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SISSEJUHATUS 

Üha rohkem on hakatud organisatsioonides kasutama e-arveid, kuna see on lihtsam ja 

säästab aega. Lisaks tähendab see paberivaba kontori ideed  ja uut innovaatilist 

lahendust, kuna jääb ära igasugune paberarvetega majandamine, kõik arvetega seotud 

toimingud teostatakse veebikeskkonnas ja sealt liiguvad arved otse 

raamatupidamisprogrammi. E-arve programme kasutades aitab üleminek käsitsitehtavat 

andmesisestustööd vähendada ja kiirendab oluliselt ostu- ja müügiarvete kinnitamiseks 

ja kooskõlastamiseks kuluvat aega. 

Tänaseks annavad valdava osa e-arvetest riigiasutused, side- ja üldteenust pakkuvad 

ettevõtted. Enamus neist kasutab selleks e-arvete operaatoreid ehk e-arvete vahendajaid, 

nagu näiteks eArvekeskus, Itella Information AS, Telema AS. E-arvete operaatorid 

võimaldavad teha e-arvete kasutamise veelgi mugavamaks, pakkudes selleks mitmeidki 

abistavaid lisavõimalusi (andmete automaatset kontrollimist, andmete elektroonilist 

edastust raamatupidamisprogrammi ilma neid käsitsi sisestamata, kooskõlastamist, koos 

kinnitajate kommentaaridega ja palju teisi sarnaseid võimalusi). 

E-arveid on Eestis kasutaud küll juba mõnda aega, kuid siiski esineb mõningaid tõrkeid 

e-arvete kasutamisel, mida oleks vaja muuta või täiendada, et tagada probleemideta 

andmevahetus. 

Bakalaureusetöö eesmärk on e-arvete kasutuse hetkeolukorra analüüsimine Eestis ja  

uurida e-arvete kasutust e-arvete väljastajate ja saajate seisukohalt. Antud eesmärgi 

täitmine on kasulik e-arvete kasutamise teenuseid võimaldavatele operaatoritele ja 

seeläbi ka e-arvete kasutajatele. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 

 Millised on e-arvete rakendamise võimalused Eestis? 

 Milles seisnevad e-arvete kasutamise positiivsed aspektid?  



 
 

 Millised kitsaskohad esinevad e-arvete kasutamisel? 

Teoreetilises osas vaadeldakse e-arvete käsitlust erinevates tähendustes ja tuuakse välja 

e-arvetega seotud tähtsamad isikud ja organisatsioonid ning riigi infotehnoloogia ja e-

valitsemise  põhitõed. Samuti vaadeldakse ka e-arvete funktsionaalsust ja üldeesmärki. 

Tuuakse välja e-arvete olemus. Antakse ülevaade e-arvete ja paberarvete erinevustest. 

Töö empiirilises osas teostatakse küsimustiku tulemuste põhjal analüüs e-arvete 

kasutamise kohta Eestis ning tuuakse välja e-arvete kasutamise positiivsed ja 

negatiivsed küljed. Antakse ülevaade küsimustikule vastanud e-arvete kasutajatest. 

Samuti tuuakse välja e-arvete kasutajate hinnangud operaatorite, majandustarkvarade ja 

e-arvete kasutamisega seotud funktsionaalsuse kohta. 

Töö andmeallikaks on läbiviidud veebipõhine ankeetküsitlus. Ankeetküsitluse tulemuste  

analüüsimisel kasutab autor abistavaid informatiivseid jooniseid ja tabeleid. Tulemusi 

analüüsitakse ettevõtete suurusgruppide lõikes. 
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1 E-ARVETE TEOREETILINE KÄSITLUS 

1.1 Riigi infotehnoloogia ja e-valitsemise põhitõed 

Veel mitukümmend aastat tagasi toimus enamus asjaajamisi paberil. Arved saabusid 

posti teel paberile trükituna. Dokumentide allkirjastamiseks tuli aga minna asutusse 

kohale. Tänapäeva ärimaailmas on üha enam arendatud ja rakendatud uusi ja 

täiuslikumaid infotehnoloogilisi lahendusi, mis tagaksid nii elektroonilise asjaajamise 

kui ka laialdase elektroonilise infoleviku.  

Nii nagu on võimalik edastada e-arveid riigi ja valitsuse tasandil on võimalik ka 

edastada muud informatsiooni digitaalselt. Seetõttu võib siinkohal rääkida e-valitsusest 

ja e-riigist, mis tagavad inimestele kiire ja mugava info ja andmete kättesaadavuse 

sõltumata ajast ja kohast. 

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areng on aidanud kaasa 

suhtluskanalite avardamisele ning muutnud need üsna käepärasteks. Samuti on IKT 

rakendamine avalikus halduses loonud aluse e-valitsuse ja e-valitsemise arendamisele, 

mille eesmärgiks on muuta avalik haldus tõhusamaks ja  kodanikukesksemaks. Algselt 

tähendas IKT rakendamine haldusprotsesside kaasajastamist ja avalike e-teenuste 

pakkumise laiendamist. Viimastel aastakümnetel on aga rõhutud ka e-demokraatiale. [e-

Demokraatia…2010] 

E-valitsuse tasandil toimub digitaalne informatsioonivahetus valitsuse ja ettevõtete 

vahel (G2B), valitsuse ja omavalitsuste vahel (G2G), valitsuse ja kodanike vahel (G2C), 

valitsuse ja töötajate vahel (G2E). Seetõttu peab e-valitsus võimaldama tehnoloogia abil 

kõigile huvilistele oma kodulehel vastavate liideste, video esitluse või sõnumiside 

kaudu andmete kättesaadavuse.  
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E-valitsuse põhimõtte kohaselt tuleb teenused välja töötada  kasutajate vajadustest 

lähtuvalt. Lisaks peavad need võimaldama haldusasutustega suhelda ja teha 

haldustoiminguid isikustatult ja paindlikult.  

Euroopa e-valitsuse eesmärgiks on e-valitsusteenuste rakenduste arendamine, nagu 

näiteks e-autentimise ja e-identimise vastastikune tunnustamine kogu Euroopa Liidus 

ning e-ID koosvõimeplatvormi loomine. Samuti seadmete ja süsteemide suutlikus teavet 

vahendada, töödelda ja korrektselt tõlgendada. Avatud platvormide kasutamine ja 

standardite väljatöötamine. [Kinnitati…2011] 

Euroopa piirkond on olnud infotehnoloogia ja –seadmete arengu esirinnas, täiustades 

pidevalt e-teenuste kättesaadavust inimestele. E-valitsus on samuti Euroopas kõrgel 

tasemel arenenud, pakkudes kõige enam võrguteenuseid Lääne- ja Põhja-Euroopas. 

2010. aastal alustas Moldova koostöös Maailmapangaga strateegilise programmi 

rakendamist valitsuse tehnoloogia moderniseerimiseks, mis põhines IKT juhitud 

institutsioonide reformil, eesmärgiga suurendada juurdepääsu teabele ja edendada e-

teenuseid. Sellega õhutatakse inimesi kasutama valitsuse veebipõhist informatsiooni ja 

teenuseid. [E-Government…2012] 

Igaühel on õigus e-riigis lihtsale ja selgele elektroonilisele asjaajamisele. Igaühel on 

õigus avalike teenuste taotlemisel ametniku juurde ilmumata oma isikut tuvastada ID-

kaardi abil. Seetõttu peavad kõik ametiasutused olema võimelised vastu võtma ja 

menetlema digitaalselt allkirjastatud dokumente.  Isiklikema ja suurema mõjuga avalike 

teenuste puhul on kehtestatud rangemad isiku tuvastamise nõuded teenuste taotlemisel 

ja osutamisel. [Igaühe…2008] Samuti on võimalus dokumente allkirjastada ID-kaardi 

abil digitaalselt, ning saata neid interneti vahendusel, ilma et peaks ametiasutusse ise 

kohale minema. 

E-riigis peaks olema võimalik väikese vaevaga saada asjakohast teavet avalike teenuste 

kohta riigiportaalist või ametiasutuste veebilehtedelt. Tihti kasutatakse selle tagamiseks 

kõik-ühest-kohast-mudelit. Riigiportaalist peaks olema võimalik jõuda otse 

ametiasutuse veebilehel oleva vajaliku teenuse kasutamiseks vajaliku elektroonilise 

taotluse juurde. Ametiasutusega elektrooniline suhtlemine ja ametiasutuste 

veebilehtedel olevate elektrooniliste taotluste täitmine, salvestamine ja saatmine peab 
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olema võimalik teostada kõigi enam levinud operatsioonisüsteemide kaudu. 

[Igaühe…2008] 

Eraisikule tõstab teenuste kättesaadavust ja kasutusmugavust isikustatud veebilehe 

(kodanikukonto) loomine. Kodanikukontoks nimetatakse inimeste niinimetatud 

veebikodu, kuhu hakkaksid laekuma teated inimese kohustuste ja õiguste kohta, nagu 

näiteks maamaksu tasumise tähtaja saabumine, juhilubade aegumise teade, lapse 

sünniga kaasnevad toetused. Uue teate laekumisest jõuab info inimese ametlikule e-

posti aadressile, kui ta on selle eelnevalt aktiveerinud. Saadetud teadetega saab inimene 

tutvuda kodanukukontole sisenedes. Kodanikukontole sisenedes tuleb end eelnevalt ID-

kaardiga identifitseerida. [Igaühe…2008] 

Ametiasutuste veebilehtedel olevad taotlusplangid peavad olema kujul, mida saab ka 

täidetud kujul arvutisse salvestada ja seda vajadusel elektrooniliselt edastada. Selleks ei 

ole aga vaja taotleja arvutisse laadida täiendavat tarkvara. Asutused pakuvad oma 

veebilehel ka veebivorme, mis on riigi põhiregistrite andmete alusel eeltäidetud. Nende 

kasutamine võimaldab vähendada andmete sisestamisel tehtavaid vigu ja aitab hoida 

kokku ametnike ja inimeste aega. Samuti peab saama inimene veebilehtede või 

elektrooniliste blankettide täitmisel edastada kogu info, mida ta soovis edastada. 

[Igaühe…2008] 

Kiireimaks ja odavaks abivahendiks avalike teenuste pakkumise hõlbustamiseks 

elanikele on infotehnoloogilised lahendused.  

Riigi infosüsteemi valdkondi, mis aitavad tagada parimad e-teenused on Eestis mitu, 

nagu näiteks riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA, andmevahetuskiht X-tee, riigi 

andmesidevõrk ASOnet, magistraalvõrk PeaTee, riigiportaal eesti.ee, avaliku võtme 

infrastruktuur PKI ja Dokumendivahetuskeskus (DVK). [Riigi…2014] 

Infotehnoloogia arendustegevuse eesmärgiks on andmebaaside ning registrite 

kättesaadavus, korrektsus ja ristkasutus; varustada asutusi kaasaegse internetipõhise 

infosüsteemiga ja internetiühendusega; luua e-teenuste kasutamiseks vastavad 

tingimused; võimaldada identifitseerimist ja digiallkirjade kasutamist; võimaldada 

elektroonilist infovahetust; luua täiendavaid ja täiuslikumaid veebipõhiseid süsteeme 
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sujuvamaks infovahetuseks. Samuti on infotehnoloogia laialdane areng võimaldanud 

edukalt kasutusele võtta e-arved nii riigi- kui ka eraettevõtete tasandil, võimaldades 

muuta arveldamine kiiremaks ja mugavamaks. 

1.2 E-arvete olemus 

Üha rohkem räägitakse viimasel aastal e-arvetest ja e-arveldamisest, näiteks ajalehes 

äripäev, ajakirjas Journal of Payments Startegy & Systems. Ent siiski oleks vaja lahti 

rääkida, mis on tänapäeva mõistes õige e-arve ja milles seisneb tema olemus ning 

millised on tema peamised erinevused paberarvetega.  

E-arve on e-arve standardil põhinev XML formaadis dokument, mida on võimalik saata 

ja kasutada algusest lõpuni elektroonselt. Teisisõnu võib väita, et e-arve on paberivaba 

arveldus. E-arvet aktsepteeritakse raamatupidamise algdokumendina.  [Mis on…2014] 

E-arveks ei loeta paberarvet ega PDF arvet, mis saadakse postiga ning arve info 

kasutamiseks peab PDF-arve saaja tegema käsitööd (raamatupidamissüsteemi 

sisestamiseks, pangas ülekande teostamiseks). [Mis on…2014] 

Mõnikord peetakse e-arveteks kõiki arveid, mida edastatakse elektroonselt. Kuid siiski 

tuleks eristada lihtsalt e-posti teel saadetud PDF arvet ja e-arvete operaatorite 

vahendusel edastatud e-arvet ehk digiarvet. Digiarve ehk e-arve on elektrooniline 

dokument, mida on võimalik luua, saata edasi, kirjendada ja säilitada elektroonses 

keskkonnas. Tavaliselt koosneb digiarve pildifailist (PDF) ja andmefailist (XML). 

Euroopas eristatakse e-arvete vahendamisel kolme valdkonda:  

 B2B (Business to Business); 

 B2G (Business to Government); 

 B2C (Business to Consumer).  

B2B valdkonnas esitavad ettevõtted omavahel e-arveid kaupade ja teenuste eest 

[Hammer 2007]. B2G valdkonnas saadavad ettevõtted avalikule sektorile e-arveid ja 

vastupidi G2B, avalik sektor edastab ettevõtetele e-arveid. B2C valdkonnas saadavad 

suurettevõtted eraisikutele e-arveid [Hammer 2007] .  B2B arve on ühtsele e-arvete 

standardile vastav XML-formaadis fail, milles kajastuvad arve algandmed. Ühtse e-arve 
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standardi kasutamine võimaldab arvuti abil digitaalse arve lugemist. [E-

Invoicing…2013] 

B2B ehk firmadevaheline infovahetus on teada juba aastast 1960, kui erinevate 

infosüsteemide vahel osutus võimalikuks edastada andmeid. Selleks, et B2B 

infovahetus saaks toimuda, peaks olema eelnevalt kokku lepitud ühtses vahetatavas 

informatsiooni formaadis. End siiski ei ole kogu vahetatavat informatsiooni võimalik 

kõigile ühtmoodi formaliseerida, sest vastuvõetavaid andmeid ja informatsioone on tänu 

erinevale sisule paljudes erinevates variantides. Seetõttu tähendaks tänane B2B 

infovahetus, mitmeid erinevaid rakendusi ja spetsiifilisi liideseid. Tõeline B2B 

infovahetus peaks olema selline, kus andmed jõuavad ühest süsteemist teise ilma 

inimeste abita. Sellisel juhul ei oleks vaja teha arve saatmiseks PDF-faili ja saata seda e-

kirja teel. Vastuvõtjal pole aga vaja teha muud, kui vaadata üle saabunud arvete kaust 

ning olles arve õigsuses veendunud, tuleb see aktsepteerida. Pärast arve aktsepteerimist 

jääb see ostureskontrosse maksmist ootama. [Tammeraja 2005] 

B2B ja B2G valdkondades on mõningaid erinevusi Euroopa riikide ja Ladina-Ameerika 

riikide e-arvete protsessides. Võib väita, et Euroopa e-arved ei ole päris sama, mis 

Ladina-Ameerika elektroonilised arved. Euroopas tähendavad e-arved enamasti 

elektroonilist sõnumit, mis on asendanud paberarved. Samuti tähendab e-arveldamine 

Euroopa seisukohalt elektroonilist suhtlust kliendi ja tarnija vahel. Ladina-Ameerika 

puhul tähendavad aga e-arved ja e-arveldamine keerukaid veebiühenduste komplekse ja 

liideseid – reaalajas veebiteenuste protsesse mitmete omavalitsuse asutustega. Paljudes 

Ladina-Ameerika riikides on e-arved kohustuslikud, paljudes Euroopa riikides aga 

nõuavad e-arveid enamasti valitsused, mis põhineb B2G valdkonnal. Samuti ei dikteeri 

Euroopa riigid ettevõtetele, kas nad peavad saatma heakskiidetud elektroonilisi arveid 

omavahel või ainult eraisikutele. Seevastu Ladina-Ameerika riikides nagu Mehhiko 

nõutakse organisatsioonidelt teatud kriteeriumide puhul valitsuse poolt kinnitatud 

elektrooniliste arvete saatmist. Ladina-Ameerikas nõutakse ka reaalajas täielikult 

integreeritud protsessi ning standardid määrab riik. Sellistes riikides nagu Brasiilia, ei 

ole e-arve protsess lihtsalt PDF-ile digitaalallkirja lisamine ja kliendile portaali kaudu 

saatmine vaid saatmisega paralleelselt talletatakse arve pikaajalisse arhiivi. (E-

Invoicing…2013) 
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Eesti keeles aga valitseb e-arve mõistete osas segadus, kuna täpsed ammendavad 

definitsioonid puuduvad. Segadust tekitab just see, et e-arveks peetakse mõnikord ka e-

posti teel saabuvat PDF arvet. Seetõttu kutsutakse täielikult elektroonilisi e-arve 

operaatori vahendusel edastatavaid e-arveid ka digiarveteks.  

