Töötukassa töötasu hüvitise andmete import programmi VERP 6.3
versioonis 6.3.1.79
Versioonis 6.3.1.79 on lisatud võimalus lisada märtsi, aprilli ja mai kuukaardile töötajale
Töötukassa poolt arvestatud töötasu hüvitis, et seda saaks arvesse võtta puhkusetasu,
haigushüvitise ja teiste tasude arvutamisel.
Andmed saab kuukaardile kanda kas käsitsi või importida Töötukassa failist. Failist import on
lisatud versiooni hiljem ja kui versiooni uuendus oli tehtud enne 8.05.2020, siis piisab programmi
Verp63.exe faili uuendamisest (uue verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see
tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev faile üle). Kui uuendasite programmi
7.05.2020 või hiljem, siis on see täiendus juba uuenduse installeerimisel olemas.
Töötukassast faili saamiseks tuleb tööandjal kirjutada aadressile olga.tisko@tootukassa.ee
Kirjas palun märkida, et soovite töötasu hüvitise andmeid aprilli (mai) kuu kohta csv-failina,
näidisfail ToetuseImport.csv lisada manusena kaasa (faili leiate www.gaiasoft.ee/avalik/79) .
Lisaks edastada isiku andmed (nimi, isikukood), kelle nimele andmed saadetakse (andmed
saadetakse krüpteeritud kujul konkreetsele isikukoodile).
VERP palgamoodulisse andmete lisamiseks tuleb eelnevalt lisada uus tasuliik, tasuliigi
kirjeldamisel valida Eritunnus “Töötukassa töötasu hüvitis” (valikus viimane), Tulu kood 2015
valida 999 - Deklaratsiooniväline ja maksudes ainult tunnus “Keskmise arvestusse” (valik Palk Põhiandmed – Tasu liigid) .
Töötasu hüvitise andmete lisamiseks soovitame tasuliigiti lisamist. Selleks valida veerus Kuu
. Avanenud aknas valida kuu ja minna uuele eritunnusega
andmed oleva nupuga
kirjeldatud tasuliigile.
 Kui summad lisatakse käsitsi, siis valida nupp
. Järgmises aknas saab sisestada
summad. Kui andmeid sisestatakse mitmes jaos, siis kindlasti valida jätkamisel nupp
(mitte Lisa, sest siis lisatakse valitud tasuliik veelkord kuukaardile) (valik Palk –
Kuu andmed – Tasu liigid)
 Kui summad imporditakse Töötukassast saadud failist, siis avanenud aknas valida nupp
.
Kui andmed on kantud kuukaartidele, siis saab nimekirja printida valides Palk-Abitegevused-Liikide
lõikes.
Tasuliik eritunnusega “Töötukassa töötasu hüvitis" loetakse automaatselt väljamakstud tasuks ja see
ei kajastu palgalehel. Samuti ei kajastu see tasu aruannetes ja deklaratsioonil, kuid näidatakse
päevatasude arvutuses ning prinditakse töötaja isikukontole.

