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Palju on spekuleeritud selle üle, et e-arvete kasutamise abil on ettevõtetel võimalik raha 

säästa ning annab ka mitmesugust mitterahalist kasu, siis antud uurimustööga analüüsibki 

autor e-arvete kasutamist avalikus sektoris, selleks, et jõuda järeldusele, kas soovitud 

eesmärk või mõju on ka avalikus sektoris reaalselt saavutatud 

Varasemalt on sarnasel teemal uuringu läbi viinud Ernst & Young Baltic AS koostöös 

Rahandusministeeriumiga,  teemaks oli „Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja 

avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused)“, mille eesmärgiks oli välja selgitada 

võimalused masinloetavate e-arvete laiemaks kasutuselevõtuks era- ja avaliku sektori 

vahelises arveldamises 

Käesoleva töö eesmärk on uurida majandusliku mõju suurust avalikus sektoris, mis on 

saadud e-arveid kasutades 

Uurimistöös on kasutatud andmeid, mis on võetud Rahandusministeeriumi 

koduleheküljelt asuvast  nimekirjast, kes on 2016. aasta seisuga avalikus sektoris e-arvete 

kasutajad. Empiirilise osa koostamiseks kasutatakse  läbiviidud veebipõhist 

ankeetküsitlust. Tulemuste  analüüsimisel kasutab autor abistavaid informatiivseid 

jooniseid ja tabeleid 

Uuringust järeldus, et avaliku sektori ettevõtted on kasu saanud e-arvete kasutuselevõtust 

ja tänu sellele enda kuludelt kokku hoidnud. 32% ettevõtetest vastas ,et mõju on olnud 

suur ettevõtte majandustegevusele ostuarvete käsitlemisel masinloetlevate  e-arvetena.  

40% ettevõtetest vastas, et müügiarvete menetlemine  masinloetlevate e-arvetena ei ole  

majandustegevusele kasu toonud. Valdavenamus, kes vastasid, et ei ole kasu saanud olid 
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,ettevõtted, kes ise ei saatnud müügiarveid ja samuti ettevõtted, kes olid alles üle läinud 

täielikule e-arvetele, seega ei olnud nad veel kasu täheldanud, kuna kasu saadakse üldjuhul 

alles 0.5-1,5 aasta pärast.  Kindlasti on ka see tulemus mõjutaud sellest, et  ettevõtted 

saadavad vähesel määral ainult e-arveid ja valimisse sattusid ettevõtted, kes ei väljasta ka 

müügiarveid, et üldjäreldusi sellest riigi mastaabis kindlasti teha ei saa. 

Olulisemateks kasu toovateks tunnusteks on olnud ostuarvete puhul ajaline kokkuhoid ja 

tänu sellele on saavutatud rahaline kokkuhoid, andmete parem kättesaadavus,  ja arvete 

menetlemise kiirus. Müügiarvete puhul on olulisemateks kasu toovateks tunnusteks 

ajaline kokkuhoid ja tänud sellele  on saavutatud rahaline kokkuhoid ja väiksem paberi ja 

saatekulu. Antud tegurite mõju ettevõtte majanduslikule mõjule on leidnud kinnitust ka 

teoorias, et nende tegurite mõjul on ettevõtetel võimalik enda kulusid kokku hoida nagu 

järeldub ka antud uuringust.  

 

Märksõnad: majanduslik mõju, masinloetavad e-arved, avalik sektor, elektroonilised 

arved 
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As there has been a lot of speculation that implementation of e-invoices would help 

companies save money and would also provide various non-financial benefits, in this 

thesis, the author analyses the use of e-invoices in the public sector to conclude whether 

or not the desired goal or impact has actually been achieved in the public sector. 

A similar survey has been conducted before by Ernst & Young Baltic AS in cooperation 

with the Ministry of Finance, who concluded the survey “Masinloetavatele e-arvetele 

üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused)” (“Transfer to machine-

readable e-invoices between the private and public sector (preparedness and needs)”) with 

an aim to determine the possibilities for more extensive implementation of machine-

readable e-invoices in settling of accounts between the private and public sector. 

The aim of this thesis is to examine the extent of the economic impact achieved in the 

public sector by using e-invoices. 

The data used in the research was obtained from the list of public sector e-invoice users 

as at 2016 published on the website of the Ministry of Finance. A web-based questionnaire 
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survey conducted is used to draw up the empirical part. The author uses the assistance of 

figures and tables in analysing the results. 

The research revealed that public sector companies have benefitted from implementation 

of e-invoices and their expenses have decreased. 32% of the companies responded that the 

impact of machine-readable purchase e-invoices on the company’s economic activities 

has been great. 40% of the companies responded that processing sales invoices as 

machine-readable e-invoices has had a small beneficial effect or no beneficial effect on 

the company’s economic activities. Majority of the companies that reported no beneficial 

effect were not issuing sales invoices themselves or had just fully transferred to e-invoices 

and had thus not yet observed any benefits, as the beneficial effects generally manifest in 

0.5-1.5 years’ time. The outcome was certainly also impacted by the fact that few of the 

companies send exclusively only e-invoices and the sample included companies that are 

not issuing sales invoices, thus, no nationwide generalisations can be made based on the 

results. 

In the case of purchase invoices, the most significant beneficial factors have included the 

time saved and the resulting cost-efficiency, better availability of the information and the 

speed of processing the invoices. In the case of sales invoices, the most significant 

beneficial factor has been the time saved and the cost-efficiency achieved thereby, as well 

as lower expenditure on paper and on sending the invoices. The impact of these factors on 

the companies’ economic situations has also confirmed the theory that these factors enable 

companies to cut down their expenses, as the research reveals.  

 

 

 

 

 

Keywords: economic impact, machine-readable e-invoices, public sector, electronic 

invoices 

 

 

 



7 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Üheks oluliseks osaks ettevõtete vahelisest suhtlusest on kaupade ja teenuste ostmine, 

arveldamine ja müümine. Arvete saatmine ja saamine ning nendele järgnevad 

finantstehingud on igas ettevõttes prioriteet, et asjad toimiksid. Ettevõtted peaksid olema 

huvitatud sellest, et arvete saatmine toimuks võimalikult lihtsalt ja hoiaks ettevõttes kokku 

aega ja kulusid. 

Euroopa Liidus on eesmärk võetud selliselt, et aastaks 2020 kasutatakse Euroopas peamiselt 

e-arveid, mida edastatakse ühest tarkvarasüsteemist teise ja jääb ära arvete käsitsi 

menetlemine ja sisestamine. Euroopa Komisjon on teinud kohustuslikuks, et alates 2016. 

aastast peab avalik sektor riigihangete puhul vastu võtma ainult e-arveid (Komisjoni teatis 

… 2010). Tänu sellele on avaliku sektori ettevõtted kohustatud üle minema täielikule e-

arveldusele. 

Ernst & Young Baltic AS uuringust selgus, et rahaline kokkuhoid avalikule sektorile 

üleminekul täielikult masinloetavatele e-arvetele oleks 2,5 miljonit eurot aastas, mis on 

loomulikult seotud otseselt e-arvete mahust (Ernst…2014). Seega on oluline uurida 

võimalusi e-arvete kasutusulatuse suurendamiseks. Ettevõtetel on samuti võimalik e-

arvetele üle minnes saada muid kasusid nagu näiteks tööaja kokkuhoid, parem ülevaade 

arvetest, tööprotsesside lihtsustamine jne. 

Käesoleva töö eesmärk on uurida majandusliku mõju suurust avalikus sektoris, mis on 

saadud e-arveid kasutades. Kuna palju on spekuleeritud selle üle, et e-arvete kasutamise abil 

on ettevõtetel võimalik raha säästa ning annab ka mitmesugust mitterahalist kasu, siis antud 

uurimustööga analüüsibki autor e-arvete kasutamist avalikus sektoris, selleks, et jõuda 

järeldusele, kas soovitud eesmärk või mõju on ka avalikus sektoris reaalselt saavutatud.  

Antud uurimus pakub informatsiooni kõigile avaliku sektori organisatsioonidele, kes e-

arveid kasutavad ja samuti kindlasti ka nendele, kes hetkel veel ei kasuta. Et teada saada, 

milline see mõju on olnud ning millised tegurid on kõige rohkem majanduslikku mõju 

põhjustanud. 
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Uurimustöö teostamiseks ja töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised 

uurimisküsimused: 

 
1) Kuidas e-arvete kasutuselevõtt on mõjutanud ettevõtte kulusid? 

2) Millised on olulisemad kasu toovad tunnused, mida on saadud e-arvete 

kasutamisest? 