E-arved võimaldavad säästa aega ja raha, kuna jääb ära käsitsi tehtav töö andmete 

sisestamisel ja sellega seonduvad kulud. Sellega seonduvalt vähenevad ka sisestamisel 

tekkivad eksimisvõimalused. Lisaks on e-arveid mugav ja turvaline säilitada, andmeid 

salvestatakse ja hoitakse selleks ette nähtud veebikeskkonnas, mis tagab omakorda 

madalad arhiveerimiskulud. Samuti säästavad e-arved keskkonda, sest kogu asjaajamine 

toimub veebipõhiselt ning seetõttu jääb ära ka igasugune paberimajandus. [Mis 

on…2014] 

Oma sisult on e-arve nagu tavaline paberarve, erinevused tulenevad nendega seotud 

toimingutes. Seega võib paberarvete ja e-arvetega seotud toimingute puhul tuua nii 

mitmeidki erinevusi. Alljärgnevalt on ära toodud põhilised olulisemad erinevused: 

1) Arvete saatmisega kaasnevad erinevused: 

Paberarvete puhul kaasnevad postiteel saatmisega:  kõrged kulud (saatmisel, paberikulu, 

tööjõukulu ostuarvete sisestamisel raamatupidamissüsteemi); paber avaldab negatiivset 

mõju keskkonnale, kuna saastab keskkonda; pikk tarneaeg, kuna posti teel arve 

kohaletoimetamine võib võtta aega mitu päeva; puudub ka korralik kontroll selle üle, 

kas ja kuna kliendid on oma arve kätte saanud; põhiandmete puudumisel, võib klient 

arve tagasi saata veel mitu päeva hiljem, mis aeglustab protsessi veelgi. E-arvete puhul 

on aga võimalik arveid saata turvaliselt ja kindlalt veebipõhiselt                                                                      

interneti kaudu. Arve kohaletoimetamist kergem jälgida, kuna arve kohaletoimetamisel 

saadetakse kinnitus. Lisaks saadetakse ka valideerimise põhiandmed kohe pärast 

saatmist. (E-Invoicing…2013) 

2) Arvete saamisega/vastuvõtmisega kaasnevad erinevused: 

Paberarvete puhul saadakse arve posti teel, mille puhul võib samuti juhtuda, et arve võib 

kaduma minna või sattuda kolmanda isiku kätte. Arved tuleb ettevõtte 
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majandustarkvarasse raamatupidajal või finantsjuhil ise sisestada. Paberarveid võimalik 

saada kõikidelt ettevõtetelt.  

E-arvete vastuvõtmine on täielikult automatiseeritud ja toimub operaatorite vahendusel. 

Seega jääb ära käsitsi arve töötlemine ja muud paberarvetega seonduvad probleemid. 

Vajadusel saab arveid importida ettevõtte majandustarkvarasse ja seejärel neid edasi 

töödelda või arhiveerida. E-arvet on võimalik tellida nende ettevõtete käest, kes 

kasutavad samuti e-arvete saatmise ja saamise võimalust. (E-Invoicing…2013) 

3) Maksete meeldetuletamisest tulenevad erinevused: 

Kui paberarvete puhul tuleb saata mõnikord kordusarveid ehk meeldetuletusi, kuna arve 

võis kaduma minna või mõnel muul põhjusel, siis e-arvete puhul töötlevad paljud 

kliendid arveid automaatselt ja elektrooniliselt. Seega meeldetuletuse saatmine e-arvete 

puhul ei ole vajalik. (E-Invoicing…2013) 

4) Rahavoogude juhtimisega ja rahaülekannetega kaasnevad erinevused: 

Paberarvete puhul on see aeganõudev ja kulukas käsitsi tehtav töö. Andmed tuleb 

maksekorraldusele ise sisestada. Lisaks võivad tekkida arvete sisestamisel andmete 

kvaliteedi probleemid.   

E-arvete puhul toimub aga maksete automaatne ülekandmine. Vastava arve 

maksuandmeid töödeldakse otse ja automaatselt maksekorraldustes (võimalik tasuda 

internetipangas eeltäidetud maksekorralduselt). [E-arve…2014] Kuna kõik toimingud 

on ka elektroonselt jälgitavad, siis on raha halduril kontroll kõigi arvete üle, mis tagab 

ka optimeeritud rahavoogude juhtimise.  

5) Arvete sisestamisega kaasnevad erinevused: 

Paberarvete puhul tuleb kõik arved raamatupidamissüsteemi sisestada käsitsi. See aga 

võib kaasa tuua mittetahtlike vigade esinemisi andmetes. Samuti võtab see palju aega.  

E-arvete puhul imporditakse ostuarved automaatselt vastavasse süsteemi olenemata 

mahust ja ajast. Samuti on võimalik eksportida koostatud müügiarveid erinevate 
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raamatupidamisprogrammide formaatidesse ja seejärel importida vastavasse programmi. 

See on kiire ja tagab sajaprotsendilise andmete õigsuse. (eArvekeskuse…2009) 

6) Arhiveerimise erinevused: 

Paberarvete puhul eeldab arhiveerimine sadu või isegi tuhandeid paberarvetega kaustu, 

millede hoiustamiseks on vaja eraldi ruumi ja mis tekitab lisakulutusi. Vajaliku arve 

leidmiseks tuleb aga läbi otsida terve kaust, kus antud arve asub. See aga nõuab palju 

aega.  

E-arvete puhul on arhiveerimine automatiseeritud ning toimub elektrooniliselt, 

võimaldades turvalise veebiühenduse kaudu säilitada nii ostu- kui ka müügiarveid 

olenemata nende algsest formaadist [OpusCapita…2014]. Kulud on väiksemad 

võrreldes paberarvete hoiustamisega. Arhiveerimisel nõuavad arved ainult ruumi 

kõvakettal. Elektrooniline arhiiv tagab kiire juurdepääsu arvetele ning arveid on seetõttu 

lihtne märksõnade abil leida.  

E-arvete kasutuselevõtmisega kaasnevad ka teatud uuendused. Eelnevalt kasutatud vana 

tarkvara tuleb kohandada vastavalt e-arvetele. Samuti nõuab e-arvete kasutamine 

alguses ümberharjumist ja teatud oskusi. Tuleb teha ka lisakulutusi uuele tarkvarale või 

täiendustele. (Salmony, Harald 2011, p 374) 

Eristatakse veel kahte e-arvete saatmise protsessi: kooskõlastatud ja kooskõlastamata 

vormi. Alljärgnevalt on ära toodud nende kahe protsessi erinevused. 

Kooskõlastamata e-arveldamise protsess:  

 Tarnija ja ostja lepivad kokku e-arve formaadis ja andmetes, mis tuleb lisada. 

 Andmed peavad olema hästi struktureeritud (XML, X12, Edifact), kasutades 

selleks vastavat tehnoloogiat nagu lihtsat veebi formaati või EDI-t. 

 Tarnija loob ja saadab e-arve, kas veebipõhises formaadis või otse 

müügireskontrolt. 

 Ostja saab saabuva e-arve sellises formaadis, mis on sobiv võlgnevuste 

süsteemis töötlemiseks. [Types of…2014] 
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Kooskõlastatud e-arveldamise protsess: 

 E-arvete andmete formaadid määratakse kindlaks määruste ja õigusaktidega 

nende territooriumide suhtes, kus mõlemad pooled tegelevad kaubavahetusega.  

 Arved on lihtsasti kättesaadavad nii arvete kontrollimiseks kui ka 

käibemaksukohustuslase registri jaoks. 

 Protsessis ei kasutata paberit. 

 Valitsus on paika pannud juhised e-arvete sisu vormistuse kohta. [Types 

of…2014] 

Euroopa Liidu käibemaksudirektiiv sätestab e-arvetele vastavad nõuded. Selle kohaselt 

peab elektrooniliste arvete kasutamine võimaldama maksuhalduritel teostada 

järelvalvet. Et tagada siseturu nõuetekohane toimimine, tuleb koostada ühenduse 

tasandil ühtlustatud loend andmetest, mis peavad olema arvele kindlasti märgitud. 

Samuti kehtestada ühine kord, mis käsitleks arvete elektroonilist esitamist ning 

elektroonilist säilitamist, ise arvete koostamist ning allhankimist arvete esitamise osas. 

Euroopa Liidu kehtestatud tingimustel peaksid Euroopa liikmesriigid lubama esitada 

mõningaid aruandeid ja deklaratsioone elektrooniliselt ning võivad nõuda ka nende 

elektroonilist esitamist. [Nõukogu direktiiv 2006, art. 226] 

Hiljutise Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi kohaselt peavad kõik e-arved sisaldama 

vastavalt miinimum koguse andmeid. See kehtib ka kõigile teistele 

käibemaksukohustuslastele, kes asuvad väljaspool Euroopat. Näitena võib tuua 

Mehhiko ja Brasiilia. Sellekohaselt peab e-arve sisaldama sisuliselt samasuguseid 

andmeid nagu paberarvegi. Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi kohaselt on lubatud 

kaks arve tüüpi täiustatud ja lihtsustatud arve. [eInvoice…2014] 

Täiustatud arvel peavad olema välja toodud: arve number; arve loomise kuupäev; 

ettevõtte nimi ja aadress; kliendi nimi ja aadress; ettevõtte käibemaksukohustuslasena 

registreerimise number, mille alusel maksukohustuslane teenust osutas või kaupu tarnis; 

kliendi ehk teenuse saaja või kaupade soetaja käibemaksukohustuslasena registreerimise 

number, mille alusel talle teenuseid osutati või kaupu tarniti; kauba tarnimise või 

teenuse osutamise kuupäev, mil tarnimine toimus või teenuse osutamine lõppes või kui 

tehti ettemakse; tarnitud toote või teenuse liik ja kogus; valuuta; ühiku hind ilma 
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käibemaksuta; allahindlused, mis ei sisaldu ühiku hinnas; kohaldatav käibemaksumäär; 

tasumisele kuuluv käibemaksusumma, kui ei ole kohaldatud erikorda; kuna maksed on 

tehtud; rahvusvaheliste saadetiste puhul IBAN/SEPA number; rahvusvaheliste tarnete 

puhul BIC/SWIFT kood. [Nõukogu direktiiv 2006, art.226] 

Lihtsustatud arvel peavad olema välja toodud: arve kuupäev; ettevõtte nimi ja aadress; 

toote tüüp ja kvaliteet; valuuta; summa, makstav summa kokku; tasumisele kuuluv 

summa või mahaarvatav käibemaks; võimalikud hinnaalandused. [Nõukogu direktiiv 

2006, art. 226] 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et e-arve ei ole iga e-posti teel saadetav arve vaid 

täisdigitaalne XML formaadis edastatav arve, mis omab mitmeid olulisi eeliseid 

paberarvete ees ( näiteks on kiirem, mugavam, elektrooniline arhiiv). Samuti on 

Euroopa Liidu käibemaksudirektiiv kaasa aidanud elektrooniliste arvete korrektsele 

toimimisele, seades nõuded andmetele, mis peavad arvetel kindlasti kajastuma ning 

nõuded arvete elektroonilisele esitamisele ja säilitamisele. 

1.3 E-arvete kasutamisega seotud funktsionaalsus. 

E-arvete kasutamisega kaasnevad teatud funktsionaalsused nagu automaatne 

konteerimine, automaatne kooskõlastamine, automaatne arhiivindus, andmete 

elektrooniline edastus raamatupidamisprogrammi. E-arvete edukalt toimiva 

funktsionaalsuse aga aitavad tagada nii e-arve operaatorid (eArvekeskus, Itella, Telema) 

kui ka EDI süsteem. 

E-arve pärineb 1960. aastate teisest poolest. Nüüdseks on e-arveid kasutatud juba pea 40 

aastat. Ent siiski ei tähendanud e-arvete  kasutamine alguses  sama, mis tänapäeval. Sel 

ajal kasutasid ettevõtted arvete ja ostutellimuste informatsiooni edastamiseks 

individuaalset elektroonilist süsteemi. Peamiselt kasutati elektroonset andmeside 

tehnoloogiat EDI (Electronic Data Interchange), mille kohaselt pidid hankijad ja 

kliendid omavahel kokku leppima andmevahetuse formaadis. Algselt kasutati EDI-t 

transpordiandmete vahetamiseks. EDI standardiks on ANSI X12. See võimaldas neile 

ostu- kui ka müügidokumentide automaatset käsitlemist. Sellest ajast saati on e-arved 

edasi arenenud aeglases ja ühtlases tempos. Elektroonilise andmeside süsteemi kasutati 
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aktiivselt kaubanduspartnerite vahel kuni varajaste üheksakümnendateni ja kasutatakse 

veel tänapäevalgi. [The history…2013]  

EDI süsteemi käsitletakse üldises e-andmevahetuse mõistes kui paberdokumentide 

asendamist e-dokumentidega ja traditsiooniliste andmeedastusviiside (telefoni, kirjade 

ja isikliku kohale viimise) asendamist elektroonse transmissiooniga. Tema sügavam 

tähendus on aga käsitsi andmesisestuse asendamine elektroonilise andmesisestusega. 

[Hammer 2007] 

Peamine miinus EDI vastuvõtmisel oli selle hind, kuna algusaastatel oli EDI üsnagi 

kallis ja ressursimahukas rakendada. Seda suutsid võimaldada suured maakondlikud 

organisatsioonid. Samuti olid e-arved sellises formaadis, mis oli omane ainult 

suurematele organisatsioonidele. [A brief…2014] 

Pärast EDI võidukäiku hakkasid tehnoloogiafirmad pakkuma veelgi täiuslikumaid 

kasutajaliideseid, mis tagaks parema infovahetuse klientide ja tarnijate vahel.  

Laialdane EDI vastuvõtt ja valikuvõimaluste kasv internetis muutis e-arved 

taskukohasemaks kõigile – alates väiksematest kuni keskmistele ja suurematele 

organisatsioonidele. Internet on võimaldanud luua nii veebipõhiseid arveid kui ka 

veebipõhiseid vorme, mis on taganud selle, et e-arvete andmeid on võimalik sisestada 

isegi Internetti. Kõik see on tinginud laiema e-arvete kasutuselevõtu ja ka teiste e-

kaubanduse tehingute kasutamise nii erinevate asukohtadega, erinevate suurustega kui 

ka erinevate tööstusharudega ettevõtete seas. [A brief…2014] 

Tänapäeva ärimaailmas on EDI kasutust leidnud kõigis tööstusharudes, sealhulgas 

panganduses, jaemüügi valdkonnas, meditsiinis, tootmises ja teeninduses.  

Elektrooniline andmevahetus (EDI) on arvutist-arvutisse saadetav äridokument, nagu 

näiteks ostu tellimused ja arved, mis on elektroonilises standardvormis. Kuna aga EDI 

dokumendid on arvutis töödeldavad, siis peab arvuti programm teadma, kust leida üles 

informatsioon sissetulevalt dokumendilt ja tuvastama andmete formaadi. Selleks ongi 

loodud vastavad standardid dokumentidele, mis aitavad arvuti süsteemil dokumenti 

tuvastada. Tänapäeval on kasutuses mitmeid erinevaid EDI standardeid. Kõige 

tavalisemad neist on piiriülese tööstuse standard ANSI, mida kasutatakse peamiselt 
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Ameerika Ühendriikides ja EDIFACT, mida kasutatakse peamiselt Euroopas ja Aasias. 

Lisaks on mõned standardid välja töötatud konkreetsetele tööstusharudele, nagu näiteks 

SWIFT panganduse jaoks ja RosettaNet kõrgtehnoloogia jaoks (põhineb XML failil). 

[Cohen 2013, p 5-6] 

EDI standardid (näiteks ANSI X12, UN/EDIFACT) määravad dokumentide formaadi, 

andmeelemendid (nende struktuuri) ja märgistiku, mida saab elektroonilistel 

ärivormidel ja –dokumentidel kasutada (Joonis 1.).   

 

Allikas: [What…2014] 

Joonis 1. EDI andmestruktuuri näide 

Selleks, et saata EDI dokumenti, tuleb esmalt kindlaks määrata andmed, luua EDI 

dokument ning seejärel edastama selle.  

