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TachoScan 4.5.1. 
 
Tähtsamad muudatused:  
 
1. Uutest miinimumtöötasu puudutavatest õigusaktidest tulenevad muudatused Saksamaal ja 
Prantsusmaal. 
2. Uued funktsioonid, mis võimaldavad miinimumtöötasu arvutamist Austrias vastavalt kauba- ja 
reisijateveo kollektiivlepingutele. 
3. Uued funktsioonid, mis võimaldavad miinimumtöötasu arvutamist Itaalias ja Hollandis. 

 
MINIMAALTÖÖTASU PUUDUTAVAD MUUDATUSED TEISTES RIIKIDESI. 
 
I.PRANTSUSMAA 
 
Vastavalt veebilehel http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-
detachement-dans-transport-routier avaldatud teabele peavad lähetustõendid, mis on väljastatud 
alates 01.01.2017, olema täidetud üksnes Prantsuse tööministeeriumi veebilehe 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr  kaudu.  
Seoses sellega kuvatakse töötaja lähetustõendi avamise katse korral programmis pärast 1. jaanuarit 
2017 vastavat hoiatust. 
 
II. SAKSAMAA 
 
Muudatused seoses uue töötasu alammääraga 2017. aastal – 8,84 eurot: 
 

• Töölepingu lisamisel või muutmisel tööaja arvestamisel Saksamaal on lisatud võimalus 
märkida valik „miinimumtöötasu”. 

• Selle valiku märkimisel laeb programm Miinimumpalk välismaa kaasa (Minimum wages in 
foreign countries) alla alammäära. 

• Töötajate puhul, kelle tunnitasu Saksamaa territooriumil on 8,50 eurot, märgitakse 
programmi värskendamisel automaatselt valik „miinimumtöötasu”. 

 
VÄLISMAISTE ARVESTUSLEHTEDE IMPORTIMISE VÕIMALUS KÕIKIDEST ELEMAATIKASÜSTEEMIDEST 
(GPS) 
 
Lisati uus funktsioon, mis võimaldab välismaiste arvestuslehtede importimist 
telemaatikasüsteemidest (GPS) koostatud XML faili abil. Imporditud arvestluslehti võib kasutada 
miinimumtasu arvestamiseks teistes riikides, sh Prantsusmaal, Saksamaal või Norras. 
Valik on saadaval menüüs:  TachoScan->  [177] Sisenemine ja lahkumine välisriikidesse/riikidest-> 
Failisegmendi import. 
 
Imporditud xml faili struktuuri kirjelduse leiate programmi abist, teemas: 

• „Imporditud xml faili struktuur”  
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?xml_wj
azdyiwyjazdyinnekrajeimport.html 

 
Tänu sellele võivad kõik telemaatiliste süsteemide tootjad mugavalt kohandada eelpool kirjeldatud 
struktuuri. 
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
http://www.sipsi.travail.gouv.fr/
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?xml_wjazdyiwyjazdyinnekrajeimport.html
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?xml_wjazdyiwyjazdyinnekrajeimport.html
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UUED FUNKTSIOONID, MIS VÕIMALDAVAD MIINIMUMPALGA ARVUTAMIST AUSTRIAS VASTAVALT 
KAUPADE VEO KOLLEKTIIVLEPINGULE 
 
 Lisati funktsioon, mis võimaldab töötasu hüvitamise arvestamist tööaja eest Austria territooriumil 
kohalike õigusaktide alusel. Tasub märkida, et programm võtab arvesse ööpäevase ja nädalase 
ületunnitöö, koos 50% ja 100% palgalisaga, lähtuvalt Austria kollektiivlepingu sätetest. Arvestuses on 
arvesse võetud ka teise juhtidele tasumisele kuuluvad toetused töötundide eest Austria 
territooriumil kooskõlas kollektiivlepingu sätetega, st Austria päevaraha ja majutuse kulu.  
 
Programmi TachoScan on lisatud ka rida uusi funktsioone, mis võimaldavad miinimumtöötasu 
arvutamist Austrias: 
 

• Lepingu muutmisel lisati minimaalpalga arvutamise märkimise võimalus. 
• Abis on kirjeldatud juhtide üksikuid kategooriaid koos vastavate määradega: 

http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minim
alnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html 

• Menüüsse: „ Põhiandmed” -> „[014] Seaded”, rubriiki: „Minimaalne töötasu – teised riigid” 
lisati rubriik: „Austria”, mis sisaldab rida valikuid, mis määratlevad miinimumpalga 
arvestamise põhimõtteid. 

• Menüüsse: TachoScan -> „[178] Minimaalne päevaraha muudes riikides” lisati täiendavate 
toetuste määrad ametireisi puhul, mis on seotud Austria kaubavedude kollektiivlepinguga: 

o Toitlustuse kulud/Päevarahad: 26,40 €; 
o Szállásköltség besorolás: 15,00 €. 
o Toitlustuse kulud/Päevarahad: regulaarvedu 17,88 €; 
o juhuvedu 22,68 €–  
o Szállásköltség besorolás: regulaar- ja juhuvedu 4,38 € 
o Hinda rasket töö: 0,98 € või 1,22 € sõltuvalt tehtava töö liigist 

• Lisati automaatne tööstaaži arvestus. Tööstaaži automaatse arvestamise eesmärgil tuleb 
kõigepealt märkida, millisesse kategooriasse juht kuulub. Kuupäev, millest alates tööstaaži 
arvestatakse, tuleb seadistada menüüs („Põhiandmed” -> „[005] Töötajad” -> „Töötaja 
editeerimine” -> rubriik „Seaded - teised riigid”). Tööstaaži arvestatakse vaikimisi pogrammi 
sisestatud esimese lepingu kuupäevast. Kasutaja võib sisestada muu kuupäeva ilma 
täiendavate lepingute sisestamise vajaduseta. 