3) Millist majanduslikku mõju on avaldanud e-arvete kasutamine ettevõtte 

majandustegevusele? 

Antud bakalaureusetöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ning empiirilisest. Töö 

teoreetilises osas käsitletakse e-arvete olemust avalikus sektoris ja ülemineku mõju 

organisatsioonile, antakse ülevaade varem läbiviidud uuringutest nii riiklikul tasandil kui 

tudengite koostatud töödest, kus autor toob välja uuringute fookused, millele uuringud 

keskendusid ja olulisemad uurimus tulemused ning järeldused. Seejärel vaadeldakse e-

arvete levikut erinevates riikides. Teoreetilise ülevaate koostamiseks kasutatakse 

varasemaid uuringuid, teadusartikleid ning -väljaandeid. Töö empiirilise osa esimeses 

alapeatükis antakse ülevaade uuringu koostamise metoodikast, teises alapeatükis 

selgitatakse andmete kogumise ja valimi moodustamist ning kolmandas alapeatükis antakse 

ülevaade koostatud küsimustiku tulemuste põhjal e-arvete kasutamise majanduslikust 

mõjust avalikule sektorile. 

Uurimistöös on kasutatud andmeid, mis on võetud Rahandusministeeriumi koduleheküljelt 

asuvast  nimekirjast, kes on 2016. aasta seisuga avalikus sektoris e-arvete kasutajad. 

Empiirilise osa koostamiseks kasutatakse  läbiviidud veebipõhist ankeetküsitlust. Tulemuste  

analüüsimisel kasutab autor abistavaid informatiivseid jooniseid ja tabeleid.  
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1. E-ARVETE OLEMUS JA KASUTUS 

 

1.1. E-arvete olemus ja käsitlus 

 

Üha enam minnakse ettevõtetes üle paberarvetelt e-arvetele, sest tehnoloogia areng 

võimaldab  ettevõtetel kasutusele võtta uusi lahendusi, mis tagab kiirema ja mugavama 

asjaajamise.  

E-arve definitsioon ja käsitlus on oma arengu jooksul omanud mitmeid erinevaid tähendusi 

ja tõlgendusi. Tavakäsitluses peetakse e-arve all enamasti silmas igasugust elektroonilise 

andmevahetuse käigus, e-posti teel, saadetavaid arveid, nagu näiteks PDF-dokumente. E-

maili teel saadetavat PDF-dokumenti ei loeta masinloetavaks e-arveks ehk digiarveks. 

Erialases käsitluses on e-arve defineeritud kitsamalt ja spetsiifilisemalt. Elektroonilise 

arveldamise definitsiooni peaks seega piiritlema tingimusega, et arveldusinformatsioon peab 

olema masinloetaval kujul ja kindla andmestruktuuriga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv on defineerinud E-arvet selliselt: „sellises struktureeritud elektroonilises formaadis 

väljastatud, edastatud ja saadud arve, mis võimaldab seda automaatselt ja elektrooniliselt 

töödelda“ (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv… 2014).  

E-arvetel on võrreldes paberarvetega olulised eelised. Need hõlmavad vähem vigu, lühemaid 

maksetähtaegu, väiksemaid posti- ja trükikulusid ning eelkõige täielikult integreeritud 

töötlust. Seepärast on e-arvete üks iseloomulik omadus seotud asjaoluga, et neid on võimalik 

automatiseerida, eriti juhul, kui arve saadetakse struktureeritud vormingus. E-arveid saab 

koostada ja edastada automaatselt ja otse arve väljastaja või teenusepakkuja 

finantstarneahelasüsteemist arve saaja süsteemi. Seepärast ei tulene suurem majanduslik 

kasu mitte trüki- ja postikulude kokkuhoiust, vaid kogu kaubanduspartnerite vahelise 

protsessi automatiseerimisest ja integreerimisest, alates tellimuste esitamisest kuni 

maksmiseni.  

Arvete saatmiseks on ettevõttel erinevaid võimalusi, nii paberarvena posti teel, mida 

kasutatakse küll järjest vähem, kuna tehnoloogia on arenenud ja selle asemel on kasutusele 

võetud ühe rohkem PDF-formaadis koostatud arved, mis saadetakse ostjale e-posti teel. 
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Elektrooniline

arhiveerimine 

Arvete vastuvõtmine 

majandustarkvaras 

 VASTUVÕTJA  

OPERAATOR 

Elektrooniline 

kinnitusring 

Maksmine 

Lisaks eelpool nimetatud variantidele on ettevõttel võimalik arveid edastada ka e-arvetena, 

mis edastatakse elektrooniliselt ja seda on võimalik digitaalselt töödelda. Tänu digitaalsele 

töötlemisele on ettevõtetel võimalik kokku hoida arvete sisestamise kuludelt ja tegevustelt, 

mis nõuavad arvete käsitsi töötlemist. Seega peaksid ettevõtted olema huvitatud e-arvetele 

üleminekule, sest see paneb ettevõtete vahel arvete vahetamise kiiremini toimima ja 

võimaldab hoida kokku kulusid. 

Vastavalt arvete kasutamise liikidele, mida ettevõtted kasutavad on võimalik arveid saata, 

kas siis manuaalselt, pool-manuaalselt või siis täisautomaatselt. Kuna antud bakalaurusetöös 

keskendub ettevõtetele, kes juba on e-arvete kasutajad, siis toob autor ülevaate täis 

automatiseeritud  arvelduse süsteemist ( joonis 1). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 1.E-arvete automaatne arveldamise protsess (Penttinen… 2008: 15-16, Ciciriello, Hayworth… 2009: 

, 14) 

 

Antud süsteem tähendab seda, et mõlemad osapooled on arvete vastuvõtmise, edastamise ja 

menetlemise automatiseerinud (Penttinen…2008: 15-16, Ciciriello, Hayworth... 2009: 14-

15). Automaatne protsess on tunduvamalt efektviisem, kuna mitmed protsessi osad on 

automatiseeritud ja ei vaja eraldi käsitsi töötlust, mis manuaale protsessi puhul on 

vältimatud. Automaatne protsess on ajaliselt kiirem, tööjõuvajadus väiksem ja on väiksem 

oht vigade tekkeks (Penttinen…2008, Ciciriello, Hayworth… 2009: 14-15,  Hernandez, 

Ortenga… 2012:  16). 

SAATJA  

 
 Arve loomine 

majandustarkvaras 
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E-arveldamist käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv sätestab, et „e-

arveldamisest saadav kasu on maksimaalne siis, kui arve genereerimist, saatmist, 

edastamist, vastuvõtmist ja töötlemist saab täielikult automatiseerida. Sellepärast tuleks e-

arveldamise Euroopa standardile vastavateks pidada ainult masinloetavaid arveid, mida 

saaja saab automaatselt ja digitaalselt töödelda. Vaid pildifaili ei tohiks käesoleva direktiivi 

mõistes lugeda e-arveks“ (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv… 2014). 

E-arvete vahendamisel eristatakse Euroopas kolme valdkonda:   

 B2B (Business to Business);  

 B2G (Business to Government);  

 B2C (Business to Consumer).   

B2B valdkonnas saadavad organisatsioonid omavahel e-arveid kaupade ja teenuste eest B2G 

valdkonnas esitavad organisatsioonid avalikule sektorile e-arveid ja vastupidi B2G, avalik 

sektor saadab ettevõtetele e-arveid. B2C valdkonnas edastavad suurkorporatsioonid e-arveid 

eraisikutele (Hammer 2007) . B2B arve on Ühtsele e-arvete standardile vastav XML-

formaadis fail on B2B ,milles on kirjas arve algandmed. Ühtse e-arve standardi kasutamise 

abil on võimalik arvuti abil digitaalset arvet lugeda (E-Invoicing… 2013). 

2016. aasta jaanuari seisuga võtavad avalikus sektoris  e-arveid vastu  46% avaliku sektori 

asutustest. Kõige enam kasutavad e-arveid riigiasutused (92%) ning KOV-id ja hallatavad 

asutused (62%). Ülejäänud avaliku sektori asutuste kohta on see näitaja 9%. E-arvet 

kasutavate avaliku sektori ettevõtete nimekiri on välja toodud lisas 1 (Rahandu… 2016). 

Võrreldes 2013. aastaga on avalikus sektoris e-arvete kasutajate hulk märgatavalt tõusnud. 