EDI dokumendi loomisel teisendab tarkvara kõigepealt ettevõtte andmed EDI standardi 

formaati. Selleks on vaja spetsiaalset tõlgendamise tarkvara, mis määrab, kuidas peavad 

ettevõtte andmed EDI formaadis paiknema. Seejärel kui dokument on valmis on 

võimalik see saata kahel viisil. Kas siis Interneti kaudu otse kliendile või EDI 

võrguteenuse pakkuja kaudu, kus dokument tuleb saata teenusepakkujale, kes siis teeb 

dokumendi klientidele kättesaadavaks. [Cohen 2013, p 7-9] 

EDI lahenduse kasutamine võimaldab vähendada kulutusi paberile, trükkimisele, 

paljundamisele ja hoiustamisele. Samuti aitab see kõrvaldada vigaseid mitteloetavaid 

faxe, tellimuste kadumist ja valesti esitatud tellimusi telefoni kaudu. EDI võib 
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kiirendada oma äritsüklit kuni 61% võrra. Paraneb andmete kvaliteet ning kuna andmed 

on elektroonsed, siis ei teki loetamatust käekirjast tulenevaid probleeme. [Benefits 

of…2011] 

Peamine e-arvete kasutuselevõtu juhtimine tuleneb valitsuse tasandil. Kõige aktiivsem 

e-arvete kasutaja on Euroopa. Euroopa Liidus on loodud hulga õigusakte (näiteks 

Euroopa Liidu direktiivis sätestatud nõuded e-arvete kasutamisele, e-arvete kontrollile, 

arvete säilitamisele, nõutavatele andmetele), et edendada elektroonilisi arveid. Selle 

tulemusena on pidanud kõik valitsuse tarnijad investeerima e-arvetega seotud 

tehnoloogiasse, et sooritada arvetega seotud tehinguid. [A brief…2014] 

Mujal maailmas on e-arveid vastu võetud aeglasemas tempos. Ent iga riik on välja 

töötanud oma määrused, mis hõlmavad arveldamist ja e-arveldamist. See on tekitanud 

keerulise situatsiooni organisatsioonidele, kes kauplevad rahvusvaheliselt ja soovivad 

kasutada e-arveid, sest e-arvete kasutamise vormid ei pruugi kattuda teise riigiga. [A 

brief…2014] 

Tänapäeval saadavad paljud ettevõtted ja organisatsioonid e-arveid operaatorite 

vahendusel. Operaatorite teenuste kasutamine on mugav ja pakub mitmeid erinevaid 

tehnilisi lahendusi. Maailmas on rohkem kui 400 operaatorit, kes pakuvad 

mitmesugustele ärimudelitele põhinevaid e-arvete teenuseid (Caluwaertes 2010, p 235). 

Eestis kasutatakse peamiselt selliseid operaatoreid nagu eArvekeskus (AS Eesti Post), 

Telema AS, Edisoft Estonia OÜ ja Itella Information AS ehk praeguse nimega 

OpusCapita AS. 2000. aastal hakkas Telema pakkuma kaubandusettevõtetele EDI 

teenust, mida võib pidada ka e-arvete kasutamise alguseks Eestis. 

Tehnilises mõttes võimaldavad e-arved teha mitmeid toiminguid, nagu näiteks 

elektrooniline arvete menetlemine,  arvete kinnitamine, koos kinnitajate 

kommentaaridega  ja arhiveerimine. Võimalike tehnilisi võimalusi kirjeldab alljärgnev 

tabel (Tabel 1). 
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Tabel 1. E-arvete tehnilised toimingud 

Toimingu nimetus Kirjeldus 

Konteerimine, sh ka 

automaatne konteerimine 

Konteerimisel lisatakse raamatupidamisele vajalikud 

dimensioonid. Selleks tuleb avada arverea koteeringu aken, 

kuhu saab sisestada vajalikud koodid ehk vastava arve rea 

dimensioonid. Kontode ja muude dimensioonide koodid 

tulevad automaatselt raamatupidamisprogrammist vähemalt 

kolm korda ööpäevas. Automaatne konteerimine toimub 

eeldefineeritud mallide alusel. 

Arvete elektrooniline 

kinnitamine ehk 

kooskõlastamine (sh ka 

automaatne 

kooskõlastamine), koos 

kinnitajate kommentaaridega 

Kinnitajate ülesandeks on kooskõlastada sissetulnud arve 

originaalkujul. Arve liigub kinnitajalt kinnitajale 

momentaalselt pärast kinnitamist. Kinnitada saavad arveid 

selleks volitatud isikud. Samuti on võimalik igal ajal näha 

arve asukohta kinnitusringil. Automaatne kooskõlastamine 

toimub eeldefineeritud mallide rakendamise alusel. 

Elektrooniline arhiivindus Ettevõtetel on võimalik oma arveid e-arhiivis säilitada ja 

hiljem neid sealt märksõnade abil kiiresti üles leida. 

Andmete elektroonilist 

edastust 

raamatupidamisprogrammi 

Andmete vahetus toimub failide saatmise ja vastuvõtmisega 

raamatupidamisprogrammi ja operaatori vahel läbi veebi. 

Andmed kantakse raamatupidamisprogrammi pärast nende 

kooskõlastamist kinnitajate poolt. Selleks tuleb eksportida ja 

salvestada fail oma arvutisse ning seejärel importida 

raamatupidamisprogrammi. Andmeid võimalik edastada nii 

automaatselt kui ka manuaalselt (käsitsi arvete faili 

üleslaadimine). 

Elektrooniliste arvete 

vastuvõtt 

raamatupidamisprogrammist 

Arve saadetakse raamatupidamisprogrammist e-arve 

operaatori süsteemi. Andmeid võimalik edastada nii 

automaatselt kui ka manuaalselt (käsitsi arvete faili 

üleslaadimine). 

Paberarvete ja PDF-arvete 

digitaliseerimine 

Digitaliseerimisteenuse kaudu suunatakse PDF-arved ja 

paberarved määratud arveaadressile eeltöötlemiseks ja 

digitaliseerimiseks. Vajalikud arve andmed tuvastatakse 

vastavalt arvelt tarkvara abil, seejärel need verifitseeritakse ja 

vajadusel täiendatakse digitaliseerimisspetsialistide poolt. 

Allikas: (eArvekeskuse…2011) 

Pankade seisukohalt tähendavad e-arved arve väljastaja ehk teenuspakkuja poolt panka 

saadetavaid elektroonilisi arveid. Selle kohaselt pakutakse klientidele otsekorralduste 

asemel e-arve teenust kombineerituna e-arve püsimakseteenusega.  

14. märtsil 2012 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 260/2012, 

millega kehtestati eurodes tehtavatele otse- ja krediitkorraldustele ärilised ja tehnilised 

nõuded ning muudeti määrust (EL) nr 924/2009. Selle määruse kohaselt hakkasid 

pangad seoses SEPA maksetega üle minema e-arvete kasutamisele. SEPA (Single Euro 

Payments Area) tähistab Euroopa Liidu ühtset euromaksete piirkonda. [Euroopa…2012] 
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Eestis pidid pangad SEPA määruse kohaselt 1. veebruariks 2014 kõik euromaksed üle 

viima ühtsetele maksestandarditele ja eeskirjadele ning vastama ühesugustele 

tehnilistele nõuetele.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 260/2012 kohaselt on vaja luua 

siseturu nõuetekohaseks toimimiseks eurodes tehtavate elektrooniliste maksete 

integreeritud turg, kus ei tehta vahet piiriülestel ja riigisisestel maksetel. Et seda 

saavutada on ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) projekti eesmärk välja töötada 

ühtsed makseteenused kogu liidus. Ühtsete makseteenustega asendatakse praegused 

riigisisesed makseteenused. Ühtsete ja üldkasutatavate maksestandardite, tavade ja 

eeskirjade kehtestamise ning maksete integreeritud töötlemisega peaks SEPA tagama 

liidu ettevõtjatele ja kodanikele turvalised, usaldusväärsed ja kasutajasõbralikud eurodes 

osutatavad makseteenused. Seda põhimõtet tuleks SEPA-maksetele kohaldada nii 

liikmesriikide territooriumil kui ka liikmesriikide vahel samade kohustuste ja õigustega. 

SEPA-t tuleks teostada viisil, mis soodustaks maksetega seotud uuenduste takistusteta 

väljatöötamist ning sujuvaks rakendamiseks kogu liidus. [Euroopa…2012] 

Panga vahendusel saadetav arve on XML formaadis dokument, mis on ühtlasi ka 

masinloetav. Esmalt koostab pank e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse. Seejärel 

saab maksja selle üle vaadata ja kinnitada maksmiseks. Maksja saab pangale anda e-

arve alusel ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel pank tasub e-arved automaatselt. 

Panga kaudu edastatav e-arve vastab Eesti e-arve standartidele ja sisaldab kõiki 

kohustuslikke andmeid. [E-arve 2014] 

Oma arvetele pääseb internetipangas ligi ööpäev läbi. Samuti on e-arved internetipangas 

turvalised ega satu võõraste inimeste kätte, sest arved on kaitstud paroolidega. 

Maksekorraldus on juba eelnevalt arve andmetega täidetud. Lisaks säilitab pank e-

arveid kuni 13 kuud, seejärel need kustutatakse süsteemist. [Elektroonilised…2014] 

Oma panuse e-arvete arendamiseks ja kõikidele ettevõtetele ning organisatsioonidele 

kättesaadavaks tegemisel on andnud mitmed isikud ja organisatsioonid. 

1968. aastal moodustati Transpordialaste Andmete Kooskõlastuskomitee (TDCC – The 

Transportation Data Coordinating committee). TDCC koostas tööstusharude standardite 
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komplekti, et ettevõtted ja organisatsioonid saaksid oma kaubanduspartneritega 

tehingutega seotud teavet elektrooniliselt vahendada. 1975. aastal avaldas Ed Guilberdi 

eestvedamisel TDCC esimese EDI standardi. [The history…2013]  

1999. aastal asutati Kenneth Virgin, Jonathan Titel ja Robert Ripley poolt 

organisatsioon IPAYABLES, mis oli veebipõhiselt kasutatava automaatse ostureskontro 

(AP AUTOMATION) tarkvara rajajaks. Nende kolme mehe loodud tarkvara võimaldas 

tarnijatel ja klientidel vahetada tehingutega seotud dokumente, sealhulgas ka arveid, 

ostutellimusi, EDI faile, rahaülekandeid ja rohkelt kasutatavaid veebipõhiseid 

rakendusi. [The history…2013]  

1999. aastal loodi kõrgelt spetsialiseeritud väike konsultatsioonifirma Billentis. Billentis 

on keskendunud e-arvete valdkonnale ning tegeleb elektroonilise, mobiilse ja 

kaardimakse tehingutega, paberil põhinevate protsesside asendamisega automaatseteks 

ja elektroonilisteks, e-ärindusega ja ettevõtluse arendamisega. Antud firmalt on saanud 

spetsiifilist oskusteavet rohkem kui 160 klienti viiekümnest erinevast riigist. Nende 

hulka kuuluvad suuremad arvete saatjad ja vastuvõtjad, lahenduste ja teenuste pakkujad, 

elektroonilised kaubaturud, postiorganisatsioonid, pangad ja teised erinevad 

tööstusharud. [About… 2014] 

Bruno Koch on tunnustatud rahvusvaheline konsultant ja Billentise rajaja. Ta on loonud 

e-arvete teenuse SIX PayNet ja organiseerib juhtivaid rahvusvahelisi kongresse e-arvete 

teemal. Lisaks on Bruno Koch kirjutanud mitmeidki aruandeid e-arvete teemal. 

[Contributor:… 2014] 

Ühes oma artiklis on Bruno Koch välja toonud e-arvete arengu neli etappi, milledeks 

on: 

 Esimene etapp: Suurtel organisatsioonidel on tohutu suured postitamise ja 

trükkimise kulud. Et vähendada kulutusi, pakuvad organisatsioonid oma 

klientidele elektroonilisi arveid, kas siis nende portaalist allalaadimise või e-

posti manuse kaudu.  

 Teine etapp: Eelistatakse ühtset kontakti oma tarnijatega arvete jagamiseks. 
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 Kolmas etapp: Suured organisatsioonid, kes on tavaliselt e-arvete uuendajad, 

õhutavad oma kaubanduspartnereid. Tänu emitentidele ja saajatele suure kasumi 

tagamisega on e-arved B2B ja B2G valdkonnas palju edukamad kui B2C 

valdkonnas. Paljude keskmise suurusega ja väikeste kaubandusfirmade 

õhutamine e-arveid kasutama on siiani suurtele organisatsioonidele suureks 

väljakutseks. 

 Neljas etapp: Avalik sektor on suurepärane lahendus alustamaks läbimurret mass 

turul. Ka riikides, kus avalik sektor ei ole eriti aktiivne, areneb turg siiski 

kiiresti. Järjest enam pakuvad varustajad laiaulatuslikke lahendusi kõikidele 

kasutajatele. [Koch 2011] 

E-arvetega on lähedalt seotud ka Bo Harald, kes on asepresident ja majandusnõukogu 

juhataja Tieto-s, kellega ta oli teinud tihedat koostööd juba Nordea ajal. Bo Harald oli 

Tieto lähedane partner ka siis, kui rajati e-arvete võrgu teenus. Ta juhtis Euroopa Liidu 

Komisjoni eksperdirühma e-arvete teemal ja oli väga aktiivne blogija ja kõneleja 

laiendatud maksete ja e-ärinduse alal. 1979. Aastal alustas Bo Harald elektroonilise 

panganduse, maksete ja e-ärinduse teenuste rajamist ja arendamist. (Salmony, Harald 

2011, p 371) 

Steve Keifer on asepresident tööstuse alal ja toodete turustaja GXS-is. Ta on 

ettevõtetevahelise (B2B) e-kaubanduse lahenduste pakkuja pankadele ja äriühingutele. 

2005. aastal laiendas ta GXS-i finantsteenuste turul, alustades uut lähenemist pankade 

ettevõtete vahelisele seotusele. Viimastel aastatel on Steve Keifer olnud peamine 

strateeg uue GXS tarnahela rahanduse lahenduse, elektrooniliste arvete ja SWIFT 

ühenduse loomisel. Ühtlasi peab Keifer ka populaarset blogi pealkirjaga EDInomics, 

milles ta arutleb suundumuste, uudiste ja elektroonilise kaubanduse füüsiliste ja 

rahaliste tarneahelate strateegiate üle. (Keifer 2011, p 38) 

Tehniline keskkond, mis on loodud ja pidevalt arendatud mitmete inimeste ja 

organisatsioonide poolt, on teinud võimalikuks kõikidele soovijatele kasutada lihtsalt ja 

mugavalt e-arveid ning kasutada ära hõlpsalt nende funktsionaalsusest tulenevaid 

eeliseid. See tagab asutustevaheliste dokumentide tõrketa ja kiirema liikumise ning 

parema jälgitavuse.   
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2 E-ARVETE KASUTUS EESTIS 

2.1 Uurimustöö metoodika 

Perioodil 15. – 30. aprill 2014 viidi läbi küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada e-

arvete kasutamise hetkeolukord Eestis ja täiendavalt tuua välja e-arvete kasutamisega 

kaasnevad positiivsed aspektid ja esinevad kitsaskohad. 

Andmete kogumiseks kasutati veebipõhist küsitlusankeeti. Veebipõhise ankeetküsitluse 

kasuks otsustati sel põhjusel, et see võimaldab minimaalsete kuludega küsitleda suurt 

hulka ettevõtteid ja organisatsioone. Eeliseks on veel see, et vastaja saab vastamiseks 

valida just talle sobiva aja ning seetõttu on vastused rohkem läbimõeldumad. Puuduseks 

on aga asjaolu, et algselt väljasaadetud küsimustikest laekub tagasi väike arv.  

Küsimustiku koostamiseks ja läbiviimiseks kasutati Google küsimustiku redaktorit. 

Ankeet koosnes kahekümne kaheksast küsimusest, millest osad olid valikvastustega ja 

ülejäänud avatud küsimused. Avatud küsimusi oli mõningate küsimuste juures 

otstarbekas kasutada, sest aitas tagada võimalike uute ideede väljaselgitamist. Lisas 1 on 

ära toodud uuringuks kasutatud küsimustik. 

Küsimustik saadeti laiali e-posti teel. Kuna esialgselt ei olnud töö autoril teada, kes on 

e-arvete kasutajad või mittekasutajad, siis saadeti võimalikele kasutajatele erinevatest 

Eesti maakondadest. Selleks sai moodustatud neli gruppi: I grupp – äripäeva TOP 

ettevõtted (121 küsimustiku saajat); II grupp  - kindlad e-arvete kasutajad (65 

küsimustiku saajat); III grupp – kohalikud omavalitsused, maavalitsused ja 

ministeeriumid (233 küsimustiku saajat); IV grupp - avalik-õiguslikud juriidilised 

isikud, hoolekandeasutused ja riigi osalusega äriühingud (220 küsimustiku saajat) 

(Tabel 2). Algne eesmärk oli jõuda võimalikult paljude e-arvete kasutajateni ehk 

potentsiaalsete kasutajateni võimalikult lähedale ja saada just e-arvete kasutajate 
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hinnanguid. Autori kasutada ei olnud ühtegi e-arvete andmebaasi, mis oleks 

võimaldanud küsitlusankeedid edastada ainult e-arvete kasutajatele. 

