
Autentimist vajavate teenuste aktiveerimine 

Otseühenduse loomine pankadega (Merit Aktiva kasutajatele tasuta) 

 

Swedbank: aktiveerimist tuleb alustada internetipangast. Juhatuse liige sõlmib internetipangas Gateway 

lepingu (menüüs Igapäevapangandus -> Digipangandus -> Swedbank Gateway). Teenuse lepingu 

sõlmimisel valige operaatori kanali pakett Merit Aktiva/Merit Palk, lepingus märgitud teenusteks peavad 

jääma maksete import internetipanka ja regulaarne konto väljavõte.  

Kui pangas on leping sõlmitud, siis tuleb otseühendus aktiveerida Merit Aktiva menüüs Maksed -> Pangad 

-> Swedbank -> lisada Gateway lepingu number -> ja "Loo otseühendus pangaga". Konto väljavõte jõuab 

kiirteavituse teenusega programmi iga paari minuti möödudes. Kiirteavitustega ei tooda 

maksekorralduste teenustasu tehinguid. Teenustasud tuuakse Merit Aktivasse järgmisel päeval 

varahommikul. 

 

LHV: aktiveerimist tuleb alustada Merit Aktiva programmis menüüs Maksed -> Pangad -> LHV -> "Loo 

otseühendus pangaga". Programmist läheb teade panka -> pank saadab ise mõne aja jooksul LHV Connect 

lepingu meilile, mille juhatuse liige allkirjastab ja saadab tagasi panka. Pank teatab mõne päeva jooksul, 

et teenus on nüüd aktiveeritud. Pangast toimub konto väljavõtte päring iga paari minuti möödudes. 

 

SEB: otseühendus SEB Pangaga on Aktiva kasutajatele tasuta, kui SEB Pangaga on sõlmitud ükskõik milline 

ärikliendi paketi leping. Kui ettevõttel SEB-i ärikliendi paketti ei ole, siis maksab otseühendus 5 eurot kuus. 

Tasu on vaja maksta pangale, mitte Merit Tarkvarale. Otseühenduse aktiveerimiseks tuleb sõlmida 

Gateway teenuse leping SEB internetipangas.  

Kui pangaga on leping sõlmitud, siis tuleb teenus aktiveerida Merit Aktivas menüüs Maksed -> Pangad -> 

SEB -> lisada Gateway lepingu number -> ja "Loo otseühendus pangaga". Konto väljavõte jõuab programmi 

üks kord päevas, öisel ajal eelmise päeva kohta. 

Link SEB Baltic Gateway juhendile:  

https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_aktiveerimise_juhend.pdf 

Inglise keeles: 

https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_instructions_to_Operator_users.pdf  

 

Coop pank: otseühenduse aktiveerimiseks tuleb sõlmida Coop Gateway leping Coop Panga 

internetipangas ning Merit Aktivas teha aktiveerimise märge menüüs Maksed -> Pangad -> Coop -> "Loo 

otseühendus pangaga". Pangast toimub konto väljavõtte päring iga paari minuti möödudes. 

 

 

Merit Aktivas saab panga otseühendust aktiveerida juhatuse liige ID-kaardi või mobiil-ID-ga klikkides 

linnukese reale "Loo otseühendus pangaga". 

 

 

 

https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_aktiveerimise_juhend.pdf
https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_instructions_to_Operator_users.pdf
https://i.cooppank.ee/gateway_taotlus
https://i.cooppank.ee/gateway_taotlus


E-arvete saatmine ja vastuvõtmine 

E-arvete teenuse aktiveerimiseks tuleb otsustada, missuguse e-arve operaatori teenust kasutama 

hakatakse - Telema või Omniva (Finbite) ning vastava teenusepakkuja ühendus Merit Aktivas aktiveerida 

menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> E-arvete operaator 

Telema või E-arvete operaator Omniva. 

https://www.merit.ee/juhend/muud/Aktiva_earve_operaatorite_kokkuvottev_tabel.pdf 

 

Kõiki aktiveerimisi saab teha ka piiratud õigustega kasutaja kasutades autentimiseks ID-kaarti või 

mobiil-ID-d! 

 

Käibedeklaratsiooni saatmine Merit Aktivast otse e-maksuametisse 

 

Käibedeklaratsioone on võimalik esitada Maksu- ja Tolliametile otse Merit Aktivast kasutades masin-

masin liidest. Selleks, et deklaratsiooni saaks masin-masin liidese kaudu esitada, on vaja toimida 

järgmiselt: 

1.       EMTA kodulehel tuleb lisada volitus Swedbankile, kes osutab Merit Aktivale turvaserveri (masin-

masin liidese) teenust. EMTA kodulehel menüüs Seaded -> Pääsuõigused -> Esindajate pääsuõigused. 

Pääsuõigus on vajalik lisada Swedbank AS-le rg-koodiga 10060701, teenusteks valida (otsida) „Andmete 

saatmine masin-masin liidese kaudu“ 

2.       Merit Aktiva kasutajal, kes saadab Maksu- ja Tolliametisse käibedeklaratsiooni, peab olema e-

maksuametis volitus deklaratsioonide esitamiseks. 

3.       Kui deklaratsiooni saadetakse esimest korda, on vaja Aktivas teha isikutuvastus. Klikkides 

programmis käibedeklaratsioonil Aruanded -> Käibedeklaratsioon e-maksuametisse (või XML) nupule, 

avaneb automaatselt aken, kus saab teha isikutuvastuse (ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Pärast isikutuvastust 

saadetakse aruanne automaatselt e-maksuametisse kinnitatud kujul. Isikutuvastus tuleb volitatud 

deklaratsiooni esitajal teha üks kord. 
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