teadete arvu.
10. Lisatud lepingute nimekirja vaatesse uus veerg „Lepingu tüüp“.
11. Lepingute nimekirja lisatud töötaja ametinimetus, kui isikul on mitu lepingut. Ametinimetust
näidatakse ka samas olukorras üle programmi töötaja valiku menüüdes. Vajalik on eelnev
ametite sisestamine seadistuste menüüs ning nende määramine töötajate lepingutes.
Lisaks ülaltoodud täiendustel on programmis tehtud palju väiksemaid täiendusi ja parandusi.

1. aprill 2017
Merit Palga (Eesti) pilveversioon on avalikult kättesaadav.
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