Tabel 2. Küsimustike saajate ja vastajate arv maakonniti 

 

Küsimustikud saadeti 639 ettevõttele, organisatsioonile, aadressi vea tõttu tuli tagasi 10 

küsimustikku. Kõige rohkem küsimustikke saadeti välja Harju maakonda 258 ehk 

40,4% kõikidest teistest maakondadest. Põhjus seisneb selles, et Harju maakonnas on 

kõige rohkem organisatsioone. Väljasaadetud küsimustikest laekus tagasi 146, mis on 

22,8% kõigist välja saadetud ankeetidest ning nendest oli e-arvete kasutajaid ainult 39 

ehk 6,1% kõigist välja saadetud ankeetidest. Enamus vastajaid olid e-arvete 

mittekasutajad ning paar küsimust oli esitatud ka neile, kuid nende analüüs ja käsitlus 

on antud tööst kõrvale jäetud, sest eesmärk on analüüsida ainult e-arvete kasutajaid. I 

grupis oli 24 vastajat, II grupis kaheksa vastajat, III grupis 72 vastajat ja IV grupis 42 

vastajat. 

Kuna aga Harju maakonda sai saadetud kõige rohkem ankeete, siis laekus sealt ka kõige 

enam vastuseid, 52 vastust, sealhulgas 24 e-arvete kasutajate vastust . Vastajate hulgas 

ei olnud ühtegi e-arvete kasutajat Pärnu maakonnas, Ida-Viru maakonnas, Hiiu 

Arv % Arv
Vastamise 

määr, %
Arv

Vastamise 

määr, %

Harju maakond 86 51 32 89 258 40,4% 52 20,2% 24 9,3%

Pärnu maakond 2 2 19 17 40 6,3% 9 22,5% - -

Lääne-Viru 

maakond 4 - 14 12 30 4,7% 5 16,7% 1 3,3%

Saare maakond - - 17 4 21 3,3% 7 33,3% 2 9,5%

Tartu maakond 12 3 22 19 56 8,8% 11 19,6% 2 3,6%

Lääne maakond 1 2 11 5 19 3,0% 4 21,1% 1 5,3%

Jõgeva maakond 5 2 14 4 25 3,9% 11 44,0% 3 12,0%

Ida-Viru 

maakond 3 2 19 19 43 6,7% 7 16,3% - -

Hiiu maakond - - 6 3 9 1,4% 3 33,3% - -

Viljandi 

maakond 3 1 14 14 32 5,0% 5 15,6% - -

Järva maakond 2 - 13 8 23 3,6% 5 21,7% 2 8,7%

Põlva maakond - - 15 6 21 3,3% 7 33,3% 2 9,5%

Valga maakond 1 - 12 6 19 3,0% 6 31,6% 1 5,3%

Võru maakond 2 1 14 6 23 3,6% 11 47,8% 1 4,3%

Rapla maakond - 1 11 8 20 3,1% 3 15,0% - -

Kokku 121 65 233 220 639 100,0% 146 22,8% 39 6,1%

Grupp 3Grupp 2Grupp 1
Maakond

Väljastatud ankeetide arv Laekunud ankeetide arv

Kokku
S.h e-arvete 

kasutajad
Kokku

Grupp 4
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maakonnas, Viljandi maakonnas ja Rapla maakonnas. Põhjuseks võib olla asjaolu, et e-

arvete kasutajad jätsid vastamata või ei leidunud valimi hulgas ühtegi e-arvete kasutajat. 

Antud töös analüüsitakse e-arvete kasutajate vastuseid ehk siis 38 kasutaja vastust, 

millest on välja jäetud üks mikroettevõte, kuna ühe mikroettevõtte vastuste analüüs ei 

võimaldaks teha üldistust kogu mikroettevõtete grupi osas. Küsitlustulemuste analüüsis 

on ettevõtted jaotatud suurusgruppide järgi väikeorganisatsioonideks (10 – 49 ettevõtet) 

- üheksa vastajat, keskmise suurusega organisatsioonideks (50 -249 ettevõtet) -13 

vastajat ja suurteks organisatsioonideks (250 ja enam ettevõtet) – 16 vastajat.  

Samuti sai autor arvete mahtude kohta informatsiooni Eesti Postilt. eArvekeskusel on 

üle 1200 kliendi, näiteks on üheks kliendiks Tallinna linn, kellel on üle 300 eri 

allasutuse. Töös uuritavad organisatsioonid moodustavad võimalikest e-arvete 

kasutajatest umbes 3,2%. 

2.2 E-arvete kasutajate profiil 

Antud peatükis käsitletakse vastajate taustinformatsiooni, mis kirjeldab missugune on 

uuringu vastaja – tema tegevusala, vastaja amet, arvete arvud, e-arvete kasutuselevõtu 

algus ja muu vastajaga seotud informatsioon. 

Organisatsiooni tüüpe on mitmeid, kuid vastajate organisatsiooni tüübid jagunesid 

äriühinguteks, mittetulundusühinguteks, sihtasutusteks, riigi või kohaliku omavalitsuse 

üksuseks, asutuseks, avalik-õiguslikuks organisatsiooniks ja riigi tulundusasutuseks 

(Tabel 3).  

Tabel 3. Vastajate jaotus organisatsiooni juriidilise vormi alusel 

Organisatsiooni juriidiline vorm 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Äriühing 11% 23% 31% 24% (9) 

Mittetulundusühing, sihtasutus 11% 8% 6% 8% (3) 

Riigi või kohaliku omavalitsuse 

üksus, asutus 78% 54% 38% 53% (20) 

Avalik-õiguslik organisatsioon - 15% 19% 13% (5) 

Riigi tulundusasutus - - 6% 3% (1) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 
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Väikeorganisatsioonidest oli vastajate hulgas kõige rohkem riigi või kohaliku 

omavalitsuse üksusi, asutusi, moodustades 78% kõigist vastanud organisatsioonidest, 

mille töötajate arv oli vahemikus 10 – 49 töötajat. Samuti on ka organisatsioonides, 

mille töötajate arv oli vahemikus 50 – 249 ja 250 ja enam töötajat just riigi või kohaliku 

omavalitsuse üksusi,  asutusi kõige rohkem, moodustades vastavalt 54% ja 38% kõigist 

vastanutest grupis.  Kuna suur hulk küsimustikke saadeti just riigi ja kohalike 

omavalitsuse üksustele, asutustele, siis sellest tulenevalt on ka nendes valdkondades 

suurem vastanute arv. 

Ettevõtete tegevusalade paremaks määratlemiseks tegevusalade liigendamise kaudu 

esitati ettevõtetele küsimus nende EMTAKi koodi kohta (Tabel 4).  

Tabel 4. Vastajate organisatsiooni EMTAKi kood 

 

Vastajate hulgas on kõige enam esindatud avaliku halduse ja riigikaitse; kohustuslik 

sotsiaalkindlustus tegevusala kõigis organisatsioonide suurusgruppides, moodustades 

lausa 53% e-arvete kasutajate vastanute arvust. Põhjuseks asjaolu, et valimis oli kõige 

rohkem kohalikke omavalitsusi, maavalitsusi ja ministeeriume. Antud jaotuses 

kuuluvad avaliku halduse vastuste alla lisaks kohalikele omavalitsustele ka riigikaitse, 

maavalitsused ja ministeeriumid . 

E-arvetega tegelevad ettevõtetes enamasti raamatupidajad ja finantsjuhid, seetõttu 

saadetigi ankeedid just neile. Raamatupidaja või finantsjuhi kontakti puudumisel, 

 10-49 50-249 250 ja enam

AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; 

KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS 78% 46% 44% 53% (20)

VEONDUS JA LAONDUS - 8% 6% 5% (2)

HULGI- JA JAEKAUBANDUS; 

MOOTORSÕIDUKITE JA 

MOOTORRATASTE REMONT 11% - 6% 5% (2)

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE - 15% 6% 8% (3)

TÖÖTLEV TÖÖSTUS - 15% 13% 11% (4)

INFO JA SIDE - - 19% 8% (3)

MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED 11% 8% - 5% (2)

KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG - - 6% 3% (1)

Vastamata - 8% - 3% (1)

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38)

EMTAKi kood

Organisatsioonide suurusgrupp
Kokku
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saadeti ankeet juhatuse liikmele või ettevõtte üldisele e-postile, et see siis 

raamatupidajale edasi suunataks.  Ära on toodud nende vastajate ametid, kes kasutavad 

e-arveid. Siin on näha, kes ametite poolest tegelevad organisatsioonis e-arvete 

temaatikaga (Tabel 5). 

Tabel 5. Vastajate ametialane jaotus 

Vastaja amet 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Pearaamatupidaja - 23% 56% 32% (12) 

Finantsjuht - 31% 25% 21% (8) 

Raamatupidaja 22% 23% 19% 21% (8) 

Finantsnõunik 67% - - 16% (6) 

Muu töötaja 11% 23% - 11% (4) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 

 

Vastajate väikeorganisatsioonides tegelevad e-arvetega rohkem finantsnõunikud, 

moodustades 67% kõigist vastanud väikeorganisatsioonidest. Kuna kohalikes 

omavalitsustes on tööl finantsnõunikud, siis on sellest siin tingitud ka nende 

ametikohtade suur osakaal. Muu töötajana mainiti ka juhatuse liiget. Keskmise 

suurusega organisatsioonides tegelevad e-arvete temaatikaga kõige rohkem finantsjuhid 

(31% kõigist vastanud keskmise suurusega organisatsioonidest),  pearaamatupidajad 

(23%) ja raamatupidajad (23%). Muu töötajana mainiti tegevjuhti, juhatuse liiget, 

osakonna juhatajat ja eelarve peaspetsialisti. Suurtes organisatsioonides tegelevad e-

arvete temaatikaga kõige enam pearaamatupidajad, moodustades 56% kõigist vastanud 

suurtest organisatsioonidest.  

Väikestes organisatsioonides tegelevad e-arvetega just finantsnõunikud ning keskmise 

suurusega ja suurtes organisatsioonides aga pearaamatupidajad ja finantsjuhid, sest 

väikestes organisatsioonides liigub vähem arveid ja on vähem töötajaid kui keskmise 

suurusega ja suurtes organisatsioonides. 

E-arveid on maailmas kasutatud juba 60-ndate aastate keskpaigast, kuigi algselt ei 

tähendanud e-arved sama, mis tänapäeva digiarved. E-arveteks loeti siis kõiki e-posti 

teel vahetatavaid PDF arveid. Ankeetküsitlustest aga selgus, et enamus Eesti 

organisatsioone on e-arveid kasutanud vähe aega (Tabel 6). Põhjuseks asjaolu, et enne 
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digiarvete kasutuselevõtmist ei olnud e-arvete standardit ega vahendusteenust 

pakkuvaid ettevõtteid, välja arvatud Telema.  

Tabel 6. E-arvete kasutuselevõtmise aeg organisatsioonides.  

Aasta 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Enne 2010 - 8% 13% 8% (3) 

2010 - 8% 6% 5% (2) 

2011 38% 23% 13% 22% (8) 

2012 50% 8% 31% 27% (10) 

2013 13% 38% 31% 30% (11) 

2014 (aprillikuu alguse seisuga) - 15% 6% 8% (3) 

Kokku 100% (8) 100% (13) 100% (16) 100% (37) 

 

Vastanud väikeorganisatsioonid olid e-arveid hakanud kasutama alles 2011. aastast. 

Põhjuseks on e-arvete standardi ja eArvekeskuse loomine. Keskmise suurusega ja 

suured organisatsioonid kasutasid e-arveid juba enne 2010. aastat. 2012. aastal toimus 

suur e-arvete kasutuselevõtt väikeorganisatsioonides, moodustades 50 % kõigist 

vastanud organisatsioonidest.  

Vastajate hulga moodustasid nii e-arvete saajad kui ka saatjad ja saajad (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Vastanud organisatsioonide jagunemine e-arvete saajateks ja saatjateks, 
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Kõikides gruppides oli kõige rohkem e-arvete saajaid ja kõige vähem neid, kes olid nii 

e-arvete saajad kui ka saatjad. Väikeorganisatsioonide hulgas oli lausa 78% ainult e-

arvete saajaid kõigist ankeedile vastanud väikeorganisatsioonidest. Keskmise suurusega 

ja suurtes organisatsioonides moodustasid e-arvete nii saatjad kui ka saajad poole 

ostuarvete saajate arvust. Sellest nähtub, et enamus soovib saada ostuarveid e-arvetena 

samas ise müügiarveid e-arvetena väljastamata. Väljastatud müügiarve e-arvena on 

teisele poolele ostuarveks e-arvena. Tegemist on olulise probleemiga kõigis ettevõtete 

suurusgruppides, mis piirab e-arvete laialdasemat kasutamist. 

Ankeedile vastanud organisatsioonid töötajate arvu järgi jaotati kolme rühma: 

organisatsioonid, mille vahemik on 10 – 49 töötajat; organisatsioonid, mille vahemik on 

50 – 249 töötajat ja organisatsioonid, mille vahemik on 250 ja enam töötajat (Joonis 3). 

 

Joonis 3. E-arvete kasutajast organisatsiooni keskmine töötajate arv 2013. aastal 

Vastajate mediaankeskmine töötajate arv 2013. aasta seisuga  väikeettevõtete grupis oli 

28 töötajat, keskmise suurusega grupis 150 töötajat ja suurettevõtete grupis 624 töötajat. 

Ankeedis sai esitatud küsimus ka organisatsiooni raamatupidamise struktuuriüksuse 

töötajate arvu kohta (Joonis 4). Võib öelda, et mida väiksem on organisatsioon, seda 

vähem on seal ka raamatupidajaid ja vastupidi, mida suurem on organisatsioon, seda 

rohkem on raamatupidajaid. 
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Joonis 4. E-arvete kasutajast organisatsiooni keskmine raamatupidamise 

struktuuriüksuse töötajate arv 2013. aasta lõpu seisuga 

Kui väikeste organisatsioonide grupis oli valdavalt 1 - 2 raamatupidajat siis 

suurettevõtetes lausa 10 – 11 raamatupidajat. Raamatupidamise struktuuriüksuse 

töötajate arv erineb ka selle poolest, et suurettevõtetel tuleb tegeleda suuremate arvete 

edastamisega ja vastuvõtmisega (Tabel 7) kui väikeettevõtetel, kuna kulud ja tulud 

ettevõttes on suuremad. Aritmeetiline keskmine ja mediaankeskmine erinevad töötajate 

arvu poolest, sest mõnes organisatsioonis on oluliselt rohkem töötajaid ja aritmeetiline 

keskmine arvestab ka neid, mediaankeskmine aga mitte. Seetõttu annab ka 

mediaankeskmine parema tulemuse, kuna ei ole keskmise leidmisel mõjutatud suurtest 

või väga väikestest suurustest. 

Keskmise suurusega organisatsioonide mediaankeskmise ja aritmeetilise keskmise 

suureks erinevuseks on asjaolu, et enamus organisatsioone oli vastanud 

raamatupidamise struktuuriüksuse töötajate arvuks 2-10 töötajat, siis üks ettevõte oli 

vastanud 70 töötajat. 
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Tabel 7 . Ostu ja müügiarvete mediaankeskmine arv ja vahemik grupis 

Näitaja 

Organisatsioonide suurusgrupp 

Kokku 
10-49 50-249 250 ja enam 

Mediaankeskmine ostuarvete arv 1580 2330 11000 6000 

Ostuarvete vahemik grupis 120 - 11476 50 - 15000 4800 - 40000 
50 - 

40000 

Müügiarvete mediaankeskmine 100 1380 10000 2330 

Müügiarvete vahemik grupis 60 - 29020 200 - 15000 

1400 - 

3000000 
60 -

3000000 

Saabuvate (mitte e-arve operaatori 

poolt digitaliseeritud, sisestatud) e-

arvete mediaankeskmine 1580 1855 10500 1955 

Saabuvate (mitte e-arve operaatori 

poolt digitaliseeritud, sisestatud) e-

arvete vahemik grupis 20 - 120 30 - 4500 100 - 30500 
20 - 

30500 

Väljasaadetavate (e-arve operaatori 

vahendusel) e-arvete 

mediaankeskmine 1580 1855 10500 1855 

Väljasaadetavate (e-arve operaatori 

vahendusel) e-arvete vahemik grupis 120 - 348 2 - 13500 600 - 10000 2 - 13500 

Ostu- ja müügiarveid kokku 

mediaankeskmine 1580 1855 10500 1855 

Ostu- ja müügiarveid kokku vahemik 

grupis 240 - 40496 50 - 30000 

5934 - 

3040000 
50 - 

3040000 

E-ostu- ja e-müügiarveid kokku 

mediaankeskmine 1580 1855 10500 1855 

E-ostu- ja e-müügiarveid kokku 

vahemik grupis 20 - 348 30 - 18000 100 - 31000 
20 - 

31000 

 

Vastustest selgus, et enamasti on sideettevõtete edastatavate müügiarvete maht suurem 

kui saabuvate ostuarvete maht, enamikes teistes ettevõtetes on olukord aga vastupidine. 

Müügiarveid keskmiselt gruppide peale kokku 60 – 3 000 000 ja ostuarveid 50 – 

40 000. Sealjuures on saabuvaid (mitte e-arve operaatori poolt digiteeritud, sisestatud) 

e-arveid rohkem kui e-operaatori vahendusel väljasaadetavaid e-arveid.  

