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e-majandus, st valdav enamus majandusruumi 

kuuluvatest tehingutest on masinloetavad.

Tehnoloogilised võimalused, mis

iseloomustavad e-majandust:

andmekogud ja nende laialdane ristkasutus,

mitmekesiste e-teenuste platvorm,

majandusruumi kirjeldavad sensorid,

biomeetriliste isikuandmete kasutusvõimalus,

Internet Of Business.

Tööversioon



Masinloetavus

Masinloetav algdokument RpS-i tähenduses on

elektrooniline algdokument, mille loomisel

kasutatakse ühtlustatud andmekirjeldust, nii et

infotehnoloogilised rakendused suudavad

usaldusväärselt tuvastada dokumendi sisemise

struktuuri ja üksikuid faktiväiteid.

Masinloetava algdokumendi formaat ja esitamise

tingimused lepitakse kokku tehingupartnerite

vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
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Majandustehing

Majandustehing on RpS-i tähenduses tehing,

sündmus, muu toiming või õigusvastane tegu,

mis avaldab mõju raamatupidamis-

kohustuslase finantsseisundile, st varale,

kohustistele või omakapitalile.
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Algdokument

Raamatupidamise algdokument on esmane tõend, mille

sisu ja vorm peab võimaldama kompetentsele ja

sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu

toimumise asjaolusid ja tõepärasust.

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, peab algdokument

sisaldama majandustehingu kohta vähemalt järgmisi

andmeid:

1) toimumisaeg;

2) majandusliku sisu kirjeldus;

3) arvnäitajad (kogus, hind ja summa).
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Algdokumendi uus vorminõue

Algdokument peab üldjuhul olema

masinloetav.

Algdokument võib olla muus püsivat kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis, kui

raamatupidamiskohustuslasel või tema

tehingupartneril ei ole masinloetava algdokumendi

käitlemise võimalust ja selle võimaluse loomine

nõuab temalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi või

pingutusi.
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Kinnitusmärge

Raamatupidamiskohustuslast esindav isik teeb tehingu kirjendamiseks

kinnitusmärke, millega ta kinnitab majandustehingu toimumist ja asjaolusid.

Kinnitusmärge sisaldab vähemalt kinnituse andja nime ja allkirja ning

selle andmise kuupäeva. Kinnitusmärge ei pea sisaldama allkirja, kui

kinnitus antakse dokumendi menetlemiseks ette nähtud elektroonilises

keskkonnas ja kogu algdokumendi säilitustähtaja jooksul on:

1) võimalik üheselt tuvastada isikut, kes kinnituse on andnud;

2) võimalik kindlaks teha kinnituse andmise aega;

3) kinnitusmärge seotud algdokumendiga sellisel viisil, mis välistab

võimaluse tuvastamatult muuta või kustutada algdokumenti, kinnitusmärget

või kirjendi logi pärast kinnituse andmist.
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Kirjend

Raamatupidamiskirjend peab sisaldama vähemalt järgmisi

andmeid:

1) kirjendi järjekorranumber;

2) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad;

3) viide kirjendi aluseks olevale alg- või koonddokumendile.
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Digipöörde tehniline raamistik

Avalikule sektorile esitatav e-arve peab vastama

masinloetava algdokumendi standardile.

Masinloetav algdokument esitatakse masinloetava

algdokumendi vastuvõtu aadressile (edaspidi e-aadress või

eedress).

RpS-i tähenduses on e-aadress

raamatupidamiskohustuslase või riigiraamatupidamis-

kohustuslase sidevahendi aadress, mis koosneb

algdokumendi vastuvõtja registrinumbrist ja

riigikoodist.
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Eesti eesmärk 2017

Muuta e-arvete kasutamine era- ja 
avaliku sektori vahelisel 

arveldamisel kohustuslikuks 
aastaks 2017, kus

Avalikul sektoril on kohustus e-arveid 
vastu võtta.

Erasektoril on kohustus saata avalikule 
sektorile ainult e-arveid.



E-arvetele ülemineku vaheetapid

2015 IV kv

• RPS-s 
sätestatud 
e-arvete 
kasutamise 
kohustus

2016 II pool

• Avalik 
sektor on 
kohustatud 
vastu 
võtma e-
arveid

2017 I pool

• Erasektor 
on 
kohustatud 
avalikule 
sektorile 
saatma 
ainult e-
arveid 



Suur tänu!

Head arutelu jätku!


