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Miks e-arved? 

• majanduslik kasu, näiteks Eesti avaliku sektori 

võimalikuks säästuks on hinnatud u 2,5 mln eurot ja 

erasektori säästuks u 80 mln eurot aastas 

• ajaline kokkuhoid – lihtsustub ja kiireneb ostuarvete 

menetlemine ning arvete eest tasumine. Arve on 

digiarhiivist hetkega leitav 

• tugi juhtide liikuvale tööviisile - võimalus arvetega 

tegeleda paindlikult ja mobiilselt, sh ise vaadata 

süsteemis neile olulist infot 

• arvete haldamine muutub mugavamaks ja 

odavamaks 



Euroopa Komisjoni eesmärk 
aastaks 2020 
 

 

Tagada, et 2020. aastaks 

kasutatakse Euroopas peamiselt e-

arveid.  

Juba 2018 muutuvad e-arved 

kohustuslikuks riigihangetes. 



EP ja EN direktiiv 

 

 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV  

2014/55/EL – 16.04.2014 

 

E-arveldamisest saadav kasu on 

maksimaalne siis, kui arve koostamist, 

saatmist, edastamist, vastuvõtmist ja 

töötlemist saab täielikult 

automatiseerida.  



Eesti eesmärk 2016 
 

 

Muuta e-arvete kasutamine era- ja 

avaliku sektori vahelisel arveldamisel 

kohustuslikuks aastaks 2016: 

Avalikul sektoril on kohustus e-arveid 

vastu võtta. 

Erasektoril on kohustus avalikule 

sektorile e-arveid saata. 



E-arvetele ülemineku vaheetapid 

2015 IV kv 

• RPS-s 
sätestatud 
e-arvete 
kasutamise 

kohustus 

2016 I pool 

• Avalik 
sektor on 
kohustatud 
vastu 
võtma e-

arveid 

2016 II pool 

• Erasektor 
on 
kohustatud 
avalikule 
sektorile 
saatma 
ainult e-

arveid  



Projekti vahe-eesmärgid 

• Avalikus sektoris: 

o E-arvete vastuvõtmine ja saatmine - 50% 

asutustest  2016 jaan. – veeb. 

• Erasektoris: 

o E-arvete saatmine avalikule sektorile - 50% 

ettevõtetest  2016 okt. 

 



Eesti raamatupidamise seaduse 
muudatused 
 

Algdokumendi vorminõue 

Algdokument peab üldjuhul olema 

masinloetav.  

 

Masinloetavus RPS tähenduses 

Algdokument vastab kirjeldusele, mille 

struktuuri ja faktiväiteid suudavad tarkvarad 

usaldusväärselt tuvastada. 

 



Eesti raamatupidamise seaduse 
muudatused 

 

Masinloetav arve  ja selle rakendamise 

kohustus 

o   Avalikule sektorile esitatav masinloetav arve 

 peab vastama Eesti e-arve standardile.  

o   Muudel juhtudel arve formaat ja esitamise 

tingimused lepitakse kokku tehingupartnerite 

vahel.  

Juriidiliselt vormistatakse standard juhendina, mis 

kinnitatakse ministri määrusena.  



Eesti raamatupidamise seaduse 
muudatused 

Algdokumendi kinnitusmärge 

 

a. allkiri koos kinnitaja nime ja kuupäevaga; 

b. kinnituse logi, mis välistab võimaluse 

tuvastamatult dokumenti või kinnitust 

muuta. Sobib nt elektroonilise 

keskkonnas dokumendi menetluse logi  

  

 



Eesti raamatupidamise seaduse 
muudatused 

Algdokumendi vastuvõtu aadress 

• Masinloetaval algdokumendi, sh e-arve 

vastuvõtu aadress  

o vastuvõtja registrinumber ja 

algdokumendi käitlemise teenuse 

pakkuja tunnus 

o on vastuvõtuaadress registreeritakse 

Äriregistris ning riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste riiklikus registris 



Seadusemuudatuse planeeritud 
ajagraafik 

• Seaduseelnõu  ajagraafik  

  I kooskõlastus  (koos mõjuanalüüsiga, sh E ja Y 

raport)  - november 2015 

 valitsus -  veebruar  (I kooskõlastus + 3 kuud),  

Riigikogu  

• Seaduse jõustumine 

Avaliku sektori üksused peavad vastu võtma e-arveid  

alates 01. juulist 2016. 

Raamatupidamiskohustuslased peavad esitama 

avalikule sektorile üksnes e-arveid alates 01. jaanuarist 

2017. 

 



e-arvete kasutamine avalikus 
sektoris,  
oktoober 2015 
e-arvete vastuvõtuvõimekus - 1627 asutusest 

on 41 %  

• Riigiasutused – 174 (86 %) 

• Kohalikud omavalitsused  koos hallatavate 

asutustega – 450 (56 %) 

• Muud avaliku sektori asutused – 34  (6,4 %) 

e-arvete osa avalikule sektorile saadetud 

arvetest 

• 2014. aastal  8 %, 

• 2015. aastal  ca 8,5% 



Aitäh! 
Marge Lepp 

Marge.Lepp@fin.ee 
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