Väikestes organisatsioonides saadeti 2013. aastal 60 – 29 020 arvet, nendest e-arve 

operaatori vahendusel 120 – 348 arvet. Saabuvaid ostuarveid oli pisut vähem, 120 – 

11476 arvet aastas, nendest mitte e-arve operaatori poolt digitaliseeritud, sisestamata e-

arveid 20 – 120. Keskmise suurusega organisatsioonides  saadeti 2013. aastal 200 – 

15000 arvet, nendest e-arve operaatori vahendusel 2 – 13500 arvet. Saabuvaid 

ostuarveid oli enamvähem samapalju nagu müügiarveidki, 50 – 15  000 arvet aastas, 
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nendest mitte e-arve operaatori poolt digitaliseeritud, sisestamata e-arveid 30 – 4500. 

Suurtes organisatsioonides saadeti 2013. aastal 1400 – 3 000 000 arvet, nendest e-arve 

operaatori vahendusel 600 – 10 000 arvet. Saabuvaid ostuarveid oli 4800 – 40 000 arvet 

aastas, nendest mitte e-arve operaatori poolt digitaliseeritud, sisestamata e-arveid 100 – 

30 500. 

Eesti posti andmetel on Eesti teadaolev aastane kogu arvete maht sõltumata nende liigist 

umbes 30 miljonit B2B arveid, samapalju on ka B2C arveid. Ostuarvete 

funktsionaalsust kasutavad umbes 70 organisatsiooni, müügiarveid aga 15 suuremat 

organisatsiooni, lisaks 200 – 250 episoodilist väikekasutajat. 

Ostu ja müügiarveid sisestatakse ja väljastatakse erinevates majandusprogrammides, 

seetõttu võimaldavad e-arvete operaatorid e-arveid liideste abil saata ja vastu võtta 

enamikes majandusprogrammides, mis võimaldab vähendada käsitsi tehtavat tööd 

arvete sisestamise näol. Vastajad tõid välja nende organisatsioonide poolt kasutatavad 

majandustarkvarad (Tabel 12). 

Tabel 8. E-arveid kasutavates organisatsioonides kasutatav tarkvara 

Majandustarkvara 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

PMen 22% 31% 25% 26% (10) 

SAP 44% 23% 13% 24% (9) 

Enterprise by Hansaworld - 15% 13% 11% (4) 

Axapta - - 25% 11% (4) 

Muu 11% 15% 25% 18% (7) 

Vastamata 22% 15% - 11% (4) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 
 

Kõige enam kasutatavad majandustarkvarad kõigis küsimustikule vastanud e-arveid 

kasutavate organisatsioonide suurusgruppides on PMen (10 vastajat) ja SAP (üheksa 

vastajat). Põhjenduseks on asjaolu, et enamik vastajaid olid kohalikud omavalitsused ja 

neis kõigis on see programm kasutusel.  Kui väikeorganisatsioonid kasutavad rohkem 

SAP-i, siis keskmise suurusega ja suured organisatsioonid kasutavad pigem PMen-i.  

Mainiti ka, et PMen on suurepärane tarkvara e-arvete jaoks, ilmselt on see ka põhjus 

miks just kohalikud omavalitsused seda kasutavad. Muu majandustarkvarana mainiti 
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veel Abacus, iScala, Baan, NOOM, SAF, Tresoor ja Skriining. Üks vastaja märkis, et ei 

kasuta ühtegi majandustarkvara. Neli organisatsiooni jätsid vastamata. 

Tänu infotehnoloogia arengule pakutakse avaliku teenuse näol palju 

andmevahetussüsteeme (andmevahetuskiht X-tee, riigi andmesidevõrk ASOnet, 

dokumendivahetuskeskus (DVK)), mis pakuvad digiallkirja ja muude e-teenuste 

võimalusi. E-arvetega on aga eriti tihedalt seotud dokumendivahetuskeskus, mis pakub 

e-arvete menetlemist toetavaid teenuseid ja lühiajalist säilitamist. Ent siiski ei ole see 

süsteem kõige paremini rakendunud. DVK kaudu alustas oma tegevuse algul e-

Arvekeskus e-arvete edastamist avalikule sektorile.  

E-arvete paremaks toimimiseks majandustarkvarades on vaja teha ka jooksvalt 

täiendavaid uuendusi ja täiendusi. Küsimustikule vastanud organisatsioonid tõid välja 

need kohad, mis vajaksid nende arvates muudatuste tegemist, et parandada e-arvete 

menetlemist (Tabel 13). 

Tabel 9. E-arvete kasutajate organisatsioonides vajalikud kasutatava majandustarkvara 

arendused e-arvete menetlemise parandamiseks 
 

Vajalikud majandustarkvara arendused 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Automaatse ostuarvete ja müügiarvete 

edastamise liidestuse loomine - - 100% (1) 100% (1) 

Jooksvalt teostatakse vajalikud arendused - - 100% (2) 100% (2) 

Automaatse ostuarvete liidestuse loomine - - 100% (1) 100% (1) 

Valdkonnapõhiste konteerimismallide 

loomine - 100% (1) - 100% (1) 

Ei oska vastata 33% (1) 67% (2) - 100% (3) 

Arendusvõimalus puudub - 100% (1) - 100% (1) 

Tasumisel allasutuste eristamise 

funktsionaalsuse lisamine - - 100% (1) 100% (1) 

Arendusvajadused puuduvad 14% (2) 29% (4) 57% (8) 100% (14) 

Vastamata 43% (6) 36% (5) 21% (3) 100% (14) 
 

Muudatuste vajaduste väljatoomine erines suurusgrupiti. Kui väiksemad ja keskmise 

suurusega organisatsioonid tõid välja ühe muudatuse vajaduse, siis suuremad 

organisatsioonid tõid välja rohkem majandustarkvarade kitsaskohti, mida võiks muuta, 

et e-arveid paremini menetleda. Põhjuseks on asjaolu, et suured organisatsioonid 
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menetlevad palju e-arveid, seega oskavad just nemad vajalikud muudatused paremini 

välja tuua. Siiski toodi kõige rohkem välja, et arendusvajadused puuduvad (14 korral). 

Järelikult ollakse e-arvete menetlemisega majandustarkvarades rahul. Paljud jätsid 

vastamata, sest ei osanud tuua ühtegi puudust e-arvete menetlemisel. Üldjuhul on 

kasutatavad majandustarkvarad sobilikud e-arvete kasutamisel ja vajavad ainult 

mõningaid muudatusi. 

Autori soovitus oleks e-arve teenuseid pakkuvale operaatorile võtta arvesse 

organisatsioonide ettepanekuid, et muuta majandustarkvara e-arvete kasutajatele veelgi 

täiuslikumaks, kuna üha rohkem ettevõtteid läheb üle e-arvete kasutamisele. 

2.3 E-arvete saatmise kanalid Eestis 

Eestis on võimalik saata arveid e-arvetena operaatori vahendusel ehk siis 

täisdigitaalselt, PDF-arvena e-posti teel või paberarvena. Ent siiski on Eesti asutused ja 

ettevõtted võtnud nõuks paberarved täielikult elektrooniliste arvete vastu vahetada. Seni 

ei ole riik veel e-arveid kohustuslikuks muutnud, aga 2016. aastal muudetakse 2012. 

aasta Euroopa parlamendi resolutsiooni kohaselt avalikule sektorile e-arved 

kohustuslikuks. Selleks, et seda saavutada on üritatud luua ettevõtetele nii riigi kui ka 

operaatorite poolt soodsad tingimused e-arvete juurutamiseks organisatsioonides. 

Samuti asendusid Eestis 1. veebruaril 2014 pankades otsekorraldused e-arvetega ehk 

SEPA maksetega. 

Peamine e-arvete vahetus toimub ettevõtete vahel (B2B arved) ning ettevõtja ja kliendi 

vahel (B2C arved). Edastatakse ka arveid valitsuse tasandil (B2G arved). Kuigi mujal 

Euroopas on B2G ja B2B e-arved olnud edukamad kui B2C e-arved (vaata peatükk „E-

arvete kasutamisega seotud funktsionaalsus“ Bruno Koch e-arvete arengu kolmas 

etapp), siis Eesti puhul see kriteerium ei kehti. Seega on B2C arved Eestis enim 

kasutusele võetud. B2B, B2G ja B2C arvetest on räägitud lähemalt „E-arvete olemus“ 

peatükis. 
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E-arvete vastuvõtmiseks on mitmeid kanaleid. Eestis kasutatakse e-arvete operaatorite 

vahendusel saadetavaid e-arveid, e-postiga saadavaid PDF arveid ja paberkandjal 

saabuvaid arveid (Joonis 5). 

 

Joonis 5. Eelistatavad e-arvete saamise kanalid organisatsioonides 

Küsimustikule vastanud väikeorganisatsioonid eelistavad saada kõikidest muudest 

arvete vahetamise kanalitest enamasti ainult e-postiga saadavaid PDF arveid. Autor 

arvab, et põhjus võib seisneda selles, et e-arvete kasutuselevõtt ja muudatuste tegemine 

on antud ettevõtte jaoks kallis.   

Keskmise suurusega organisatsioonides eelistatakse saada pigem nii e-arvete 

operaatorite vahendusel kui ka e-postiga saadavaid PDF arveid, moodustades 46% kõigi 

vastajate eelistest. Selle põhjuseks võib pidada asjaolu, et mõned ettevõtted ei kasuta 

täisdigitaalseid arvete saatmise kanaleid. Muude kanalitena mainiti veel elektroonilist 

andmevahetussüsteemi EDI (vaata lähemalt peatükist „ E-arvete kasutamisega seotud 

funktsionaalsus“). Suurtes organisatsioonides aga eelistatakse pigem e-arve operaatori 

vahendusel saadavaid e-arveid, moodustades 50% ehk siis poole kõigi vastajate 

eelistest. Ilmselt seisneb põhjus selles, et suurt hulka arveid on e-arve operaatori 

vahendusel mugavam töödelda. Muude all oli üks vastaja märkinud, et eelistavad mitut 

erinevat kanalit. 
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E-arvete edastamisel saab kasutada samasuguseid kanaleid nagu e-arvete 

vastuvõtmiselgi. Vastajate eelistused e-arvete edastamisel erinevad e-arvete 

vastuvõtmisest (Joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Eelistatavad arvete edastamise kanalid 

Sõltumata suurusgrupist on arvamus e-arvete edastamise kanali kohta sarnane. Siit 

nähtub oluline probleem, enamus soovib saada e-arveid, kuid ise ei soovi koostada, 

saata neid. Ei mõisteta seda, et kui tahta olla e-arvete saaja, peab neid ka keegi 

väljastama. Sellest johtuvalt peaks olema e-arve operaatori teenuse kasutamise süsteem 

ülesehitatud sellisena, et müügiarvete väljastamine e-arvena on tasuta toiming, maksma 

peaks saamise eest. See stimuleerib e-arveid väljastama. Samuti võib üheks stiimuliks 

pidada seda, et väljasaadetud e-arvete hulk peaks andma soodustuse sissetulevatele 

arvetele ehk mida rohkem välja saadad müügiarveid e-arvena, seda odavam on 

sissetulevate ostuarvete hind. 

 Muude eelistatavate kanalitena mainiti väikeste organisatsioonide poolt, et väljastatakse 

arveid vastavalt iga kliendi eelistusele, kuna mõni soovib paberarveid, mõni PDF 

formaadis arveid e-postiga, mõni e-arveid ja mõni isegi kombinatsiooni eeltoodud 

võimalustest. Üks keskmise suurusega organisatsioon mainis muu kasutatava kanalina 
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elektroonilist andmevahetusüsteemi EDI. Suurte organisatsioonide hulgast oli üks 

jätnud sellele küsimusele vastamata. 

Kui väikesed organisatsioonid ja keskmise suurusega organisatsioonid on eelisena välja 

toonud ka paberkandjal olevate arvete edastamist, siis suured organisatsioonid ei eelista 

paberkandjal olevate arvete edastamist. Põhjuseks asjaolu, et soovitakse täielikult minna 

üle  paberivabale arveldamisele. 

E-arve operaatorid aitavad ettevõtetel arveid mugavalt edastada ja vastu võtta. Eesti e-

arve operaatoritest on kõige tuntumad eArvekeskus, Itella Information AS, Telema AS 

ja Edisoft. Küsimustikule vastajad on välja toonud nende poolt kasutatavad e-arvete 

operaatorid (Tabel 8). 

Tabel 10. E-arvete kasutamisel kasutatav e-arvete operaator 

E-arvete operaator 

Organisatsioonide suurusgrupp 

Kokku 
10-49 50-249 250 ja enam 

Itella Information AS - - 6% 3% (1) 

Telema AS - - 13% 5% (2) 

eArvekeskus (AS Eesti Post) 100%  77% 69% 82% (31) 

Muu - 15% 6% 8% (3) 

Vastamata - 8% 6% 5% (2) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 

 

Kõige rohkem kasutatakse antud organisatsioonides eArvekeskuse teenuseid, 

moodustades 82% kõigist vastajate poolt mainitud e-arvete operaatoritest. eArvekeskus 

on AS Eesti Posti enamusosalusega tütarettevõttele Eesti E-arvete Keskus OÜ kuuluv e-

arvete operaator ning alustas oma tegevust 2009. aastal. Väikestest organisatsioonidest 

on kõik üheksa vastajat märkinud operaatoriks eArvekeskuse. Põhjus võib seisneda 

selles, et lisaks keskmise suurusega ja suurettevõtete paketile pakub eArvekeskus ka 

väikeettevõtete paketti. 

Itella Information AS ehk OpusCapita AS ja Telema AS teenuseid kasutavad vastajatest 

ainult suured organisatsioonid. Muudena mainiti veel, et kasutatakse oma keskust (suur 

organisatsioon) ning kontsernisisest ja erilahendust (keskmise suurusega 
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organisatsioonid). Vastamata jätsid üks keskmise suurusega organisatsioon ja üks suur 

organisatsioon.  

Lisaks sellele, et e-arvete operaatorite teenuste kasutamine võimaldab e-arveid mugavalt 

vahetada, annab see ka organisatsioonidele e-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel teatud 

lisavõimalusi (Tabel 9), nagu näiteks kooskõlastamine, koos kinnitajate 

kommentaaridega, arvetele ligipääsemine sõltumata ajast ja kohast, paberivaba arvete 

menetlemine, arvete andmete elektrooniline edastus raamatupidamisprogrammi ilma 

neid käsitsi sisestamata ja konteerimine koos erinevate kulukohtade äramärkimisega. 

Tabel 11. E-arvete operaatori teenuse kasutamisel tekkivad lisavõimalused 

E-arve operaatori teenuse kasutamisel 

tekkiv lisavõimalus 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Kooskõlastamise, koos kinnitajate 

kommentaaridega 27% (7) 27% (7) 46% (12) 100% (26) 

Arvetele ligipääsemise sõltumata ajast 

ja kohast 27% (7) 27% (7) 46% (12) 100% (26) 

Paberivaba arvete menetlemise 27% (7) 27% (7) 46% (12) 100% (26) 

Arve andmete elektroonilise edastuse 

raamatupidamisprogrammi ilma neid 

käsitsi sisestamata 24% (6) 24% (6) 52% (13) 100% (25) 

Konteerimise koos erinevate 

kulukohtade äramärkimisega 20% (5) 40% (10) 40% (10) 100% (25) 

Digitaalse arhiveerimisvõimaluse 9% (2) 32% (7) 59% (13 100% (22) 

Paberarvete ja PDF arvete 

digitaliseerimise e-arve operaatori 

poolt 15% (3) 30% (6) 55% (11) 100% (20) 

Paberkandjal olevaid arveid ei ole 

enam üldse peaaegu kasutusel 25% (5) 30% (6) 45% (9) 100% (20) 

Automaatse eeldefineeritud 

kinnitusmallide rakendamise 24% (4) 24% (4) 53% (9) 100% (17) 

Arve andmete automaatse 

kontrollimise 13% (2) 31% (5) 56% (9) 100% (16) 

Kulu tekitaja märgib ise vajaliku 

kulukonto ja kulukohad, 

raamatupidajal on ainult 

kontrollifunktsioon 14% (2) 36% (5) 50% (7) 100% (14) 

Automaatse eeldefineeritud 

konteerimismallide kasutamise 7% (1) 29% (4) 64% (9) 100% (14) 

Ostuarvete tasumise samast arvete 

menetlemise keskkonnast - 75% (3) 25% (1) 100% (4) 

Muu põhjus: ei kasuta operaatorit - 100% (2) - 100% (2) 
 

Iga vastaja sai valida mitme erineva variandi vahel. Väikeste organisatsioonide grupis 

märgiti kõige rohkem lisavõimalustena kooskõlastamist, koos kinnitajate 
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kommentaaridega (seitse vastajat), arvetele ligipääsemist sõltumata ajast ja kohast 

(seitse vastajat), mis võimaldab rakendada ka kaugtöö võimalust ja paberivaba arvete 

menetlemist (seitse vastajat). Ükski väikeettevõte ei olnud märkinud lisavõimaluseks 

ostuarvete tasumist samast arvete menetlemise keskkonnast. 

