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Taust
•Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2014–2015, eelmise 
koalitsiooni tegevuskava 

•Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020  eesmärk - 
aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises 
e-arvete kasutamise määr 100%

•Euroopa Komisjoni eesmärk  kasutada Euroopas aastaks 
2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv nr 2014/55/EL, 
e-arvete kasutamise kohustuslikkus riigihangetes hiljemalt 
2018. aasta lõpuks



Millest me räägime e-arvelduse juures?
•Erinevad turusegmendid: B2B, B2G, B2C:

• B2C - väga suured igakuised arvete hulgad (energiaettevõtted, telekommunikatsiooniettevõtted, ...)

• Tarbijatega seotud regulatsioon Tarbijakaitseseadusest

•Tehniline koostoime, standardiseerimine: formaadid, 
protokollid jne

•Turvalisus ja läbipaistvus

•Riik ja EL - seadusandlus

•Piiriülene e-arveldamine

•E-arved ei ole üksi – tellimused, saatelehed, ...



Eesti regulatsioonid

Tarbijakaitseseadus
§4 (6) Kauba müümisel või teenuse osutamisel kestvuslepingu alusel esitatakse arve iga 

kokkulepitud arveldusperioodi eest. Arve esitatakse tarbija valikul tema postiaadressile või 
e-posti aadressile.

(7) Kaupleja võib jätta arve käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud viisil esitamata vaid 
juhul, kui tarbija on sõnaselgelt nõustunud sellega, et arve on kättesaadav kaupleja elektroonilise 
klienditeeninduskeskkonna, internetipanga või muu sellise keskkonna või andmekandja kaudu. 
Tarbijalt nõusoleku saamist tõendab vaidluse korral kaupleja.

Raamatupidamisseadus
• Algdokument peab olema masintöödeldav

• Kui avaliku sektori asutusele tahetakse e-arvet esitada, siis tuleb see vastu võtta (alates 1. 
märts 2017)

• E- arve peab vastama e-arve standardile (alates 1. juuli 2017)



Müüt – Eestis on turutõrge!!!
Turg on avatud – koostööleppeid sõlmitakse pidevalt:

• Omniva: Telema, Fitek, RIK, RIA, Edisoft, Tieto, Pagero, CGI (töös), Interinx, Merit, Docura;

• Telema: Fitek, Omniva, Tieto, OpusCapita, Opentext, Basware, Comarch, Editel, HighJump, Capgemini, 
Descartes, Enfo, Edisoft jne  (20+ rändlust!)

• Fitek: Telema, Omniva, RIK, RIA, OpusCapita, jne

• Ühelgi turuosalisel ei ole valitsevat mõju, turg ja koostöö baseerub ärihuvidel, mis täidavad iga 
turuosalise klientide huve.



E-arvete eelised arvete saatjatele (kogu aeg räägitakse 
vastuvõtja kasust)

•E-arveid saates on ajaline võit 3-5 korda 
•Võimalus on kehtestada lühemat maksetähtaega. Seisev raha 
vabaneb 
•E-arve kohale jõudmises saab kindel olla
•E-arve on privaatne 
•Arveid e-postiga saates võib kohale jõuda ka pahavara
•Võimalus hoida kulusid kokku raamatupidamiselt
•Majandustarkvara kasutuselevõtuga kaasneb kokkuhoid, sest lisaks 
arvete saatmisele on võimalik hakata ise e-arveid vastu võtma



E-arve standard
•Euroopa Liidu e-arve standard (märts 2017):

•CEN has duly announced the results concerning the invoice core 
model and syntaxes:

•The EN 16931-1 (invoice core model) approved with 25 positive votes, no 
negative votes (100%);

•The CEN/TS 16931-2 (list of syntaxes) approved with 24 positive votes, 
no negative votes (100%);

•Eesti e-arve standard:
•e-arve standardi 1.2 edasiarenduse ettepanekud



Mis on seonduvad teemad?
•IoB projekt - põhiprojekti eesmärgiks on välja arendada 
turvaline ja standardiseeritud reaalajas toimiv 
andmevahetusplatvorm, mis võimaldab automatiseerida nii 
siseriiklikku kui piiriülest tehingu- ja arveldusinfo jagamist
•Ka PEPPOL  (Pan-European Public Procurement Online) on 
IoB sees 
•E-kviitung:  kviitungid on ühes kohas ja tead täpselt kus 
see koht on – http://www.kviitung.ee 



Aitäh!
Jüri Jõema, ITL tegevjuht