2013. aastal võttis e-arveid vastu 12% ja saatis 6% avaliku sektori organisatsioonidest 

(Ernst… 2013: 12), seega on see kasvanud lausa 34%. Tingitud on see kindlasti sellest, et 

Euroopa Komisjon on teinud kohustuslikuks, et alates 2016. aastast peab avalik sektor 

riigihangete puhul vastu võtma ainult e-arveid (Komisjoni teatis … 2010). Tänu sellele on 

avaliku sektori ettevõtted kohustatud üle minema täielikule e-arveldusele. Ja Euroopa 

Komisjoni eesmärk on selline, et aastaks 2020 toimub avaliku ja erasektori vahel täielik e-

arvetega arveldamine ehk e-arvete kasutamise määraks on kavandatud 100% (Eesti… 2014: 

30). Billentise hinnangul on kohustuslik e-arvetele üleminek riigihangetes olnud üks põhilisi 

tegureid, mis on suurendanud e-arvete kasutusulatust riikides, kuna 45-65% ettevõtetest on 

sellest mõjutatud olnud (Billentis… 2014: 36). 
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Suure osa riigis toimuvast arvelduste mahust moodustub avalikus sektoris (joonis 2), 

hinnanguliselt  on see umbes 3% juriidiliste isikute vahelistest arveldustest, 

 

Väljastatud arvete kogumaht – 60 mln 

Juriidilised isikud (B2B;B2G)-30mln (50%) Eraisikud (B2C) – 30 mln (50%) 

Avalik sektor- 1mln 

(ca 3%) 

Erasektor (B2B) – 29 

mln (97%) 

 

Riik-0,4 mln (40%) KOV -0,4 mln (40%) Muud-0,2 mln (20%) 

Joonis 2. Eestis väljastatavate arvete hinnangulised mahud adressaatide kaupa (Ernst…2013: 8) 

 

See on aastas kokku umbes 1 miljon avalikule sektorile esitatavat arvet. Ernst & Young 

Baltic AS uuringust põhjal võib väita, et umbes 50% ettevõtetest müüvad oma tooteid ja 

teenuseid avalikule sektorile, mida kinnitab ka Euroopa vastav praktika (Ernst…2013: 8).  

Lisaks suurtele arvete ning tehingupartnerite hulgale iseloomustab avalikku sektorit suur 

reglementeeritus ning pikad kinnitusringid (Lindskog… 2004). Avaliku sektori eesmärgiks 

peaks olema ostuprotsesside tõhustamine, et tagada avalike ressursside optimaalne kasutus 

(Euroopa Komisjon…2013:  9-10, Lindskog… 2004: 124). 

Antud peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et avalikus sektoris on e-arvete kasutajate arv 

kasvanud ja seda koguni 34% võrreldes 2013. aastaga. Seda tõenäoliselt põhjusel, et alates 

2016. aastast peab avalik sektor riigihangete puhul vastu võtma ainult e-arveid. Selleks, et 

e-arvetest saadav kasu oleks ka maksimaalne, peavad asutused kindlasti kasutama e-arvete 

käsitlemisel täielikku automatiseerimist. See tagab kiirema arvete saatmise, vastuvõtmise ja 

töötlemise. Lisaks annab see võimaluse kuludelt kokku hoida, kuna ringlevate arvete maht 

avalikus sektoris on suur, arvete kinnitusringid pikad ning tegu on keeruliste 

administratiivsete protsessidega, mille abil on võimalik e-arveid kasutades kuludelt kokku 

hoida. 
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1.2. E-arvete ülemineku mõju organisatsioonile ja varasemad uuringud 

 

E-arvete teemal on uuritud erinevate võimaluste kohta, milline on ettevõtete valmisolek ja 

võimalused e-arvetega liitumiseks ning eeldatav majanduslik kasu ettevõtetele  ülemineku 

korral. See võib tuua nii otsest rahalist, kui ka rahas mitte mõõdetavat kasu. Ettevõtete jaoks 

on e-arvetele ülemineku suurim innustaja kindlasti vahetu kasu majandustegevusele. 

E-arvetele üleminekuga seotud mõjud jagunevad kaheks: materiaalseteks ja mitte-

materiaalseteks mõjudeks (joonis 3). 

 

 

 

Joonis 3. E-arvetele ülemineku majanduslikud mõjud  (Politecnico Di Milano…2008: 15) 

 

Otsest kulude kokkuhoidu (nt produktiivsuse tõus), mis saavutatakse protsessi 

automatiseerimisega nimetatakse materiaalseks mõjuks. Andmete kättesaadavuse 

paranemist, ettevõtte maine tõusu, kontrollifunktsiooni võimekuse suurenemist jne 

nimetatakse mitte-materiaalseteks mõjuks (Politecnico Di Milano…2008: 15) 
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’Materiaalsed mõjud on tingitud arvete menetlemisele kuluva  tööaja vähenemisest, mis 

tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest. 

(Caluwaerts …2010: 233; Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4). Ostuprotsessi  puhul 

säästetakse raha peamiselt andmete sisestamise ja menetlusprotsessiks kuluva tööaja 

vähenemise pealt. (Almeida, Romao…2010: 138). Müügiprotsessis  tuleb rahaline sääst 

enamasti  paberi- ja postituskulu  vähenemisest, samuti arvete  printimise ja ümbrikusse 

panemisega  tingitud tööjõukulu vähenemisest (Radecki, Wenninger… 1999: 3).  

Manuaalsete tegevuste eemaldamisega väheneb ka vigade hulk, mis tuleneks arvete 

sisestamisest ja  tänu sellele paraneb  andmete kvaliteet ja samas väheneb ka eksimuste 

parandamiseks kuluv tööaeg (Caluwaerts… 2010: 233, Pentinnen… 2008, Kioses et al. 

2007: 79).Samuti  on võimalik  kokku hoida arhiveerimisega  seotud kuludelt (arhiivipind,  

tarvikud jne)(Kioss at al. 2007: 79). 

Mitte-materiaalsete mõjudena on kirjeldatud  kaudseid kasusid, mida võib e-arvetele 

üleminek kaasa tuua lisaks rahalisele kokkuhoiule. Tänu elektroonilisele arhiveerimisele ja  

ligipääsetavusele suureneb raamatupidamise ja finantsfunktsiooni efektiivsus (Almeida, 

Romao… 2010: 138).  

Struktureeritud arvete edastamine elektroonilisel teel võimaldab parandada 

organisatsioonide vahel rahavoogusid, kuna e-arved võimaldavad maksete kiiremat 

laekumist (Radecki , Wenningeri… 1999: 3). Euroopa komisjon on hinnanud,  et paberarve 

puhul kestab arve saatmise protsess loomisest kuni tasumiseni 30 kuni 100 päeva, samas 

täielikult automatiseeritud protsessi puhul ainult kuni 10 päeva, vähemoluline ei ole ka  

arveldamise läbipaistvuse suurenemine .(Euroopa Komisjon… 2013: 61-62). 

Attaran on enda uurimuses  välja toonud elektrooniliste hankeprotsesside majanduslikku 

mõju operatiivseteks mõjudeks ja võimalusteks ja strateegilisteks kasudeks. Strateegiliste 

mõjude all toob autor välja administratiivse töö tundide vähenemisest tuleneva võimaluse 

suunata tööjõudu muude ülesannete täimisele, samuti paranenud ärivõimalused ning ka 

hangete konsolideerumisest saadavad allahindlused ja parema teeninduse tarnijate poolt. 

Operatiivseteks mõjudeks on näiteks finantskontrolli ja auditi funktsiooni paranemine, aga 

ka näiteks tarneaegade lühenemine. Võimalustena kirjeldab Attaran organisatsiooni maine 

ja koostöösuhete paranemist, vigade vähenemist ja tellimuste õigeaegsust ja korrektsust. 

(Attaran… 2001: 179). 
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Euroopa komisjoni arvates annaks täielik üleminek elektroonilisele riigihankele märgatava 

kokkuhoiu ja soodustaks teatud avaliku halduse tegevuste ja struktuuri ümberkorraldust ning 

kindlasti on ka majandus kasvu soodustavaks teguriks, kuna, edendab innovatsiooni ja 

lihtsustamist ning avab siseturu. Ka saaks selle abil soodustada väikeettevõtete osalemist 

riigihangetes, vähendades halduskoormust, suurendab ärivõimaluste läbipaistvust ning 

vähendades osalemiskulusid (Komisjoni… 2010). 