Keskmise suurusega organisatsioonide grupis märgiti kõige rohkem lisavõimalustena 

konteerimist koos erinevate kulukohtade äramärkimisega (10 vastajat), kooskõlastamist 

koos kinnitajate kommentaaridega (seitse vastajat), arvetele ligipääsemist sõltumata 

ajast (seitse vastajat) ja digitaalset arhiveerimisvõimalust (seitse vastajat). Kaks vastajat 

keskmise suurusega organisatsioonide grupis märkis, et ei kasuta operaatori teenuseid.  

Suurte organisatsioonide grupis märgiti kõige rohkem samu lisavõimalusi nagu 

keskmise suurusega organisatsioonideski ning lisaks veel arvete andmete elektroonilist 

edastust raamatupidamisprogrammi ilma neid käsitsi sisestamata (13 vastajat).  

Kõigi organisatsioonide poolt vastati kõige vähem ostuarvete tasumist samast arvete 

menetlemise keskkonnast, kõigest neljal korral.  

E-arvete operaatorilt on võimalus sisse osta digiteerimise teenust, mis võimaldab 

paberarved ja PDF arved elektrooniliseks muuta (Tabel 10). Ettevõtetesse saabuvad 

PDF-dokumendid või paberdokumendid teisendatakse teenuspakkuja poolt 

digitaalseteks andmeteks ja seejärel edastatakse need läbi digikanali kliendi poolt 

soovitud infosüsteemi.   

Tabel 12. E-arve operaatorilt digiteerimise teenuse sisseostmise vajadus 

 Vastuse variant 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Jah 67% (6) 38% (5) 69% (11) 58% (22) 

Ei 33% (3) 62% (8) 31% (5) 42% (16) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 
 

Enamus väikeseid ja suuri organisatsioone ostavad sisse e-arvete operaatorilt 

digiteerimise teenust, moodustades vastavalt 67% kõigist väikeorganisatsioonide 

vastajatest ja 69% kõigist suurte organisatsioonide vastajatest. Suurte organisatsioonide 

e-arvete operaatorilt digiteerimise teenuse sisseostmise põhjuseks võib olla 
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tööjõukulude ja aja kokkuhoid, kuna iga kuu on vaja töödelda suurt hulka dokumente. 

Keskmise suurusega organisatsioonidest aga enamus ei osta sisse digiteerimise teenust, 

moodustades 62% kõigist keskmise suurusega organisatsioonide vastajatest. Põhjus 

võib seisneda selles, et edastatakse ja võetakse vastu rohkem e-posti teel vahetatavaid 

PDF arveid. 

Eesti posti andmetel oli Eestis hinnanguliselt digiarvete maht 2013. aastal 4 500 000 

B2B arvet ja 9 000 000 B2C arvet. eArvekeskusse saabunud digiarvete maht oli umbes 

10 000 digiarvet. eArvekeskuse keskkonnas loodi umbes 600 000 digiarvet 15 suurema, 

pluss 250 väiksema ettevõtte poolt kuus. Digitaliseeriti umbes 60 000 saabunud arvet 

kuus 70 organisatsioonile.  

Organisatsioonid, kes kasutavad e-arveid ostavad ka sisse digiteerimise teenust. 

Digiteerimise protsess võimaldab edukalt üle minna paberivabale arveldusele. 

Organisatsioonides, kus kasutatakse vähe e-arveid või ei kasutata üldse, ei ole 

digiteerimise teenuse järgi vajadust. 

E-arvete operaatorid muudavad küll arvete vahetamise kiiremaks ja lihtsamaks ning 

tehakse jooksvalt ka täiendavaid arendusi, kuid siiski leidub veel midagi mida võiks 

paremaks muuta (Tabel 11). 
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Tabel 13.  E-arvete kasutaja soovitus e-arveid pakkuvale operaatorile 

Soovitus e-arveid pakkuvale operaatorile 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Vastamata 44% (7) 25% (4) 31% (5) 100% (16) 

Ettepanekud puuduvad; 20% (1) 60% (3) 20% (1) 100% (5) 

Ei kasuta operaatori teenust - 100% (2) - 100% (2) 

Propageerida laialdasemalt digiarvete 

kasutuselevõttu. - - 100% (1) 100% (1) 

Kasutajasõbralikkus - - 100% (1) 100% (1) 

Madalam teenuse hind toob rohkem kliente - - 100% (1) 100% (1) 

Mitme arve korraga avamise võimaluse 

olemasolu - 100% (1) - 100% (1) 

Kinnitaja peaks nägema oma asendaja arveid - 100% (1) - 100% (1) 

Vigade parandamise paindlikkuse tõstmine - 100% (1) - 100% (1) 

Propageerida digiarvete väljastamist - - 100% (1) 100% (1) 

Kliendipõhise lähenemise olemasolu - - 100% (1) 100% (1) 

E-arve ei hoia aega kokku - 100% (1) - 100% (1) 

Info parem kättesaadavus eAK keskkonnast - 100% (1) - 100% (1) 

Teenuse hind - - 100% (1) 100% (1) 

Arve maksja ja panga vahelise lepinguliste 

tingimuste avaldamine - - 100% (1) 100% (1) 

Allasutuste ülene e-arvete otsingu süsteem - 100% (1) - 100% (1) 

Operaatori süsteemi arendamine ja 

muudatuste tegemine peaks olema kiirem - - 100% (1) 100% (1) 

Soovitakse jõudu ja kannatust arendamisel - - 100% (1) 100% (1) 

Vajalik kiirem süsteemi arvete üleslaadimine  100% (1) - - 100% (1) 

Kasutaja ligipääsuõiguste ühtlustamine - - 100% (1) 100% (1) 

 

Väikeste organisatsioonide grupis märkis üks organisatsioon, et oleks vaja kiirendada 

süsteemi arvete üleslaadimist. Üks vastaja märkis, et ettepanekud puuduvad ja enamus 

oli jätnud vastamata (seitse vastajat ehk 44% kõigist vastamata jätnud 

organisatsioonidest). Keskmise suurusega organisatsioonidest olid vastamata jätnud neli 

inimest ja ettepanekud puudusid kolmel inimesel, kaks vastajat vastas, et ei kasuta 

operaatori teenust. Suurtest organisatsioonidest jätsid vastamata viis inimest ja 

ettepanekud puudusid ainult ühel inimesel.  

Soovitused operaatoritele erinesid grupiti. Suured organisatsioonid rõhusid rohkem 

digiarvete kasutuselevõtmise propageerimisele, kasutajasõbralikkusele ja sobilikule 

hinnale. Põhjus võib seisneda suurte organisatsioonide soovis minna täielikult üle e-

arveldamisele. Keskmise suurusega organisatsioonid rõhusid just e-arvete 
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funktsionaalsuse tingimustele. Kuigi e-arvete kasutamise puhul on rõhutud aja ja raha 

kokkuhoiule, siis vastas üks keskmise suurusega organisatsioon, et e-arve ei hoia aega 

kokku ja kaks suurt organisatsiooni mainis, et teenuse hind võiks olla soodsam. 

Autor soovitab e-arvete operaatoritel võtta arvesse vastajate soovitusi, et muutuda 

kasutajasõbralikumaks ja võimaldada oma klientidele paremaid võimalusi e-arvete 

vahetamisel. Vaja oleks ilmselt ka laialdasemalt propageerida e-arvete kasutamise 

võimalusi operaatorite poolt, et ka need organisatsioonid, kes e-arveid veel ei kasuta 

saaksid aimu pakutavatest lahendustest. Tutvustama peaks erinevaid lahendusi, milles 

väljendub e-arvete kasutamise kasulikkus ja efektiivsus, samuti kasu organisatsioonile. 

Näiteks täiendav informatsioon kodulehel, senine kasutajate praktika väljatoomine, 

korraldama sellekohaseid infopäevi – toote kasutamislahenduste tutvustamine läbi 

lisandväärtuse saamise võimaluste ja seda nii finantsjuhtidele kui ka ettevõtete juhtidele. 

2.4 E-arvete kasutamise positiivsed aspektid ja kitsaskohad 

E-arvete kasutamise eesmärk Eestis on muuta arveldamine paberivabaks nii 

organisatsioonide kui ka riigi tasandil, kuna see säästab keskkonda ja võimaldab 

võimalikult suurt mahtu arveid kiirelt ja mugavalt töödelda. See on aga võimalik tänu 

teatavatele funktsioonidele (millest peamine on standardile vastava e-arve edastamise 

võimalikkus), mida pakuvad paljud e-arvete operaatorid. Seetõttu püütakse kõigile 

soovijatele võimaldada võimalikult täiuslikke e-arvete kasutamise lahendusi.  

Küsimustikule vastanud organisatsioonide e-arvete kasutama hakkamise põhjused 

põhinesid efektiivsuse tõstmisel, kehtestatud nõuete täitmisel, mõtteviisist tulenevatel 

põhjustel, kontrolli lihtsustamisel ja kvaliteedil (Lisa 2). 

Mõtteviisina toodi välja kümnel korral paberivaba kontori olemasolu. Kõige enam oli 

aga põhjused seotud efektiivsusega, välja toodud 20 organisatsiooni poolt. Siin toodi 

välja peamiste põhjustena menetlusprotsessi kiirendamist, paremat ligipääsetavust 

arvetele, aja ja tööjõukulude kokkuhoidu. Efektiivsusest tulenevaid põhjuseid mainisid 

just suured organisatsioonid kõige enam, kuna nende jaoks ongi kõige olulisem 

efektiivsus, sest see võimaldab suure töömahu juures hoida kokku aega ja raha. Mainiti 

veel, et tänu e-arvete kasutuselevõtmisega välditakse sisestamisel tekkivaid vigu ja 

arvete kadumist, sest paberarved kippusid ununema ettevõtte töötajate sahtlitesse ning ei 
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jõudnud seetõttu raamatupidamisse. Väikeste organisatsioonide e-arvete kasutama 

hakkamise peamisteks põhjusteks olid kehtestatud nõude täitmine ehk siis  

juhtettevõttest tingitud ühtsele süsteemile üleminek ja kliendist tulenev soov. Keskmise 

suurusega organisatsioonide jaoks oli just oluline paberarvete kadumine. Vastamata 

jätsid kuus organisatsiooni. 

E-arvete kasutamine annab organisatsioonidele ka teatud eeliseid, mis võimaldavad 

arveid paremini töödelda. Organisatsioonidele sai esitatud küsimus e-arvete eeliste 

kohta, kus nad pidid hindama viiepalli süsteemis (Lisa 3) e-arvete kasutamisega 

kaasnevaid võimalusi raamatupidamises võrrelduna varasema arvete menetlemise 

süsteemiga (Tabel 14). 

Tabel 14. E-arvete kasutamise eelised võrrelduna varasema menetlemise süsteemiga 
 

E-arvete kasutamise hinnatav eelis 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Organisatsiooni siseselt arvete 

menetlemisel nende kadumine 4,33 4,50 4,44 4,43 

Arvete arhiveerimisele kuluv aeg 4,00 4,36 4,67 4,40 

Arvete teemal organisatsiooni siseselt 

informatsiooni vahetamiseks kuluv aeg 4,00 3,91 4,44 4,17 

Arvete järelkontrollile kuluv aeg 3,78 4,09 4,25 4,08 

Käsitsi andmete sisestusele kulunud aeg 4,11 3,73 4,19 4,03 

Arvete arhiivist ülesleidmisele kuluv aeg 3,67 4,00 4,27 4,03 

Andmete sisestusvigade esinemine 3,89 3,75 4,19 3,97 

Arvete konteerimisele kuluv aeg 4,11 3,33 4,20 3,89 

Arvete kooskõlastuskiirus 4,33 3,27 3,56 3,67 

Arvetele ligipääsetavus sõltumata 

ajast/kohast 4,22 3,18 3,50 3,58 

Kõige rohkem hinnati kõigi vastanud suurusgruppide poolt vähest organisatsiooni 

siseselt arvete menetlemisel nende kadumist, sest eelnevalt kippusid arved töötajate 

sahtlitesse ära kaduma. Oluline oli ka arvete arhiveerimisele kuluv vähene aeg. Enamus 

oli vastanud kõikide pakutud variantide juures, jah, on palju väiksem. Kuid siiski leidus 

ka neid, kes ei osanud võrreldavust tuua või olid jätnud vastamata (üks organisatsioon). 

E-arvete kasutamisel on väga palju positiivseid külgi. Vastajad tõid ära nende jaoks 

kõige olulisemad e-arvete positiivsed aspektid (Tabel 15). 
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Tabel 15. E-arvete kasutamise positiivsed küljed  

E-arvete kasutamise positiivne külg 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Efektiivsus 18% (5) 20% (5) 72% (18) 100% (28) 

Kaugtöö 20% (1) 40% (2) 40% (2) 100% (5) 

Kontroll 11% (1) 22% (2) 67% (6) 100% (9) 

Funktsionaalsus - 9% (1) 91% (10) 100% (11) 

Mõtteviis 50% (2) 50% (2) - 100% (4) 

Kvaliteet 33% (1) - 67% (2) 100% (3) 

Kasu ei kaasnenud - 100% (1) - 100% (1) 

 

Esmatähtsana rõhutati efektiivsust (tegemist on avatud küsimuste vastuste põhjal tehtud 

üldistuste ja nende kokkuvõtetega), lausa 28. korral. Kõige enam jällegi suurte 

organisatsioonide poolt, tuues aspektidena välja aja kokkuhoiu, arvete kiirema ja 

mugavama menetlemise, töötajate aja kokkuhoiu ja paberikulu vähenemise (Lisa 4). Ära 

toodi ka väiksem tööjõu vajadus. Põhjuseks asjaolu, et kuna paberarveid liigub vähem 

või ei liigu üldse siis jääb ära sisestamistöö, mis võimaldab koondada e-arvetega 

töötamise ühele inimesele. Seejärel rõhutati funktsionaalsust (automaatne 

arhiveerimine, parem arvete kättesaadavus), siis kontrolli (kinnitusringil arvete 

kadumise vältimine) ja kaugtööd.  

Keskmise suurusega organisatsioonid tõid positiivsete aspektidena välja paberikulu 

vähenemise (kahel korral), arvete kontrollimise efektiivsuse (kahel korral) ja 

dokumentide liikumiskiiruse kasvu (kahel korral) (Lisa 4). Üks organisatsioon tõdes ka, 

et kasu ei kaasnenud, üks ei osanud öelda ja kolm jätsid vastamata.  

Väikeste organisatsioonide jaoks oli samuti kõige olulisemad efektiivsusest tulenevad 

aspektid, nagu näiteks arvete kinnitamise kiirendamine ja aja kokkuhoid (Lisa 4). Kaks 

väikest organisatsiooni jättis vastamata. 

Kuigi e-arvete kasutamisega kaasneb palju positiivseid võimalusi, siis leiavad mitmed 

küsitlusele vastanud organisatsioonid, et e-arvete kasutamise juures on ka teatud 

kitsaskohti, mis vajaksid täienduste tegemist (Tabel 16). 
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Tabel 16. E-arvete kasutamisega kaasnevad puudused 

E-arvete kasutamisega kaasnevad 

puudused 

Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

10-49 50-249 250 ja enam 

Menetluskeskkonna piiratud 

funktsionaalsus - 67% (6) 33% (3) 100% (9) 

Kasutaja vähesed menetluskeskkonna 

kasutamisoskused 17% (1) - 83% (5) 100% (6) 

Puudused puuduvad 25% (2) 38% (3) 38% (3) 100% (8) 

Välistest faktoritest tingitud piirangud - - 100% (1) 100% (1) 

E-arve operaatori teenuse paindlikkus, 

kohandatavus 33% (1) - 67% (2) 100% (3) 

Menetluskeskkonna hind - - 100% (1) 100% (1) 

Muu põhjus 50% (1) - 50% (1) 100% (2) 

 

Kõige suuremaks puuduseks pidasid küsimustikule vastanud organisatsioonid 

menetluskeskkonna piiratud funktsionaalsust (üheksal korral) ehk siis mallide loomise 

madal funktsionaalsus, dokumendihaldussüsteemiga ühildumise probleemid ja 

allasutuste puhul puudub võimalus arvete korraga otsimiseks läbi erinevate allasutuste. 

Üks suurettevõte mainis, et süsteem ei toeta DOC ja XML formaadis arvete kuvamist 

ning mõned hankijad ei väljasta XML arveid. Välja toodi ka e-arvete operaatorite puhul 

tekkinud vead, nagu näiteks digiteerimisel tekkinud sisestusvead viite- ja 

kontonumbrites ning eArvekeskuses ei kuvata korraga arve saaja ja makse saaja nime. 

Probleemiks osutus veel menetluskeskkonna kallis hind. 

Kasutaja väheste menetluskeskkonna kasutamisoskuste all toodi välja isiklik 

menetluskeskkonna probleem (üks väike organisatsioon) ja kontrollimine on mahukas 

(üks suur organisatsioon). 