• Miinimumpalga arvestamise tulemuste loetelu tööaja eest Austria territooriumil on saadaval 
menüüs: „Aruanded” : 

o  „[176] Tööaja salvestused välisriikides”; 
o  „[179] Tööaja registreerimise seadistamine välisriigis”. 

LISATI KUTSEKVALIFIKATSIOONI RÜHMA VALIKU VÕIMALUS KOOS VASTAVATE MÄÄRADEGA 
JUHTIDELE, KES TEEVAD TÖÖD PRANTSUSMAA TERRITOORIUMIL 

Menüüsse: TachoScan ->  "[181] Miinimumpalk välismaa kaasa” lisati minimaalpalga määr igale 
kutsekvalifikatsiooni rühmale, koos vastavate määrade ja ajavahemikega, vastavalt Prantsusmaal 
kehtivale kollektiivlepingule.Kutsekvalifikatsiooni rühmade kirjelduse leiate abist >>> 
http://download.inelo.pl/documents/help/4Trans/pl/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnafrancjak
walifikacje.html 

Töötaja lepingus on võimalik kutsekvalifikatsiooni rühma valik, alammäära võib sisestada ka 
käsitsi.Kutsekvalifikatsiooni rühma valiku puhul ei teki vajadust lepingulisade koostamiseks juhul, kui 
üksikute rühmade kehtivad määrad muutuvad. 

http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html
http://download.inelo.pl/documents/help/4Trans/pl/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnafrancjakwalifikacje.html
http://download.inelo.pl/documents/help/4Trans/pl/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnafrancjakwalifikacje.html
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Märkus! Programmi värskendamisel valib tarkvara ise vastava rühma juba sisestatud määra alusel: 

• kui aktuaalne määr on: 9,67 €, valitakse kategooria: üldine minimaalpalga määr; 
• kui aktuaalne määr vastab ühele kategooria määrale, määrab tarkvara ise õige 

kategooria (nt määra 9,68 € puhul määratakse kategooria 3bis); 
• kui Teie aktuaalne määr ei vasta ühelegi kategooriale, jätab programm selle 

muutmata. 

Soovitame pärast värskendamist kontrollida, kas juhtidele on määratud õige rühm. 

UUED FUNKTSIOONID, MIS VÕIMALDAVAD MINIMAALPALGA ARVUTAMIST ITAALIAS JA 
HOLLANDIS 

Lisati funktsioon, mis võimaldab töötasu lisahüvituse arvutamist tööaja eest Itaalias ja Hollandis 
nendes riikidest kehtivate eeskirjade alusel. 

Programmi TachoScan on lisatud rida uusi funktsioone, mis võimaldavad minimaalpalga arvutamist: 

• Lisati maksmisele kuuluva minimaalpalga arvutamise võimalus lepingu muutmisel. 
• Minimaalse töötasu määr määratletakse menüüs:  TachoScan -> „[181] \ 

Miinimumpalk välismaa kaasa”: 
• Holland – kehtib üks, üldine miinimumpalga määr suuruses 8,96 € (Üle 23-aastastele 

juhtidele), 
• Itaalia – kehtivad 3 kategooriat sõltuvalt juhitava autorongi liigist. (Edasist teavet 

leiate teemast: „Kuiste minimaalpalga määrade tabel”). 
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial
_minimalnawlochytabelaminimalnych.html 

• Minimaalse töötasu arvutamise tulemuste loetelu töö eest eelpool mainitud riikides 
on menüüs: „Aruanded”: 

o  „[176] Tööaja salvestused välisriikides”; 
o „[179] Tööaja registreerimise seadistamine välisriigis”. 

 
UUED FUNKTSIOONID, MIS VÕIMALDAVAD MIINIMUMPALGA ARVUTAMIST AUSTRIAS VASTAVALT 
REISIJATE VEDUDE KOLLEKTIIVLEPINGULE 
 
Minimaaltöötasu Austrias  – lisati reisijate vedude arveldamise võimalus.Alljärgnevad muudatused 
viidi ellu Austria reisijateveoga tegelevate eraettevõtete föderaalse kollektiivlepingu eeskirjade 
(BUNDESKOLLEKTIVVERTRAG für Dienstnehmer in den privaten Autobusbetrieben) alusel: 

• Iga juhi korral lisati võimalus valida, millise kollektiivlepingu – kas kaupade või 
reisijate lepingu – põhjal tema töötasu arvestatakse 

• Reisijate veo puhul on lisatud transpordi liigi valiku võimalus – juhu- või regulaarvedu 
• Bussijuhtide kategooriate loetelu koos kirjelduste ja määradega leiate programmi 

abist: 
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial
_minimalnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html 

• Võimaldati raskete töötingimuste palgalisa arvutamine 
• Võimaldati palgalisa arvutamine öötöö eest 
• Lisati päevaraha ja majutushüvitise määrde reisijate veole sõltuvalt transpordi liigist 

(juhu- või regulaarvedu)  

http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnawlochytabelaminimalnych.html
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnawlochytabelaminimalnych.html
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html
http://download.inelo.pl/documents/help/TachoScan/en/4.5.1/pomoc.html?tutorial_minimalnaaustriaregulaminwynagrodzenia.html