Ernst & Young Baltic AS koostöös Rahandusministeeriumiga viisid läbi uuringu 

„Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja 

vajadused)“, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millised on  võimalused masinloetavate e-

arvete kasutuselevõtuks avalikus ja erasektori vahelises arveldamises. Antud uuringu 

projektijuht oli Keiu Rõa, kes koostas ka sellest uuringust lähtuvalt enda magistiröö, teemal 

„Eesti valmisolek üleminekuks e-arveldamisele avaliku ja erasektori vahel“. Uuringust 

järeldus, et  era- ja avaliku sektori tehniline valmisolek üleminekul  omavahelistele e-

arvetele (B2G) on hea, kuid üleminekut peetakse kulukaks ja teadlikkus saadavast kasust on 

vähene. Kuna antud bakalaureusetöö keskendub avaliku sektori uurimisele, toob autor välja 

üksnes avaliku sektori kohta käivad järeldused ja valmisoleku e-arvetele ülemineku suhtes. 

Uuringust järeldus, et valdav enamus avaliku sektori asutusi kasutas 2013. aastal 

arveldamiseks e-posti teel saadetavaid PDF-arveid, paberarveid  ja masinloetavaid e-arveid, 

mis automaatselt liiguvad ühest tarkvarasüsteemist teise ilma, et oleks vaja käsitsi sisestada. 

Kõige levinud arvete saatmine viis avalikus sektoris oli PDF-kujul, mis müügiarvetest 

moodustas 2013. aastal  78% ning ostuarvetest 59%.  6% avaliku sektori asutustest saatis 

2013. aastal e-arveid ja umbes 12% võttis vastu ostuarveid e-arvetena. Kuigi avaliku sektori 

üleminek e-arvetele oli tagasihoidlik, oli valmisolek selleks täielikult olemas, kuna vastav 

majandustarkvara, mis on vaja e-arvete vastuvõtmiseks ja töötlemiseks oli enamusel avaliku 

sektori ettevõtetel olemas. Valmisolekut toetavad ka erinevad riigi poolt loodud e-arvete 

esitamist võimaldavad keskkonnad.  Uuringust järeldus, et suurem valmisolek e-arvetele 

üleminekul oli suurematel ettevõtetel, riigiasutustel, KOV asutustel ning suurematel riigi- ja 

KOV sihtasutustel ja MTÜ-del (Ernst… 2013). 

Keiu Rõa käsitles  enda magistritöös põgusalt ettevõtete majanduslikku mõju e-arvetega 

liitudes, aga seda siis sellest aspektist, et kuidas on omavahel seoses ettevõtte suurus, arvete 

hulk ja erinevat tüüpi arvete osakaal. Analüüsimeetodina kasutas Rõa regressioonanalüüsi 

ja t-testi. Autori eesmärgiks oli välja selgitada millised e-arvetega seotud aspektid toovad 
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endaga kaasa suuremat majanduslikku mõju. Rõa uuris e-arvetele ülemineku majandusliku 

mõju suuruse sõltuvust erinevatest organisatsiooni iseloomustavatest teguritest. Avaliku 

sektori analüüsimiseks oli valimi suurus 28 ettevõtet ja tulemused on toodud avaliku sektori 

kui ostja seisukohalt. Analüüsil lähtus autor arvete hulgast, asutuse suurusest ja erinevat 

tüüpi arvete osakaalust. Analüüsist järeldus, et avalikul sektoril , kui ostja puhul on  kõige 

olulisemaks näitajaks ettevõtte suurus, mis mängib rolli e-arvetele ülemineku osas ja on 

majandusliku mõju suhtes kõige olulisem näitaja. Samuti  arvete osakaal kogu arvete mahust 

on olulise tähtsusega. Seega võib järeldada, et suurtematel ettevõtetel on võimalik 

arveldamisega seotud toiminguid lihtsustada ja ning sellega hoida kuludelt kokku. Arvete 

mahust on olulise tähtsusega e-arvete osakaal ja suurema e-arvuga asutuse potentsiaalne 

majanduslik mõju e-arvetele üle minnes on tunduvalt suurem. (Rõa… 2014) 

Kaire Elisaarov viis enda bakalaureusetöös läbi uuringu e-arvete rakendamise aspektidest 

Eestis. Uuringust järeldus, et paljud ettevõtted ei kasutanud veel 2014. aasta seisuga e-

arveid, põhiliselt saadeti e-arveid operaatorite vahendusel, millest kõige rohkem kasutati e-

arvekeskust. Positiivsemate aspektidena toodi välja e-arveid kasutades dokumentide 

liikumiskiiruse kasvu ning aja ja tööjõukulu vähenemist. Samuti arvete väiksemat kadu. 

Puuduseks aga peeti operaatori poolt pakutavat teenuse hinda, et liiga kulukas. Samuti 

mainiti seda, et sooviti saada ostuarveid e-arvetena, aga ise ei soovitud müügiarveid e-

arvetena koostada ega edastada (Elisaarov… 2014).   

Erinevad  autorid (Ernst… 2014,Billentis… 2007), on toonud välja erinevaid hinnanguid e-

arvetele ülemineku potentsiaalse majandusliku mõju kohta. Ernst & Young Baltic AS  

uuringust selgus, et rahaline kokkuhoid avalikule sektorile üleminekul täielikult  

masinloetavatele e-arvetele oleks 2,5 miljonit eurot aastas. Alapeatükis 1.1 toodud andmetel 

on  arvete maht, mida avalik sektor aastas vastu võtab ligikaudu 1 miljon. Billentis  on e-

arvetega tegelev  organisatsioon , kes on välja toonud hinnangulised  e-arvetele üleminekul 

säästvad  summad ja hindab, et  ostuarvete puhul on  keskmine paberarve menetluskulu 

17,60 eurot ja e-arve menetluskulu 6,70 eurot, mis teeb  rahaliseks säästuks üle 10 euro  arve 

kohta. Kuna arvutustes on lähtutud üldjuhul Euroopa kõrgemate tööjõu- ja teiste kulude 

baasilt, siis õiglase hinnangu kohaselt võiks Eestis see  kokkuhoid olla ligi 2  korda väiksem 

ehk 5  eurot. Arvestades  ka seda, et  Eestis on juba  enamus saavutanud selle  kokkuhoiu 

PDF-arvetele üleminekuga,  siis võib täiendavat  kokkuhoidu hinnata ligikaudu 50%  

väiksemaks ehk 2,5  eurot arve kohta. Sellest järeldub see, et  avaliku sektori kokkuhoidu 
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täielikul üleminekul masinloetavatele e-arvetele võib hinnata 2,5 miljonile eurole aastas (2,5 

eurot x 1 miljon arvet)(Ernst... 2014: 40 ).  

Billentis  toob välja, et elektrooniline ja automatiseeritud arve menetlemine võib anda 60-

80% kokkuhoidu võrreldes traditsioonilise paberarve töötlemisega (Billentis… 2014: 8). 

Arvatakse, et  e-arvetele  üleminek tasub ennast peale kasutusele võttu ära alles 0,5-1,5  

aasta jooksul. 

Eeltoodud käsitlusi arvestades võib öelda, et e-arvetele üleminek võib osutuda avalikule 

sektorile majanduslikult kasulikuks ja hoida oluliselt kokku erinevatelt kuludelt ning 

lihtsustada arveldamist organisatsioonide vahel. See võib tuua otsest rahalist kasu, aga ka 

muid kasusid, mis ei ole otseselt rahas mõõdetavad. Enamus varasemaid uuringud põhinebki 

siis eeldustel, mida ettevõtted saaksid e-arvetele üleminekuga ja millised on ettevõtete 

valmisolek ja vajadused e-arvetele reaalselt üle minna. Eelnevatest uuringutest järeldus, et 

2013. aasta seisuga kasutasid e-arveid vähesed avaliku sektori ettevõtted, valmisolek e-

arvetele üleminekul oli hea, aga samas peeti seda liiga kulukaks. Otseselt ei ole uuritud, kas 

ettevõtted on ka reaalselt saanud kasu e-arvete kasutamisest. Põgusalt on  seda käsitlenud 

Keiu Rõa enda magistritöös ja samuti Kaire Elisaarovi enda bakalaureusetöös. Rõa jõudis 

järeldusele, et avalikul sektoril  on majandusliku mõju saamiseks kõige olulisem näitaja 

ettevõtte suurus. Samuti arvete osakaal kogu arvete mahust on olulise tähtsusega. Seega võib 

järeldada, et suurtematel ettevõtetel on võimalik arveldamisega seotud toiminguid 

lihtsustada ja ning sellega hoida kuludelt kokku. Arvete mahust on olulise tähtsusega e-

arvete osakaal ja suurema e-arvuga asutuse potentsiaalne majanduslik mõju e-arvetele üle 

minnes on tunduvalt suurem. Autori eesmärk on antud bakalaureusetöö puhul  uurida pigem 

milliseid materiaalseid ja mitte-materiaalseid kasusid on saanud ettevõtted e-arvete 

kasutamisest ostu- ja müügiarvete puhul, kuidas on e-arvete kasutuselevõtt lihtsustanud 

nende igapäevatööd.  