Üsna mitmed organisatsioonid (kaheksa vastanut) olid maininud, et puudused 

puuduvad, mistõttu ollakse rahul olemasoleva süsteemiga. Vastamata olid jätnud 11 

organisatsiooni, kuna ei osatud välja tuua ühtegi kasutamisega kaasnevat puudust. Kuna 

aga täpselt pooled olid jätnud vastamata ja vastasid, et puudused puuduvad, siis võib 

üldiselt väita, et enamasti ollakse Eestis e-arvete kasutamisega siiski rahul ja leidub 

üsna palju positiivseid aspekte, miks e-arveid kasutada. 

Muu puudusena tõi üks väike organisatsioon välja pikema arvete menetlemise aja ja üks 

suur organisatsioon seadusandluse vastuolud arhiveerimissüsteemi puhul. 
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Vastavad probleemid võivad organisatsioonides tekkida ka siis kui ei ole kasutusele 

võetud müügiarvete edastamist e-arvetena (Tabel 17), mis tagaks kiirema ja täpsema 

arveldamise 

Tabel 17. Müügiarvete mitte e-arvetena väljastamise probleemid 
 

 
 

Võimalikud probleemid toodi välja just keskmise suurusega ja suurte organisatsioonide 

poolt. Põhjuseks asjaolu, et keskmise suurusega ja suurte organisatsioonide vastanute 

hulgas on ilmselt kõige rohkem müügiarvete edastajaid, kuigi üks keskmise suurusega 

ja üks suur organisatsioon olid märkinud ära müügiarvete väikese mahu. Keskmise 

suurusega organisatsioonid olid probleemidena välja toonud aja ja paberikulu ning 

asjaolu, et kliendid ei suuda e-arvena müügiarveid vastu võtta. Suurtes 

organisatsioonides rõhuti andmesisestuse suurele mahule, kallis hind ja klientidest 

tulenevad põhjused, kuna ei kasutata e-arveid. 

Kuigi mõned vastajad tõid välja nende organisatsioonides esinevad probleemid, siis 

enamus vastajaid, eriti just väikesed organisatsioonid,  tõdes, et puudused puuduvad või 

jätsid üldse vastamata. Põhjuseks ilmselt asjaolu, et organisatsioonid ei edasta 

müügiarveid ja ei oska seetõttu probleeme esile tuua või ei näe ühtegi probleemi. 

10-49 50-249 250 ja enam

Vastamata 33% (5) 33% (5) 33% (5) 100% (15)

Ei kasuta - 50% (2) 50% (2) 100% (4)

Ei oska vastata 25% (1) 50% (2) 25% (1) 100% (4)

Klientideks eraisikud, kes ei kasuta e-arveid - - 100% (3) 100% (3)

Puudused puuduvad - 67% (2) 33% (1) 100% (3)

Ei koosta müügiarveid 100% (2) - - 100% (2)

Väike müügiarvete maht 50% (1) - 50% (1) 100% (2)

Vajalik arvele füüsiline juurdepääs - - 100% (1) 100% (1)

Topelt andmesisestus - - 100% (1) 100%(1)

Aeglasem arve menetlemise kiirus - - 100% (1) 100% (1)

Ajakulu tõus - 100% (1) - 100% (1)

Paberikulu tõus - 100% (1) - 100% (1)

Müügiarveid edastatakse e-arvena - - 100% (1) 100% (1)

Vähe müügiarveid - 100% (1) - 100% (1)

Kliendid ei suuda e-arvena vastu võtta - 100% (1) - 100% (1)

Klientideks väikefirmad, kes ei kasuta e-arveid - - 100% (1) 100% (1)

Kallis hind - - 100% (1) 100% (1)

Teised organisatsioonid ei ole ka veel liitunud - - 100% (1) 100% (1)

Müügiarvete mittekasutamisel e-arvetena tekkiv 

probleem

Ettevõtete suurusgrupp
Kokku
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Kõigist probleemidest on neli pseudoprobleemi (näiteks väike müügiarvete maht), 

tarkvarast tulenevaid probleeme on viis (näiteks vajalik arvele füüsiline juurdepääs, 

topelt andmesisestus, aeglasem arve menetlemise kiirus) ja vastaja vähesele 

teadlikkusele viitavad neli probleemi (näiteks ei oska vastata, ei kasuta müügiarveid). 

Oluline on välja tuua ka organisatsioonide enda soovitused e-arvete paremaks 

muutmiseks Eestis, kuna just nemad kasutavad ja tegelevad e-arvetega igapäevaselt 

ning oskavad kõige paremini öelda, mida oleks vaja täiendada (Tabel 18). 

Tabel 18. E-arvete kasutajate soovitused e-arvete kasutamise parandamiseks 

 
 

Küsimustikule vastanud väikesed organisatsioonid tõid välja vajaliku täiendusena 

sisestusvigade kontrolli tugevdamise vajaduse. Suurem osa jättis vastamata (seitse 

vastajat) ja üks organisatsioon märkis, et ettepanekud puuduvad, põhjuseks asjaolu, et ei 

osatud midagi soovitada või oldi olemasoleva süsteemiga täiesti rahul.  

Keskmise suurusega ja suuemad organisatsioonid tõid välja juba rohkem soovitusi, 

mida oleks vaja muuta, ilmselt seetõttu, et on e-arvete kasutamisega kauem ja rohkem 

10-49 50-249 250 ja enam

Vastamata 44% (7) 25% (4) 31% (5) 100% (16)

Ettepanekud puuduvad; 20% (1) 60% (3) 20% (1) 100% (5)

Ei kasuta opeaatori teenust - 100% (2) - 100% (2)

Propageerida laialdasemalt digiarvete 

kasutuselevõttu. - - 100% (1) 100% (1)

Kasutajasõbralikkus - - 100% (1) 100% (1)

Madalam teenuse hind toob rohkem kliente - - 100% (1) 100% (1)

Mitme arve korraga avamise võimaluse 

olemasolu - 100% (1) - 100% (1)

Kinnitaja peaks nägema oma asendaja arveid - 100% (1) - 100% (1)

Vigade parandamise paindlikkuse tõstmine - 100% (1) - 100% (1)

Propageerida digiarvete väljastamist - - 100% (1) 100% (1)

Kliendipõhise lähenemise olemasolu - - 100% (1) 100% (1)

E-arve ei hoia aega kokku - 100% (1) - 100% (1)

Info parem kättesaadavus eAK keskkonnast - 100% (1) - 100% (1)

Teenuse hind - - 100% (1) 100% (1)

Arve maksja ja panga vahelise lepinguliste 

tingimuste avaldamine - - 100% (1) 100% (1)

Allasutuste ülene e-arvete otsingu süsteem - 100% (1) - 100% (1)

Operaatori süsteemi arendamine ja muudatuste 

tegemine peaks olema kiirem - - 100% (1) 100% (1)

Soovitakse jõudu ja kannatust arendamisel - - 100% (1) 100% (1)

Vajalik kiirem süsteemi arvete üleslaadimine 100% (1) - - 100% (1)

Kasutaja ligipääsuõiguste ühtlustamine - - 100% (1) 100% (1)

Vajalikud parandused

Organisatsioonide suurusgrupp
Kokku
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tegeletud. Tõestuseks asjaolu, et enamus küsimusele vastanud väikeorganisatsioonidest 

olid e-arved kasutusele võtnud alates 2011. aastast, keskmise suurusega ja suured 

organisatsioonid aga palju varem.  

Üsna palju toodi välja arvete kinnitamisega seotud muudatuste vajadust. Rõhutati jällegi 

teenuse soodsama hinna vajadusele. Soodsama hinna ja kalli teenuse hinna kalliduse 

rõhutamine viitab hinnatundlikkusele, see tähendab, et e-arve operaatorid peaksid üle 

vaatama oma hinnapoliitika ja hinnakirjad. See tagaks teenuse parema kättesaadavuse ja 

tagaks laialdasema e-arvete kasutuse. Üsna mitmed olid jätnud vastamata või märkisid, 

et ettepanekud puuduvad. 

Täiendada vajavaid aspekte on üsna mitmeid ning läbivalt on kõlama jäänud teenuse 

liiga kallis hind. Samuti võiks Eestis kasutada kooskõlastatud e-arveldamise protsessi, 

mis tagaks ühtsed e-arveldamise tingimused ja võimalused kõigile organisatsioonidele 

ning võimaldab üle minna täielikult paberivabale arveldusele. 

  



 
 

 

KOKKUVÕTE 

Maailmas on e-arveid kasutatud alates 1960. aastate keskpaigast. Ent algselt peeti e-

arveteks kõiki e-posti teel saadetavaid PDF arveid. Esimene elektrooniline 

andmevahetus süsteem oli EDI, mille eesmärgiks oli vahetada transpordiandmeid. 

Tänapäeval tähendab aga e-arve ehk digiarve elektroonilist dokumenti, mille elutsükkel 

on algusest lõpuni elektrooniline ehk mis luuakse, edastatakse, kirjendatakse ning 

säilitatakse elektroonilises keskkonnas. Eestis ei ole veel ühtki ammendavat 

definitsiooni e-arvetele, seetõttu valitseb eesti keeles mõistete osas segadus veel 

tänapäevalgi. 

E-arved koguvad üha suuremat populaarsust nii Eestis kui ka mujal maailmas ning üha 

rohkem ettevõtteid ja organisatsioone võtab kasutusele e-arved ning seetõttu on 

jooksvalt vaja teha muudatusi ja täiendusi e-arvete vahetamise süsteemides. 

Bakalaureusetöö esimeses osas käsitleti e-arvete olemust ja sellest tulenevat 

funktsionaalsust, samuti elektroonilist andmevahetust valitsuse ja riigi tasandil. Töö 

teises osas analüüsiti e-arvete kasutust Eestis ning sellest tulenevaid positiivseid ja 

negatiivseid aspekte.  

Autor kasutas antud töös küsitlusankeedist saadavaid vastuseid. 

Töö autori poolt läbiviidud veebipõhise ankeetküsitluse vastuste põhjal oli võimalik 

teha järgmisi ettepanekuid ja järeldusi: 

 Eestis ei kasuta e-arveid veel kõik ettevõtted ja organisatsioonid, mida oli näha 

ka tagasi laekunud vastuste põhjal, sest 146 laekunud vastuste hulgas oli ainult 

39 e-arvete kasutajat.  

 E-arveid saadetakse põhiliselt operaatorite vahendusel, millest kõige enam 

mainiti eArvekeskust, eriti väikeorganisatsioonide poolt. Põhjuseks ilmselt 

asjaolu, et eArvekeskus alustas oma tegevust kõige hiljem (2009. aastal) ja 



 
 

pakub e-arve teenuste pakette nii väikestele kui ka keskmise suurusega ja 

suurtele ettevõtetele. 

 Tööst järeldub, et Eestis peetakse kõige paremaks majandustarkvaraks e-arvete 

kasutamisel PMeni. Organisatsioonis kasutatavate majandustarkvarade puhul ei 

nähtud suurt arenduse vajadust, kuid siiski mainiti, et oleks vaja luua automaatne 

ostuarvete ja müügiarvete edastamise liidestus. 

 E-arvete kasutamisel Eestis on küll palju positiivseid aspekte, miks e-arveid 

kasutada ja hakata kasutama, aga on ka mitmeid täiendamist vajavaid asjaolusid 

nii arvete süsteemi kui ka funktsionaalsuse poolelt. Kõige suuremaks eeliseks oli 

dokumentide liikumiskiiruse kasv ning aja- ja tööjõukulu vähenemine. Samuti 

organisatsiooni sisene arvete vähene kadumine menetlemisel. Puuduseks aga 

operaatori poolt pakutava teenuse hind. Siiski kaaluvad positiivsed aspektid 

puudused üle ning üldiselt ollakse Eestis e-arvete kasutamisega rahul. 

 E-arvete vahetamise juures on probleemiks asjaolu, et sooviktakse saada 

ostuarveid e-arvetena, aga ise müügiarveid e-arvetena koostada ja edastada ei 

soovita. Koostatud ostuarve e-arvena on müügiarvena e-arveks teisele 

organisatsioonile. Siit ka soovitus muuta e-arve operaatori teenuse kasutamise 

süsteem ülesehituselt selliseks, kus maksma peaks ostuarvete saamise eest. 

Müügiarvete väljastamine e-arvetena võiks olla tasuta toiming. Samuti võiks üha 

rohkemate müügiarvete edastamise hulk anda soodustuse vastuvõetavatele 

ostuarvetele. See stimuleeriks e-arveid rohkem väljastama. 

 Autor leiab, et e-arve teenuseid pakkuv operaator võiks üle vaadata oma 

hinnakirja ja hinnapoliitika, et võimaluse korral alandada oma teenuse hinda. 

See tagaks teenuse parema kättesaadavuse ja laialdasema e-arvete kasutuse 

tulevikus. 

 Samuti soovitab autor e-arve teenust pakkuvatele operaatoritele võtta kuulda 

organisatsioonide ettepanekuid vajalike arenduste osas ning võimaluse korral 

teha jooksvaid täiendusi ja muudatusi kasutamise efektiivsemaks muutmiseks.  

 Autori arvates võiks Eestis digiarveid, kasutamise tehnoloogiat ja saadavat 

lisandväärtust laialdasemalt propageerida, kuna see tagab suurema e-arvete 

kasutajaskonna. Selleks võiks korraldada e-arvete teemalisi tutvustavaid 

konverentse ka neile ettevõtetele, kes e-arveid veel ei kasuta ja võimalikest 



 
 

lahendustest vähe teavad. Tutvustada võiks e-arvete kasutamise efektiivsust ja 

kasulikkust, toote kasutamislahenduste lisandväärtuse saamise võimalusi, samuti 

anda ülevaade seniste kasutajate kogemustest e-arvete kasutamisel. Lisaks võiks 

täiendavat informatsiooni kajastada ka operaatorite kodulehel. 

 Kuna Eesti soovib arveldamist muuta paberivabaks, siis peaks Eestis kasutama 

kooskõlastatud e-arveldamise protsessi. Lisaks tagaks see võimalikult suure 

hulga e-arvete kasutajaid tulevikus. 

Antud tööga võivad tutvuda kõik, kes soovivad saada ülevaadet e-arvete kasutamise 

hetkeolukorra kohta Eestis. Eriti võiks see töö huvi pakkuda e-arve teenuseid 

pakkuvatele operaatoritele, kuna annab põhjaliku ülevaate Eesti organisatsioonide poolt 

pakutud e-arvete kasutamise vajalikest muudatustest ja täiendustest.  
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 

 
Lugupeetud vastaja 

Olen Eesti Maaülikooli III kursuse üliõpilane Kaire Elissarov ja teostan oma 

bakalaureuse töö raames uuringut e-arvete kasutamise osas. Küsimustiku eesmärgiks on 

välja selgitada e-arvete kasutamisega/mittekasutamisega seotud probleemid. Küsitlusest 

saadavaid andmeid kasutatakse bakalaureusetöös ja vastaja anonüümsus garanteeritakse. 

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit.  

Täiendavate küsimuste korral saate võtta minuga kontakti aadressil 

kaire.elissarov@student.emu.ee 

E-arve on Eesti e-arve standardil põhinev XML formaadis masinloetav dokument, mida 

on võimalik saata e-arve operaatori (nt eArvekeskuse, Itella, Telema) vahendusel ning 

kasutada algusest lõpuni elektroonselt. Käesolevas küsimustikus EI LOETA e-arveks e-

postiga saadetavat PDF, DOC või XLS formaadis arvet. 

Arveid jaotatakse:  

• Paberarve 

• PDF (s.h DOC, XLS) formaadis arve, mis edastatakse e-postiga 

• E-arve on nii XML kui ka PDF formaadis e-arve operaatori poolt vahendatav 

elektrooniliselt automaatselt töödeldav masinloetav arve (ehk digiarve). 

 

            1. Kas Teie organisatsioon on e-arvete 

 Saatja (müügiarvete väljastaja)  

Saaja (ostuarvete saaja)  

Nii saatja kui ka saaja  

Ei kasuta e-arveid  

 

Kui Teie asutus ei kasuta e-arveid palun jätkata alates 20. Küsimusest! 

 
2. Mis aastast kasutab Teie organisatsioon e-arveid?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

        3. Millist e-arvete operaatorit (e-arvete vahendajat) kasutatakse Teie organisatsioonis?  

Itella Information AS  

Telema AS  

eArvekeskus (AS Eesti Post)  

Muu:  
 

mailto:kaire.elissarov@student.emu.ee
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4. Kas ostate sisse e-arve operaatorilt ostuarvete digiteerimise (paberarvete ja PDF arvete 

elektrooniliseks muutmise) teenust?  

Jah  

Ei  
 

5. Missuguseid kanaleid eelistab Teie organisatsioon arvete saamisel?  

E-arve operaatorite vahendusel saadavaid e-arveid  

E-postiga saadavaid PDF arveid  

Paberkandjal saabuvaid arveid  

Muu:  
 

6. Missuguseid kanaleid eelistab Teie organisatsioon arvete edastamisel?  

E-arvete operaatorite vahendusel saadetavaid e-arveid  

E-postiga saadetavaid PDF arveid  

Paberkandjal olevate arvete edastamist  

Muu:  
 

7. Palun andke hinnang e-arvete kasutamisele raamatupidamises võrrelduna varasema 

arvete menetlemise süsteemiga!  

