INF 3 (koolituskulud) CSV-failina
Muudatused võrreldes varasemaga on märgitud punasega.
Andmed esitatakse ASCII failina vastavalt etteantud struktuurile.
Andmeväljad peavad paiknema etteantud järjestuses ja väljade eraldajaks on ; (semikoolon).
Semikoolonit tohib kasutada ainult andmeväljade eraldajana.
Päise osa koosneb 7 kohustuslikust väljast, mis asuvad eraldi ridadel.
8. reas on väljade (veergude) nimetused.
9. reast algavad füüsiliste isikute andmed, kus iga rida koosneb 6 väljast (veerust).
INF3 andmete struktuur
INF3
kooli registrikood
kooli nimetus
kooli aadress
kooli telefon
kooli e-posti aadress
2016
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Ees- ja
perekonnanimi;
Ees- ja
perekonnanimi;
Ees- ja
perekonnanimi;

Tasuja
isikukood;
Isikukood;
Isikukood;
Isikukood;

Õpilase nimi;

Õpilase
isikukood;
Isikukood;

Ees- ja
perekonnanimi;
Ees- ja
Isikukood;
perekonnanimi;
Ees- ja
Isikukood;
perekonnanimi;

Summa;

Koolituse liik

Summa;

1

Summa;

3

Summa;

2

Numbrilistel väljadel (registrikood, aasta) ei tohi olla tähti ega mingeid muid sümboleid peale
numbrite.
Summad peavad olema eurodes sendi täpsusega, komakoha eraldajaks koma. Summa ei tohi olla
null ega alata nulliga.
NB! Kui koolituse eest tasunud ning koolitatav on üks ja seesama isik, tuleb nime ja isikukoodi antud
reas korrata
Veerus „Koolituse liik“ tuleb näidata number vastavalt koolituse liigile:
1- tasemekoolitus
2- täienduskoolitus
3- alla 18 a vanuse isiku huviharidus
Kui koolituse liik on 3 ja koolitatava isikukood ei kuulu 01.01.2016. a seisuga alla 18 a vanusele
isikule, siis sel juhul vormi INF 3 kinnitada ei saa. Kinnitada saab vormi INF 3 pärast vea
parandamist või selle kirje kustutamist.
Näpunäited CSV- faili moodustamiseks Exceli tabelist.
Kui teie andmed on vastava struktuuriga Exceli 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 sheet’i, siis CSV-failina salvestamisel ilmuv hoiatuse ‘The selected file type does
not support work book s 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.

NB! Kui esialgseid andmeid on vaja muuta ja parandada, siis tehke seda Exceli tabelis, mitte
CSV-failis ja enne laadima saatmist salvestage uuesti CSV-failina.

INF3 näide Excelis
Exceli tabel ei tohi sisaldada peidetud ridu, peidetud veerge ega valemeid ning andmed peavad paiknema
ühel sheet’il.
INF3
10044445
Tarkade Kool
Tarkuse 1 Tartu 80010
04377777
tarkade.kool@kool.ee
2016
Tasuja nimi
Albert Tubli
Albert Tubli
Mihkel Mees
Mihkel Mees

Tasuja isikukood
12345678901
12345678901
12345678501
12345678501

Õpilase nimi
Mati Tubli
Olga Tubli
Kalle Mees
Mihkel Mees

Õpilase kood
12345678905
22345678906
50512220000
12345678501

Summa
540,00
990,00
480,00
380,00

Koolituse liik

lii
1 liikk liik
2
3
1

NB! E-maksuametis laadimiseks tuleb tabel salvestada CSV-failina, Exceli tabelina andmeid ei
saa laadida.
Laadida ei saa osade kaupa, st alati tuleb laadida kogu nimekiri.
INF3 näidis CSV-failina
INF3
10044445
Tarkade Kool
Tarkuse 1 Tartu 80010
04377777
tarkade.kool@kool.ee
2016
Tasuja nimi; Tasuja kood;Õpilase nimi;Õpilase
kood;Summa;Koolituse liik
Albert Tubli;32345678901;Mati Tubli;33345678905;540,00;1
Albert Tubli;32345678901;Olga Tubli;42345678906;990,00;2
Albert Tubli;12345678901;Albert Tubli; 12345678901;990,00;1
Mihkel Mees;12345678501;Kalle Mees; 50512220000;480,00;3
Mihkel Mees;12345678501;Pille Paas;44512220020;380,00;1
Kalli Kaas;45678912311;Tanja Kaas;49555555556;400,00;1
CSV-faili on võimalik avada ja töödelda tekstitöötlusprogrammidega (Notepad, Wordpad).