 

1.3. Erinevate riikide kogemused e-arvete kasutamisel 

 

On palju sarnasusi, kuidas maailmas e-arveid kasutatakse, kuid on ka suuri erinevusi. 

Erinevad õigusaktid, keel, kultuurid, riikide erinevad eesmärgid.  Koch  leiab, et kuigi see ei 



18 

 

ole kohaldatav kõikidele riikidele ja organisatsioonidele on ta jõudnud järeldusele, et 

optimeerimise fookus tundub olevat järgmine: 

1) Aasias ja Ladina-Ameerikas ning osades Lõuna- ja Ida-Euroopa riikides teeb riik e-arved 

kohustuslikuks, selleks, et vältida riigis maksupettusi. Kõiki arveid kontrollib maksuhaldur, 

see tähendab seda, et tarnijate ja ostjate vahelises suhtluses tuleb saata arve andmed 

maksuhaldurile kinnitamiseks ja auditeerimiseks. See süsteem on kauplevatele pooltele väga 

keerukas, aga kuna riik on selle kohustuslikuks teinud ei ole sinna midagi parata. 

2) Põhja-Ameerikas on suuremad ja keskmise suurusega ettevõtted ja seal on kesksel kohal 

optimeerida peamiselt oma sisemisi protsesse. Fookuses on käibekapitali juhtimine. 

3) Euroopas aga võivad tarnijad ja ostjad sageli paikneda erinevates riikides, kus võivad olla 

kasutusel erinevad õigusaktid. Euroopas on tehtud palju tööd, et eemaldada liikmesriikide 

vahelised õiguslikud takistused. Eurooplaste jaoks on oluline ehitada raamistik, mis sobib 

enamuste ettevõtetele ja et sajad võrguoperaatorid pakuvad oma teenuseid ja et see ei ole 

takistuseks erinevate riikide vahelisel arvete vahendamisel. Euroopa motoks on teha 

koostööd kõigi sidusrühmadega  (Billentis..2014: 25-16). 

 Euroopas on e-arvete kasutamise määr liikmesriigiti väga erinev. Kui 23 % ettevõtetest 

väidab, et nad saavad või saadavad e-arveid on kindla struktuuriga e-arvete osakaal jätkuvalt 

väike, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul   (Europa..). 

Taanis, Itaalias, Soomes, Rootsis ja Hispaanias on avalik sektor algatanud protsessi, et muuta 

e-arved riigihangete puhul kohustuslikuks (E-arvete…2009: 15-16). Antud projektid on 

väga olulised selleks, sest suurendavad e-arvete kasutusala. Komisjon on Euroopa tasandil 

käivitanud projekti PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line), eesmärk on 

Euroopa Liidus (edaspidi EL) tagada elektrooniline teabevahetus ametiasutuste  ja ettevõtete 

vahel kõigi hankemenetluste puhul, samuti arvete vahetamisel. Antud e-arvete lahendust 

sobib nii riigihangete valdkonnas kui ka ettevõtetevahelises kontekstis. 

E-arvete üldisest kasutuselevõtust peaks kasu saama EL tervikuna ning see peaks kaasa 

aitama konkurentsivõime suurenemisele. E-arvete turuosa on väljaspool EL-i jõudsalt 

suurenenud, nii et EL ei tohiks oma arengust maha jääda.  
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Teatud juhtimisstruktuurid, näitkes riiklikud foorumid (National Fora) ja Euroopa 

sidusrühmade foorum peaksid kaasa aitama e-arvete kasutuselevõtu edendamisele ja aitama 

EL-i ühtse lähenemisviisi välja töötamist e-arvete osas ning lihtsustama üleeuroopalise 

koostalitlusvõimelise e-arvekeskkonna teket (Komis…2010: 11-12). 

Esimene Euroopa Liidu liikmesriik oli Taani, kus riigihangetega seotud arvete esitamine 

viidi üle elektroonilistele teenustele. Taani avaliku sektori valitsusasutused ja kohalikud 

omavalitsused aksepteerivad alates 2005. aastast ainult elektroonilisel kujul esitatud arveid. 

2013.aasta Eurostati andmete kohaselt on Taani teisel kohal Soome järel, kus masinloetavad 

e-arved moodustavad kõikidest arvetest 59%. Hinnanguliselt puudutas e-arvetele üleminek 

Taanis kuni 440 000 eraettevõtet ning 15 miljonit arvet igal aastal (Ernst… 2014). 

2004. Aastal algas Taanis üleminek e-arvetele, seda siis avaliku sektori initsiatiivil ja 

eesmärgiks oli raamatupidamiskulude vähendamine ning tänu sellele tõsta avaliku sektori 

üldist haldustõhusust. Sisemiste haldusprotsesside optimeerimise eesmärgiks oli saavutada 

avaliku sektori iga-aastane rahaline kokkuhoid. Hinnangulise rahalise kokkuhoiu aluseks oli 

arvutus, mille põhjal võrdub 15 miljoni iga-aastaselt avalikule sektorile saadetava arve puhul 

üks minut arve käitlemise pealt kokkuhoitud aega 12 miljoni kokkuhoitud euroga. 

Hinnanguliselt on võimalik hoida ühe arve elektroonilisel käitlemisel kokku 10 minutit, mis 

võrdub aastas 120 miljoni euroga (E-invos…2007: 2).  

Taani Rahandusministeerium koos IKT riikliku agentuuriga vastutab e-arvete arendamise ja 

kasutuselevõtmise eest. Ülemineku initsiatiivi toetas ka riiklik e-valitsemise strateegia mille 

eesmärk oli luua ühtselt ja tõhusalt toimiv avalik sektor (The Danish… 2007: 6).  

Soomes on e-arvelduse osakaal üks Euroopa Liidu kõrgemaid, kuigi seal ei ole e-arvete 

esitamine kohustuslik. E-arvetele üleminekut alustas Soome 2007. aastast. Soome ettevõtted 

esitavad eurostati andmetel 63% ulatuses e-arveid. Soome Riigikassa arvates läheb 

ettevõttele sissetuleva paberarve vastuvõtmine maksma 30–50 eurot, seda kulu on võimalik 

vähendada poolautomaatse töötlusega hinnanguliselt 10 euroni arve kohta ja täielikult 

automatiseeritud arvetöötlusega on võimalik vähendada seda kulu koguni 1 euroni arve 

kohta (E-invo… 2011). 
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Federation of Finnish Financial Services uuringus selgub, et  väljasaadetava e-arve puhul on 

võimalik kokku hoida 43% ning sissetulevate puhul vähemalt 50% rohkem aega võrreldes 

paberarvetele kuluva ajaga (Federation… 2007). 

Soome avaliku sektori e-arvetele ülemineku juures mängis suurt rolli suhteliselt hästi välja 

arenenud e-arvete süsteem erasektoris. Soome mudeli puhul võeti e-arvetele ülemineku 

kiirendamiseks kasutusele e-arvete standardid, mis olid turul juba levinud ja laialdases 

kasutuses.  

Norras muudeti avalikule sektorile 2012. aastal kohustuslikuks arvete esitamine 

masinloetavas e-arve formaadis, mis tõi kaasa e-arvete kasutamise kiire kasvu. 2014. aasta 

juuni lõpuks oli Norras saadetud alates selle kohustuslikuks muutmisest 5,8 miljonit e-arvet, 

sealjuures kasvas e-arvete kasutamine 2013. aastal iga kuu keskmiselt 9% Erinevalt Soomest 

iseloomustab Norrat e-arvetele üleminekut tugev riigipoolne reguleerimine tehnilise 

lahenduse väljatöötamisel ning turule toomisel.  

E-arvetele üleminek Norra avalikus sektoris algas 2009. aastal, kui avaliku sektori 

hankeprotsessi arendamise tulemusena alustati PEPPOL-i (Pan-European Public 

Procurement Online) projekti raames e-arve raamistiku ja spetsifikatsiooni 

väljatöötamisega. PEPPOL-i projekti ellukutsumise eesmärgiks oli muuta arvete saatmine 

lihtsamaks, kuluefektiivsemaks ning rahvusvahelistele standarditele vastavaks (Ernst… 

2014). 

Rohkem kui 30 ERP on  tänaseks integreerinud oma tarkvarasse EHF/PEPPOL BIS nõuetele 

vastava funktsionaalsuse. PEPPOL-i transpordivõrguga on liitunud üle 40 operaatori ning 

pakuvad pääsupunkti teenust. 22 000 ettevõtet on 2014. aasta maikuuks võtnud vastu 

EHF/PEPPOL BIS nõuetele vastavaid e-arveid. Umbes 7% on nendest avaliku sektori 

asutused ning 93% eraettevõtted (Ibidem). 