 Jah, on 
palju 

väiksem 

Pigem 
on 

väiksem 

Ei oska 
öelda 

Pigem 
on 

suurem 

Jah, on 
palju 

suurem 

Võrdlus 
puudub 

Käsitsi andmete sisestusele 
kulunud aeg 

      

Arvete arhiivist ülesleidmisele 
kuluv aeg 

      

Arvetele ligipääsetavus 
sõltumata ajast/kohast 

      

Arvete kooskõlastuskiirus       

Arvete konteerimisele kuluv 
aeg 

      

Arvete järelkontrollile kuluv 
aeg 

      

Andmete sisestusvigade 
esinemine 

      

Arvete arhiveerimisele kuluv 
aeg 

      

Arvete teemal organisatsiooni 
siseselt informatsiooni 
vahetamiseks kuluv aeg 

      

Organisatsiooni siseselt 
arvete menetlemisel nende 
kadumine 
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8. Kui suur oli kogu ostuarvete keskmine arv 2013. aastal?  

…........................................................................................................................................................ 

9. Kui suur oli kogu müügiarvete keskmine arv 2013. aastal?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Kui palju oli sealhulgas umbes saabuvaid (mitte e-arve operaatori poolt digitaliseeritud, 

sisestatud) e-arveid?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Kui palju oli sealhulgas (e-arve operaatori vahendusel) umbes väljasaadetavaid e-

arveid?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Palun selgitage, missugustel põhjustel, kaalutlustel hakkas Teie organisatsioon 

kasutama e-arveid!  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Mida peab Teie organisatsioon e-arvete kasutamise positiivseteks külgedeks, 

missugune kasu sellega organisatsioonile kaasnes?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Mida peab Teie organisatsioon e-arvete kasutamise kitsaskohtadeks, missugused 

probleemid, puudused esinevad?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Missuguse kasutatava lisavõimaluse annab Teie organisatsioonile e-arve operaatori 

teenuse kasutamine?  

Arve andmete automaatse kontrollimise  

Arve andmete elektroonilise edastuse raamatupidamisprogrammi ilma neid käsitsi 

sisestamata  

Kooskõlastamise, koos kinnitajate kommentaaridega  

Automaatse eeldefineeritud kinnitusmallide rakendamise  

Konteerimise koos erinevate kulukohtade äramärkimisega  

Kulu tekitaja märgib ise vajaliku kulukonto ja kulukohad, raamatupidajal on ainult 

kontrollifunktsioon  

Automaatse eeldefineeritud konteerimismallide kasutamise  
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Digitaalse arhiveerimisvõimaluse  

Paberarvete ja PDF arvete digitaliseerimise e-arve operaatori poolt  

Arvetele ligipääsemise sõltumata ajast ja kohast  

Paberivaba arvete menetlemise  

Ostuarvete tasumise samast arvete menetlemise keskkonnast  

Paberkandjal olevaid arveid ei ole enam üldse peaaegu kasutusel  

Muu:  
 

16. Missugused oleksid vajalikud teil kasutatava majandustarkvara arendused e-arvete 

menetlemise parendamiseks?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Missugused takistused, probleemid esinevad, kui ei ole kasutusele võetud müügiarvete 

edastamist e-arvetena?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Mida soovitaksite e-arvete kasutamise juures muuta, täiendada?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Millised oleksid Teie organisatsioonide soovitused e-arveid pakkuvale operaatorile?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Kui Teie organisatsioonis ei kasutata e-arveid siis, kas olete teadlikud e-arvete 

kasutamise võimalustest?  

(Kui kasutate e-arveid, jätta küsimusele vastamata) 

Jah, oleme teadlikud ja plaanime lähiajal kasutusele võtta  

Jah, oleme teadlikud, kuid ei plaani kasutusele võtta  

Ei ole teadlikud  
 

21. Palun põhjendage, miks Teie organisatsioon ei ole üle läinud e-arvetele!  

(Kui kasutate e-arveid, jätta küsimusele vastamata) 

Puuduvad teadmised e-arvete kasutamise võimalustest  

Puudub vajalik personal, kes suudaks juurutada e-arvete kasutamise süsteemi  

Majandustarkvara ei toeta e-arvete kasutusele võtmist  
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E-arvete kasutamine toob tööd juurde  

Keeruline kasutada  

Ei usalda e-arveid  

E-arvetele üleminek tekitab lisakulutusi  

E-arvete kasutamise teenus on liiga kallis  

Puudub juhtkonna soov, huvi muudatuste tegemiseks  

Muu põhjus, täpsustage järgneval väljal:  

Muu:  

 
22.Teie organisatsiooni tüüp  

Äriühing  

Mittetulundusühing, sihtasutus  

Riigi või kohaliku omavalitsuse üksus, asutus  

Avalik-õiguslik organisatsioon  

Muu:  
 

23. Missugust majandustarkvara kasutatakse Teie organisatsioonis?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Kui suur oli Teie organisatsiooni aasta keskmine töötajate arv 2013. aastal?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Kui suur oli Teie organisatsiooni raamatupidamise struktuuriüksuse töötajate arv 2013. 

aasta lõpu seisuga? * 

………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Mis on Teie organisatsiooni põhitegevusala või EMTAKi kood?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Mis maakonnas asub Teie organisatsioon?  

 

28. Vastaja amet  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ankeedi edastamiseks klikkige nupul Submit! 

  



 
 

Lisa 2. Vastajate e-arvete kasutamisele ülemineku 
põhjuste tabel 

 

 

  

10-49 50-249 250 ja enam

Paberivaba kontor 2 1 3 6

Paberdokumentide hulga vähendamine - 1 1 2

Paberivaba menetlusprotsess - 2 - 2

Mõtteviis kokku (grupis) 2 4 4 10

Menetlusprotsessi kiirendamine 1 1 2 4

Efektiivsuse tõstmine - - 3 3

Ligipääsetavus - 1 1 2

Aja kokkuhoid - - 2 2

Tööjõukulude kokkuhoid - - 1 1

Andmete topeltsisestamise vältimine - - 1 1

Arhiveerimise efektiivsuse tõstmine - - 1 1

Raamatupidaja tööaja kokkuhoid - 1 - 1

Juhtide aja kokkuhoid arvete menetlemisel - - 1 1

Konteerimise mugavus - 1 - 1

Kooskõlastamiskiirus - 1 - 1

Kasutusmugavus - - 1 1

Elektrooniline kättesaadavus - 1 - 1

Efektiivsus kokku (grupis) 1 6 13 20

Juhtkonna otsus - 1 - 1

Juhtettevõttest tingitud ühtsele süsteemile üleminek 3 2 - 5

Kliendist tulenev soov 2 - 1 3

Raamatupidamise tsentraliseerimine 1 - - 1

Kehtestatud nõude täitmine kokku (grupis) 6 3 1 10

Kontroll arvete üle - 2 2 4

Arvete kadumise vältimine - - 3 3

Kontroll kokku (grupis) - 2 5 7

Vigade vältimine - - 2 2

Kvaliteet kokku (grupis) - - 2 2

Vastamata 1 4 1 6

Organisatsioonide suurusgrupp
Kokku

E-arvete kasutama hakkamise põhjus



 
 

Lisa 3. E-arvete kasutamise muutused 

raamatupidamises võrrelduna varasema arvete 

menetlemise süsteemiga (tabel) 
 

  Organisatsioonide suurusgrupp 
Kokku 

  10-49 50-249 250 ja enam 

Käsitsi andmete sisestusele kulunud aeg 

Jah, on palju väiksem 33% 27% 63% 44% (16) 

Pigem on väiksem 44% 27% 19% 28% (10 

Ei oska öelda 22% 36% - 17% (6) 

Pigem on suurem - 9% 13% 8% (3) 

Jah, on palju suurem - - 6% 3% (1) 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (16) 100% (36) 

Arvete arhiivist ülesleidmisele kuluv aeg 

Jah, on palju väiksem 22% 36% 67% 42% (16) 

Pigem on väiksem 44% 45% 20% 32% (12) 

Ei oska öelda 11% - - 3% (1) 

Pigem on suurem 22% 18% - 11% (4) 

Jah, on palju suurem - - 13% 5% (2) 

Kokku 100% (9) 100% (13) 100% (16) 100% (38) 

Arvetele ligipääsetavus sõltumata ajast/kohast 

Jah, on palju väiksem 56% 36% 56% 50% (18) 

Pigem on väiksem 22% 9% 6% 11% (4) 

Ei oska öelda 11% 18% - 8% (3) 

Pigem on suurem 11% 9% 6% 8% (3) 

Jah, on palju suurem - 27% 31% 22% (8) 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (16) 100% (36) 

Arvete kooskõlastamiskiirus 

Jah, on palju väiksem 67% 18% 38% 39% (14) 

Pigem on väiksem 11% 36% 31% 28% (10) 

Ei oska öelda 11% 18% - 8% (3) 

Pigem on suurem 11% 9% 13% 11% (4) 

Jah, on palju suurem - 18% 19% 14% (5) 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (16) 100% (36) 

Arvete konteerimisele kuluv aeg 

Jah, on palju väiksem 33% 17% 60% 39% (14) 

Pigem on väiksem 44% 42% 20% 33% (12) 

Ei oska öelda 22% 8% - 8% (3) 

Pigem on suurem - 25% 20% 17% (6) 

Jah, on palju suurem - 8% - 3% (1) 

Kokku 100% (9) 100% (12) 100% (15) 100% (36) 

Arvete järelkontrollile kuluv aeg 

Jah, on palju väiksem 33% 36% 50% 42% (15) 

Pigem on väiksem 33% 45% 38% 39% (14) 

Ei oska öelda 22% 9% 6% 11% (4) 
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 Pigem on suurem - 9% - 3% (1) 

Jah, on palju suurem 11% - 6% 6% (2) 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (16) 100% (36) 

Andmete sisestusvigade esinemine 

Jah, on palju väiksem 33% 17% 38% 30% (11) 

Pigem on väiksem 33% 50% 50% 46% (17) 

Ei oska öelda 22% 25% 6% 16% (6) 

Pigem on suurem 11% 8% 6% 8% (3) 

Jah, on palju suurem - - - - 

Kokku 100% (9) 100% (12) 100% (16) 100% (37) 

Arvete arhiveerimisele kuluv aeg 

Jah, on palju väiksem 33% 64% 73% 60% (21) 

Pigem on väiksem 33% 18% 20% 23% (8) 

Ei oska öelda 33% 9% 7% 14% (5) 

Pigem on suurem - 9% - 3% (1) 

Jah, on palju suurem - - - - 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (15) 100% (35) 

Arvete teemal organisatsiooni siseselt informatsiooni vahetamiseks kuluv aeg 

Jah, on palju väiksem 44% 27% 56% 44% (16) 

Pigem on väiksem 22% 55% 31% 36% (13) 

Ei oska öelda 22% - 13% 11% (4) 

Pigem on suurem 11% 18% - 8% (3) 

Jah, on palju suurem - - - - 

Kokku 100% (9) 100% (11) 100% (16) 100% (36) 

Organisatsiooni siseselt arvete menetlemisel nende kadumine 

Jah, on palju väiksem 67% 70% 50% 60% (21) 

Pigem on väiksem - 20% 44% 26% (9) 

Ei oska öelda 33% - 6% 11% (4) 

Pigem on suurem - 10% - 3% (1) 

Jah, on palju suurem - - - - 

Kokku 100% (9) 100% (10) 100% (16) 100% (35) 

 

  



 
 

Lisa 4. Tabel e-arvete vastustega e-arvete kasutamise 
positiivsetest külgedest 
 

 

  

10-49 50-249 250 ja enam

Arvete kinnitamise kiirendamine 3 - 1 4

Dokumentide liikumiskiiruse kasv - 2 3 5

Väiksem tööjõu vajadus - - 3 3

Aja kokkuhoid 2 1 - 3

Paberikulu kokkuhoid - - 2 2

Arhiveerimise mugavus - 1 1 2

Menetluskiiruse kasv - - 1 1

Paberi kulu vähendamine - - 1 1

Kinnitamisel juhtide aja kokkuhoid - - 1 1

Digiarvete puhul ei kulu aega arve sisesstamisele - - 1 1

Dokumentide kooskõlastamiskiiruse kasv - 1 - 1

Arhiveerimiskulude kokkuhoid - - 1 1

Arvete sisestuskiiruse kas - - 1 1

Käsitsi andmesisestustöö vähenemine - - 1 1

Arhiveerimise odavus - - 1 1

Efektiivsus kokku (grupis) 5 5 18 28

Automaatne arhiveerimine - - 1 1

Arvete arhiveerimise lihtsustamine - - 1 1

Arve kinnitamise teade e-postile - - 1 1

Elektrooniline andmevahetus e-arve operaatori 

ja majandustarkvara vahel - - 1 1

Parem arvete kättesaadavus - - 2 2

Kiirem arvete otsing/leitavus - 1 2 3

Igal kinnitajal oma arve kättesaamise mugavus - - 1 1

Mallide kasutamine lihtsustab tööd - - 1 1

Funktsionaalsus kokku (grupis) - 1 10 11

Sõltumata kohast arvetele ligipääsetavus - 1 - 1

Kaugtöö tegemise võimalus 1 1 2 4

Kaugtöö kokku (grupis) 1 2 2 5

Paberivaba menetlemine - 1 - 1

Paberarvete kadumine 2 1 - 3

Mõtteviis kokku (grupis) 2 2 - 4

Vähem sisestusvigu - - 2 2

Sisestusvigade vähenemine 1 - - 1

Kvaliteet kokku (grupis) 1 - 2 3

Juhtkonnal pidev ülevaade kõigist arvetest - - 2 2

Kinnitusringil arvete kadumise vältimine - 1 2 3

Kinnitusringil arvete liikumise kontroll 1 1 2 4

Kontroll kokku (grupis) 1 2 6 9

Kasu ei kaasnenud - 1 - 1

Kasu ei kaasnenud kokku (grupis) - 1 - 1

Ei oska hinnata - 1 - 1

Vastamata 2 3 1 6

E-arvete kasutamise positiivne külg
Kokku

Organisatsioonide suurusgrupp



 
 

 

SUMMARY 

E-INVOICING IMPLEMENTATION ASPECTS IN ESTONIA 

Kaire Elissarov 

The research paper is written in Estonian and comprises 65 pages including summary. 

There are six diagrams, eighteen tables and 31 sources in the research. 

The topic of the research is „E-Invoicing implementation aspects in Estonia“. 

There is a growing use of e-invoicing in Estonia as well as the rest of the world. The 

reason for that is to get rid of paper invoices and in addition there are many advantages 

of using e-invoices that helpis to simplify the daily work of accountants. However, all is 

not yet quite perfect, and it would be necessary to make some changes and additions to 

the e-invoicing functionality as well as the functioning of the systems.  

The purpose of bachelor’s thesis is e-invoicing usage analysis of the current situation in 

Estonia and to further explore the use of e-invoices e-invoicing issuer and the recipient 

point of view – find out the positive aspects of the use of e-invoicing and problems 

associated with the use. The analysis conducted on online survey.  

To complete the researches purpose, many research questions were set: 

 What is the current situation of useing e-invoicing in Estonia? 

 What is the use of e-invoicing positive aspects? 

 What are the bottlenecks present in the use of e-invoicing? 

Based on the web-based questionnaire responses, the author can make the following 

conclusions and suggestions: 



 
 

 Not all Estonian companies and organizations use e-invoices, which could be 

seen the return received responses, because out of 146 received responses there 

are only 39 e-invoicing users. 

 Using e-invoices in Estonia, there are many positive aspects, why the use of e-

invoicing and the start to use it, but there are also a number of factors that need 

to be supplemented in the billing system, as well as the functionality side. 

Increasing mobility of the documents, and decreasing time spent and labor costs 

are the biggest advantages of e-invoicing. In addition, decreasing the loss of 

processing invoices within the organization.  The drawback is the price of the 

service offered by the operator. People in general are pleased to use the e-

invocing system in Estonia. 

 The author argues that the e-invoicing service provider operator could review 

price-list and price policy to lower the price of their service, if possible. This 

would ensure better availability of service and wider use of e-invoicing in the 

future. 

 The autor also suggests to the e-invoicing service offered by oprators to hear 

feedback from the organizations necessary developments, and, if possible, to 

make running additions and changes to the efficiency of use. 

 The autor belives that it could widely promote electronical bills, the use of 

technology and the added value in Estonia, because it provides a larger e-

invoicing users. For instance to organize outreach conferences about electronic 

invoicing to those companies that still do not use e-invoices and do not  know 

much about the use of e-invoicing possible solutions. 

This paper may be consulted by all who want to get an overview of e-Invoicing use 

current situation in Estonia. In particular, this work could be interesting to e-invoicing 

services offered by operators, as it will provide a comprehensive overview of Estonian 

organizations proposals by the e-Invoicing necessary changes and developments. 
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