INF14 (Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon) CSV-failina (alates 01.01.2012)
Näide - INF14 tabeli struktuur.
INF14 deklaratsiooni on mugav täita Excelis (vt. “CSV andmetabeli näidis”). Excel tabel ei
tohi sisaldada peidetud ridu, peidetud veerge ega valemeid ning andmed peavad paiknema
ühel sheet’il.
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NB! E-maksuametis laadimiseks tuleb tabel salvestada CSV-failina, Excel-tabelina andmeid
ei saa laadida. Laadida saab korraga terve nimekirja.
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•
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•
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CSV vormingus andmed on ASCII kujul, vastavalt etteantud struktuurile.
Andmeväljad peavad paiknema etteantud järjestuses ja väljade eraldajaks on ;
(semikoolon).
Semikoolonit tohib kasutada ainult andmeväljade eraldajana.
Päise osa koosneb 3-st kohustuslikust väljast, mis asuvad eraldi ridadel.
A1. Deklaratsiooni liigi tunnus.
A2. Registrikood (juriidiline isik, riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus,
füüsilisest isikust tööandja ning Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana
tegutsev mitteresident).
A3. Deklaratsiooni aasta.
4-ndas reas on väljade (veergude) nimetused.
5-ndast reast algavad füüsiliste isikute andmed, kus iga rida koosneb 7 väljast.
Numbrilistel väljadel (registrikood, aasta, summa) ei tohi olla tähti. Summad peavad
olema eurodes sendi täpsusega. Samuti ei tohi summa olla null ega alata nulliga.

Näpunäited CSV- faili moodustamiseks Exceli tabelist.
• Kui teie andmed on vastava struktuuriga Excel tabelina, siis nõutava CSV-faili
saamiseks valige salvestamisel failitüübi XLS asemel tüüp CSV: File > Save as … >
Save as type: CSV (Comma delimited)(*.csv).
• Kui tabelis on mitu sheeti, siis csv failina salvestamisel ilmuv hoiatuse ‘The selected
file type does not support workbooks that contain multiple sheets’ juures valige ‘OK’
ja arvestage, et salvestatakse ainult üks, aktiivne sheet. Ekraanile ilmuva hoiatuse ‘
…csv may contain features that are not compatible with CSV’ juures valige ‘YES’.
• Ekraanil jääb tabel endisele kujule, vaid faili nimetusse tekib tavapärase .XLS asemel
.CSV – see ongi vajalik fail e-maksuametis laadimiseks.
• Kui esialgseid andmeid on vaja muuta ja parandada, siis tehke seda Excel tabelis,
mitte csv failis ja enne laadima saatmist salvestage uuesti csv-failina.

INF14 deklaratsiooni esitamise näidis fail CSV kujul.
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