Peamised tegurid, mis tagasid Norra e-arvete kasutuselevõtmise edukuse, on regulatiivsed 

meetmed, üleeuroopaline koostalitusvõime ning hea turu hõivamise strateegia. 

Regulatiivsete meetmetena kasutati e-arvete vastuvõtmise kohustuslikuks muutmist avaliku 

sektori asutustele alates 2011. aastast (Ibidem). 

Portugalis muutusid kõigi registreeritud ettevõtete jaoks e-arved kohustuslikuks 2014.aasta 

aprillist. Portugal on ka üks esimesi riike, kus tehti e-arved kohustuslikuks, see on ka põhjus, 
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miks Billentis nõustamine rõhutab, et Portugal on üks EL liidreid selles valdkonnas.  

Portugali valitsuse rahanduse portaali kohaselt on 2014. aasta jaanuarist kuni augustini 

saadetud ja vastuvõetud 3,173.1 miljonit elektroonilist arvet. See on 11,3% rohkem, kui 

samal perioodil 2013. aastal. Arvatakse, et tõenäoliselt suureneb see arv veelgi aasta 

viimases kvartalis. Üks põhjus, mis e-arved riigis kohustuslikuks tehti on see, et riik saab 

seeläbi kontrollida maksude maksmist ja maksuhaldurid peavad heaks kiitma kõik arved 

ennem kui arve edastatakse kliendile (Billentis… 2014). Sama taktikat kasutatakse e-arvete 

puhul veel Ladina-Ameerika riikides ja samuti Venemaal. Venemaal ei ole küll e-arvete 

kasutamine kohustuslik, kuid kontroll riigi poolt on samuti olemas ja Ladina -Ameerika 

riikide puhul on see kontroll veelgi tugevam. 

Eelnevate riikide kogemuste põhjal võib väita, et maailmas kasutatakse e-arveid erinevalt ja 

samuti on erinevad eesmärgid, miks minnakse üle e-arvetele. Riikide puhul määrasid 

erinevad tegurid e-arvete kasutamise edukuse. Peamiste teguritena võib välja tuua: 

üleeuroopalise koostalitusvõime, e-arvete standardid, välja arenenud e-arvete süsteem, 

koostöö suuremate pankadega lihtsustas oluliselt e-arvetega kohanemise protsessi, peab 

töötama e-arvete saatmiseks välja erinevad alternatiivsed lahendused, mis vastavad erinevate 

firmade üleminekuvõimekusele. Osades riikides on jätkuvalt e-arvete kasutamine 

vabatahtlik, kuid näiteks Portugalis, Taanis ja Norras kohustuslik. Riikidel on ka oma huvid, 

miks on tehtud e-arved kohustuslikuks, üks suuremaid on see, et oleks kontroll maksude üle 

ja hoida ära maksupettusi. Samuti tahetakse vähendada avaliku sektori kulutusi. 
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2. E-ARVETE KASUTAMINE AVALIKUS SEKTORIS 

 

2.1. Andmed ja uurimustöö metoodika 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida majandusliku mõju suurust avalikus sektoris, mis on 

saadud e-arveid kasutades. Palju on selle üle arutatud, et e-arvete kasutamise abil on 

ettevõtetel võimalik raha säästa ning annab ka mitmesugust mitterahalist kasu, siis 

empiirilises osas analüüsibki autor e-arvete kasutamist avalikus sektoris ja selle mõju 

ettevõttele. 

Andmete kogumiseks viidi  küsitlusankeedi abil läbi uuring avaliku sektori ettevõtete hulgas. 

Antud küsitlus viidi läbi perioodil 24.04 – 20.05 ja eesmärgiks oli välja selgitada e-arvete 

kasutamisest saadud majanduslik mõju avalikule sektorile.  

Uuring toimus veebiküsitluse vormis ning eraldi ankeet saadeti igale avaliku sektori 

ettevõttele, kes on e-arvete kasutajad. Veebipõhise küsitluse kasuks sai otsustatud 

sellepärast, et selle abil on võimalik minimaalsete kuludega saata suur hulk ankeete 

erinevatele ettevõtetele, miinuseks on aga selle puhul see, et esialgselt välja saadetud 

ankeetidest laekus tagasi väike hulk vastuseid. Küsimustiku abil koguti informatsiooni, 

kuidas on mõjutanud e-arvete kasutuselevõtt ettevõttega seotud kulusid, millised on kõige 

olulisemad kasu iseloomustavad tunnused, mida ettevõtted on saanud e-arvete kasutamisest 

ostuarvete ja müügiarvete käsitlemisel, milline on olnud majanduslik mõju ettevõtte 

majandustegevusele e-arvete kasutamisest ostuarvete ja müügiarvete menetlemisel. 

Küsimustiku läbiviimiseks ja  koostamiseks kasutas autor Google küsimustiku redaktorit. 

Käesoleva töö osad küsimused on võetud Keiu Rõa magistritöö ankeetküsimustikust 

(Keiu..2014) ja osad on autori enda väljatöötatud. Ankeedis oli 18 küsimust, millest osad 

olid valikvastustega ja osad avatud küsimused. Küsimustik asub Lisa 1 

. 

Küsimustik saadeti laiali e-maili teel, raamatupidamise eest vastutavate isikute e-maili 

aadressitele, kui antud andmed ei olnud kättesaadavad, siis saadeti juhatajale või ettevõtte 

üldisele e-postile. Andmed võeti Rahandusministeeriumi koduleheküljelt koostatud 
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nimekirjast, kes on 2016. aasta jaanuari seisuga e-arvete kasutajad. Kokku oli seal 725 

avaliku sektori ettevõtet. Üksuste grupi tunnuste järgi jaotuvad need AV_MUU (3), AVÕ 

(4), KOV+A (496), RA (181), TE (16), VS_SMÄ (25) e-arvete kasutajat. Valimisse sai 

valitud kõik AV_MUU (3), AVÕ (4), TE (16) ja VS_SMÄ (25) ettevõtted. KOV+A (496) 

ja AR (181) hulgast  tegi autor lihtsa juhuvalimi, kus eraldas populatsioonist  liikmed lihtsa 

juhusliku valiku teel ja seejuures oli igal populatsiooni liikmel võrdne võimalus (tõenäosus) 

valimisse saada. Selleks nummerdati  iga populatsiooni liige ja arvutati usaldusväärse valimi 

maht, kasutades selleks valimi suuruse  kalkulaatorit (Samlpe Size Calculator) ning valimi 

koostamiseks kasutati Exceli juhuarvude generaatorit. Avaliku sektori ettevõtetele saadeti 

kokku 251 ankeeti, mis moodustas 35% üldkogumist (tabel 1), aadressi vea tõttu tuli tagasi 

12 küsimustikku. 

 

Tabel 1. E-arvete ankeetküsimustike saajate arv (Autori koostatud) 

Üksuse grupi tunnus E-arvete kasutajad Valimisse valitud 

AV_MUU 3 3 

AVÕ 4 4 

KOV+A 496 131 

RA 181 72 

TE 16 16 

VS_SMÄ 25 25 

KOKKU: 725 251 

 
 

Ettevõtetele edastatud ankeetidest laekus tagasi 50 ankeeti ja sellest lõpuni täidetud oli 43 

ankeeti, see on 17% kogu väljasaadetud ankeetidest. Analüüsil kasutatakse täielikult lõpuni 

täidetud ankeete. 

Kuna ettevõttes tegelevad e-arvetega enamasti raamatupidajad või siis 

finantsjuhid/spetsialistid, siis oli ka küsimustik suunatud nendele. Küsitlus saadeti 

raamatupidamise eest vastutavatele isikutele ja ettevõtte juhtidele, andmete puudumisel sai 

mõned ankeedid saadetud ka ettevõtte üldisele e-postile.. Tabelist 2: lk24  nähtub, et 

peamisteks vastajateks olid raamatupidamise eest vastutavad isikud, see moodustas kogu 

vastajate arvust 51,2 %, ettevõtte juhid moodustasid 30,2 %  ja muu moodustus siis 18,6 %. 

Muu alla oli väljatoodud juhi asetäitja, finantsjuht, finantsspetsialist, majandusjuhataja. 
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Tabel 2. Küsitlusele vastanud isikute profiil (Autori koostatud) 

 
 

Vastaja ametikoht 

Avalik sector 

arv % 

Ettevõtte/asutuse juht 13 30,2% 

Raamatupidamise eest vastutav isik             22    51,2% 

Muu 8          18,6% 

Kokku             43   100% 

 

Erinevat tüüpi asutuste lõikes laekunud ankeetide arv ja osakaal üldkogumist on väljatoodud 

joonis 4. 

