
Algandmete ettevalmistamine Aktivasse 

importimiseks avalikus sektoris 
 

Klientide nimekiri 
Lisaks põhiandmetele tuleks kindlasti täita järgmised veerud 
 
- Füüsiline isik -  „Jah", kui tegemist on füüsilise isikuga, kellele müüki ei pea 
kajastama käibedeklaratsiooni INF osas. Vastasel juhul „Ei“ 
- TP kood – kõikidele klientidele on vajalik lisada tehingupartneri kood 
- Kood -  ei ole Aktivas vajalik. Kui aga mingil põhjusel tahate kliendi kaardil vaadata 
vanas tarkvaras kasutatud koodi, siis võite selle importida. Kuid Aktiva ei kontrolli 
uute klientide lisamisel koodi unikaalsust 
- Kui klientidel olemas e-arve püsimakse lepingud pangaga, siis võtke ühendust 
klienditoega ja saame õpetada, kuidas sellisel juhul algandmeid täita 
- Näita arvel kliendi võlasaldot – Jah/Ei 
 
Tarnijate andmed 
Lisaks põhiandmetele tuleks kindlasti täita TP kood ja pangakonto number 
 
Põhivarade import 
- Arvestuse algus – st kulumi arvutamise algus Aktivas, ilmselt 01.01.2021 
- Põhivara konto peab vastama avaliku sektori kontoplaanis olevale põhivarade 
soetusmaksumuse kontole 
- Tegevusala – lisa tegevusala kood, see peab olema kindlasti täidetud. Põhivara 
kaardil olevat tegevusala koodi kasutatakse amortisatsiooni arvestamisel 
amortisatsiooni kontol 
- Rahavoog – pane rahavoo koodiks 11, sest seda kasutatakse amortisatsiooni 
kandes põhivara kogunenud kulumi kontol 
 
Kontode algsaldode import 
Algsaldode importimiseks sobib praegusest tarkvarast Excelisse salvestatud 
saldoandmik seisuga 31.12.2020.  
Muuda Excelis veergude pealkirjad. 
Pealkirjadeks peavad olema: Konto, Tehingupartner, Tegevusala, Allikas, Rahavoog, 
Deebet, Kreedit.  
Excelis olevates andmetes peab tegema kontodes järgmised muudatused:  
- asenda Excelis pangakonto Aktiva kontoplaanis oleva pangakontoga. Aktivas ei 
kasutata pangakontodeks kontot 100100, vaid uue panga lisamisel pannakse 
automaatselt pangakontodeks 10010001, 10010002 jne. Seega on igal pangakontol 
oma konto number.   
- kui oled lisanud uusi müügitulu kontosid, siis lisa Excelisse vastavad read 
- laoarvestuse pidamiseks varude kontol eraldi TP-koodidega on vaja kontoplaani 
lisada iga TP koodi jaoks eraldi varude konto. 
Varude kontodeks võiks olla nt  
10840001 - Ostetud kaubad müügiks - 800599 Äriühingud 
10840002 - Ostetud kaubad müügiks - 900044 Holland  jne.  

https://www.merit.ee/wp-content/uploads/2020/12/Klientide_import_avaliku_sektori_naidis.xlsx
https://www.merit.ee/wp-content/uploads/2020/12/Tarnijate_import_avaliku_sektori_naidis.xls
https://www.merit.ee/wp-content/uploads/2020/12/Pohivarade_import_avaliku_sektori_naidis.xls
https://www.merit.ee/wp-content/uploads/2020/12/Algsaldode_import_avaliku_sektori-naidis_1.xlsx


Varude konto kaardile peab valima kindla TP-koodi väärtuse. 
Neid kontosid pe-ab kasutama laoartiklitel väljal "Varude konto". 