 

 

Joonis 4. Avaliku sektori poolt laekunud  vastuste hulk küsitlusele ja nende osakaal valimist (Autori koostatud) 

Kõige rohkem ankeete tuli tagasi kohaliku omavalituste üksustelt, kogu valmist moodustas 

see 46%, seda ka põhjusel, et  neile sai kõige rohkem ankeete välja saadetud. Autor täpsustab 

siin ära, et muu alla kvalifikatseerusid kõik kohaliku omavalitsuse ettevõtted, kes olid 

kirjutanud muu alla lihtsalt enda ettevõtte nime. Autor liitis need kaks tulemust kokku. 

Teisena laekus tagasi kõige rohem ankeete avalik õiguslikelt üksustelt, kes moodustasid 

kogu valimist 21%. MTÜ, riigi või KOV-i sihtasutuste ja äriühingute, kes kuuluvad riigi või 

siis KOV-valitseva mõju alla nende vastuste tagasilaekumist võib pidada siiski heaks, kuna 

neile ei saadetud ka palju ankeete välja.  
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2.2. E-arvete kasutajate profiil 

 

Antud peatükis annab autor ülevaate ettevõtete keskmisest töötajate arvust, mis aastast on 

ettevõtted hakanud e-arveid kasutama ja kuidas nad täpsemalt enda e-arveid menetlevad. 

Enamus ettevõtetel toimub e-arvete vastuvõtmine operaatori menetlussüsteemis koos 

konteerimise ja kinnitamisega ning automaatse andmete edastamisega 

raamatupidamisprogrammi, seda siis 77 % vastanud ettevõtetest.. Täielikku masintöötlemist 

ei kasuta veel 12% asutustest, nendel toimub peale arvete vastuvõtmist ja menetlemist 

dokumendihaldussüsteemis selle sisestamine raamatupidamisprogrammi (joonis 5). 

Teoreetlisest osas järeldus, et  saadav kasu oleks maksimaalne, siis  peaksid ettevõtted 

kasutama kindlasti e-arvete käsitlemisel täielikku automatiseerimist. See tagab kiirema 

arvete saatmise, vastuvõtmise ja töötlemise. Seega, kui ettevõtted tahavad saada 

maksimaalset kasu, peaksid nad mõtlema selle peale ja minema üle täielikule 

masintöötlemisele.  

 
Joonis 5. E-arvete vastuvõtmise viisid ja menetlemine (Autori koostatud) 

 

Enamus avaliku sektori asutusi on läinud üle täielikule e-arvetele  2015 või 2016. aastal 

(Joonis 6: 26).  
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Joonis 6. Avaliku sektori e-arvetega liitumise aasta (Autori koostatud) 

 

2015. aastal on üle läinud 12 ettevõtet, see moodustub 28 % kogu ankeedile vastanute arvust. 

2016. aastal on üle läinud täielikule e-arveldusele 10 ettevõtet, see moodustub 23% kogu 

vastanute arvust. See on kindlasti tingitud ka sellest, et Euroopa Komisjon on teinud 

kohustuslikuks, et alates 2016. aastast peab avalik sektor riigihangete puhul vastu võtma 

ainult e-arveid. Tänu sellele on avaliku sektori ettevõtted kohustatud  üle minema täielikule 

e-arveldusele. See seletab ka seda, miks just viimastel aastatel on rohkem ettevõtteid 

liitunud. 

Ettevõted, kes ankeedile vastasid jaotas autor ka töötajate arvu järgi erinevatesse suurus 

gruppidesse (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Avaliku sektoori asutuste laekunud vastuste arv organisatsiooni suuruse järg (Autori koostatud) 

1 1 1

5

7
6

12

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Li
it

u
n

u
te

 a
rv

Aasta

1

6

4

10 10

5

7

0

2

4

6

8

10

12

0-5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-

Et
te

võ
te

te
 a

rv

Töötajate suurusgrupp



27 

 

Kõige rohkem ankeete laekus tagasi suurtematelet organisatsioonide 20-49 (10) ja 50-99 

(10) töötajatega asutusest, mis moodustas siis 47% kogu küsimustikule vastanute arvust. 

Ankeetküsimustikust selgus, et avaliku sektori ettevõtted võtavad  vastu rohkem ostuarveid 

kui saadavad müügiarveid (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Avaliku sektori vastuvõetud ostuarved ja saadetud müügiarvete maht % aastal 2015 (Autori 

koostatud) 

 

Uuringust selgus, et päris paljud asutused ei saada üldse müügiarveid. Müügiarvete puhul 

on 0-999 grupis müügiarvete protsent nii suur (72%), sest sisaldab ka ettevõtteid ,kes 

tegelikult ei saadagi üldse müügiarveid. Kokku oli ettevõtteid, kes ei saada müügiarveid 

43.st ettevõttest 13, see moodustub 30% kogu valmist. See järeldus ka Elissaarovi 

bakalaureusetööst, et sooviti saada ostuarveid e-arvetena, aga ise ei soovitud müügiarveid e-

arvetena koostada ega edastada (Elissa.. 2014).   Mediaankeskmine ostuarvete arv aastas tuli 

1000 ja mediaankeskmine müügiarvete arv aastas tuli 70. Kokku valimi peale tuli, et avaliku 

sektori asutused on vastu võtnud aastas 117 961 ostuarvet ja saatnud 81 613 müügiarvet. 
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2.2. E-arvetele ülemineku majanduslik mõju  

 

Varasematest uuringutes on jõutud järeldusele, et e-arvetele üleminek võib avalikule 

sektorile  olulist majanduslikku mõju tuua, nii otsest materiaalset kasu, kui ka mitte-

materiaalset kasu. Näiteks võib kasu saada andmete kättesaadavuse paranemist, ettevõtte 

maine tõusust, kontrollifunktsiooni võimekuse suurenemist jne, need on mõned tegurid, 

mille arvelt võib avaliku sektori ettevõtted kasu saada ja  kuludelt kokku hoida.  Majanduslik 

mõju on kindlasti üks peamisi tegureid, mis mõjutab organisatsiooni otsust e-arvetele 

ülemineku osas. Selleks, et selgitada välja e-arvete kasutamisest saadud majanduslikku mõju 

avaliku sektori asutustele uuriti ankeetküsimustikuga ettevõtetelt erinevaid tegureid, mis on 

seda mõjutanud. Uuriti ettevõtete kogemusi e-arvete kasutamisel ning paluti hinnata neil e-

arvete kasutamisest saadud majanduslikku mõju 

Uuringust järeldus, et e-arvete kasutuselevõtuga on enamus ettevõtetes raamatupidamisega 

seotud kulud samaks jäänud (joonis 9). 

 

Joonis 9. Avaliku sektori ettevõtete hinnang raamatupidamisega seotud kulude kohta e-arvete kasutamisel 

(Autori koostatud) 

 

47% ettevõtetest vastasid, et kulud on samaks jäänud, 35% ettevõtetest vastast, et kulud on 

vähenenud ja 17% vastas, et kulud on suurenenud. Kulude samaks jäämine võib olla tingitud 

sellest, et ettevõtted on alles üle läinud e-arvetele ja ei ole veel jõudnud mingit kasu saada, 

kuna teooria kohaselt tasub e-arvetele üleminek ära alles  0,5-1,5 aasta pärast.  See selgus ka 

vastustest, et ettevõtted, kes olid pannud, et ei ole mingit kasu saanud oli liitunud e-arvetega 
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2016 ja 2015. aastal. Kulude vähenemine on vastavuses ka teooriaga. Caluwaerts, Schmandt 

ja Engel-Flechsig on oma uurimustes jõudnud järeldusele, e-arvete menetlemisele kuluva  

tööaja vähenemisest, mis tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  

tegevuste eemaldamisest on võimalik kuldelt kokku hoida(Caluwaerts… 2010: 233, 

Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4). Almeida ja Romao arvates säästetakse raha peamiselt 

andmete sisestamise ja menetlusprotsessiks kuluva tööaja vähenemise pealt. samuti on nad 

välja toonud aspekti, et tänu elektroonilisele arhiveerimisele ja ligipääsetavusele suureneb 

raamatupidamise ja finantsfunktsiooni efektiivsus (Almeida, Romao… 2010: 138).Attran on 

enda uurimuses välja toonud strateegilise mõjuna administratiivse töö tundide vähenemisest 

tuleneva võimaluse suunata tööjõudu muude ülesannete täimisele (Attran…2001).  

Kulude suurenemist võib seostada e-arvetele üleminekuga seotud kulutustega ja üks vastaja 

on eraldi kommentaarina välja toonud, et esialgu on e.arvetele üle minnes  asutuse 

seisukohast negatiivset rohkem kui positiivset, sest koos e-arvete keskkonda minekuga 

tsentraliseeriti raamatupidamine ja arvete menetlemise tsükkel on pikk ja aeglane. Seega 

sellest tulenevalt on pandud, et kulud on suurenenud. 

Uuringust selgub, et e-arvete kasutuselevõtt ei ole mõjutanud töötajate arvu ettevõttes. 81% 

vastanutest on see samaks jäänud (joonis 10).. 

 

 

Joonis 10. Avaliku sektori ettevõtete hinnang töötajate arvu kohta pärast e-arvetega liitumist (Autori 

koostatud) 
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Töötajate arvu samaks jäämist võib seostada teooriaga ,et ettevõtted on suunanud selle vaba 

ressursi ümber, mis jääb üle arvete menetlemisele kuluva  tööaja vähenemisest, mis tuleneb  

protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega tegevuste eemaldamisest mujale 

täisväärtuslikumate ülesannete täitmisele. Töötajate arvu vähenemisega on ettevõtted 

hoidnud kokku palgakuludelt, kuna e-arvete kasutuselevõtuga väheneb tegevuste arv, 

hoitakse kokku peamiselt andmete sisestamise ja menetlusprotsessiks kuluva tööaja 

vähenemise pealt. Samuti tuleb rahaline sääst arvete  printimise ja ümbrikusse panemisega  

tingitud tööjõukulu vähenemisestAutor lasi hinnata avaliku sektori ettevõtetel, kui suurt kasu 

nad on saanud ostuarvete menetlemisel masinloetavate e-arvetena. Täpsemalt uuris 

järgnevate kasude kohta: kasu ostuarvete menetlemisel arvete kiiruse suurenemisest, kasu 

elektroonilise arhiveerimisega seotud rahalisest kokkuhoius, kasu elektroonilise 

arhiveerimisega seotud tööaja kokkuhoiust, kasu tekkinud vigade vähenemisest, kasu 

auditeerimise lihtsustamisest, kasu rahavoogude ülevaate paranemisest ja kasu arvete 

kiiremast laekumisest. Kuna antut mõjurid on kõige rohkem ka teoorias läbi käinud, et nende 

kasude pealt on ettevõtetel võimalik kokku hoida, kui nad lähevad üle e-arvete kasutamisele. 

Arvete menetlemise kiiruse suurenemist (joonis 11) on täheldanud  33%  ettevõtetest ja  33% 

vastanust arvab, et kasu on olnu pigem suur, seega 66% vastanutest hindab seda suureks ja 

see on ka järeldunud eelnevatest uuringutest ja on vastavuses ka teooriaga. 

 

Joonis 11. Kasu arvete menetlemise kiiruse suurenemisest masinloetavate e-arvetena ostuarvete menetlemisel 

(Autori koostatud) 
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Almeida ja Romao on enda uurimuses välja toonud, et ostuprotsessi  puhul säästetakse raha 

peamiselt andmete sisestamise ja menetlusprotsessiks kuluva tööaja vähenemise pealt. 

(Almeida, Romao…2010: 138).  

Elektroonilise arhiveerimisega seotud rahalist kokkuhoidu ei oska hinnata 40% 

vastanutest(joonis 12).  

 

Joonis 12. Kasu elektroonilise arhiveerimisega seotud rahalisest kokkuhoiust masinloetavate e-arvetena 

ostuarvete menetlemisel (Autori koostatud) 

See võib tuleneda sellest, et ettevõtted on alles üle läinud e-arvetele ja ei ole seda kasu veel 

täheldanud ja see järeldus ka vastustest, et enamus, kes oli vastanud, et ei ole kasu saanud 

olid liitunud e-arvetega 2015 ja 2016. aastal. Siiski 17% vastanutest hindab seda kasu 

suureks ja 30%, et kasu on olnud pigem suur. Seega 47% on hinnanud, et see kasu on siiski 

suur. Kiose uuringust järeldus ka, et on võimalik  kokku hoida arhiveerimisega seotud 

kuludelt (arhiivipind,  tarvikud jne), seega on see vastavuses teooriaga. Ettevõtted ilmselt ei 

ole veel seda täheldanud ,kui palju on võimalik arhiveerimise pealt aega kokku hoida, ei ole 

vaja enam manuaalseid tegevusi teha nagu näiteks arhiveerimine erinvatesse kaustadesse, 

kaustade viimine arhiivi jne. 

Asutustest hindavad elektroonilise arhiveerimisega seotud tööaja kokkuhoidu suureks 28% 

ettevõtetest ja pigem suureks 30 % ettevõtetest(joonis 13: 32) . 
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Joonis 13. Kasu elektroonilise arhiveerimisega seotud tööaja kokkuhoiust  masinloetavate e-arvetena 

ostuarvete menetlemise (Autori koostatud) 

Seega 48% vastajatest  arvab, et kasu on olnud suur ja see on ka vastavuses teooriaga, et 

arhiveerimisega seotud tööaja kokkuhoiust on võimalik kokku hoida, kuna menetlemine on 

nüüd auttomatiseeritud ja ei pea eraldi kulutama aega arvete arhiveerimiseks käsitsi.  

Seda, et kasu on olnud pigem suur vigade vähenemisest ostuarvete menetlemisel (joonis  14) 

hindavad 30% ettevõtetest,19% hindab, et kasu on olnud suur ja 26% ei oska kasu hinnata.  

 

 

Joonis 14. Kasu tekkinud vigade vähenemisest  masinloetavate e-arvetena ostuarvete menetlemisel (Autori 

koostatud) 
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See, et 26% ei oska kasu hinnata võib tuleneda sellest, et alles on üle mindud e-arvete 

kasutamisele ja ei osata veel hinnata, kasu suurust. Siiski 49% vastanutest leiab, et on kasu 

saadud vigade vähenemisest ostuarvete menetlemisel ja see on ka vastavuses teooriaga. 

Caluwaerts, Pentinnen ja Kiose on enda uuringutes välja toonud, et manuaalsete tegevuste 

eemaldamisega väheneb vigade hulk, mis tuleneks arvete sisestamisest ja tänu sellele 

paraneb andmete kvaliteet ja samas väheneb ka eksimuste parandamiseks kuluv tööaeg 

(Caluwaerts… 2010: 233, Pentinnen… 2008, Kioses et al. 2007: 79). Euroopa komisjon on 

hinnanud, et paberarve puhul kestab arve saatmise protsess loomisest kuni tasumiseni 30 

kuni 100 päeva, samas täielikult automatiseeritud protsessi puhul ainult kuni 10 päeva ja 

samuti on tähtis see, et suureneb arveldamise läbipaistvust (Euroopa Komisjon… 2013: 61-

62). 

Enamus ettevõtteid ei oska hinnata saadavat kasu auditeerimise lihtsustamisest, see 

moodustab siis 44% kogu ettevõtte vastustest (joonis 15). 

 

 

Joonis 15. Kasu auditeerimise lihtsustamisest  masinloetavate e-arvetena ostuarvete menetlemisel (Autori 

koostatud) 

Kokku 39% ettevõtetest arvab, et see on kasu toonud. Põhjus, miks ettevõtted ei oska veel 

auditeerimisest saadud kasu hinnata võib olla sellest, et ettevõtted on alles üle läinud e-

arvetele või siis on tegu väiksema ettevõttega, kellel ei ole olnud vajadust auditeerimise 

järele. Teooria poolt peab paika see, et e-arvetele üleminek peaks parandama finantskontrolli 

ja auditi funktsioonide paranemist (Attran… 2001: 79). 
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Enamus ettevõtteid ei oska hinnata rahavoogude ülevaate paranemist ostuarvete 

menetlemisel masinloetavate e-arvetena, see moodustub 35% vastanutest (joonis 16).  

 

Joonis 16. Kasu rahavoogude ülevaate paranemisel ostuarvete menetlemisel masinloetavete e-arvetena (Autori 

koostatud) 

Kokku 35% vastanutest hindab kasu suureks rahavoogude ülevaate paranemisest ostuarvete 

menetlemisel masinloetavate e-arvetena. Seega võib järeldada ,et ettevõtted on kasu saanud 

rahavoogude ülevaate paranemisest. See, miks ettevõtted ei oska hinnata rahavoogudest 

saadud kasu tuleneb sellest, et enamus, kes on vastanud, et ei oska kasu hinnata on e-arvetele 

üle läinud 2015 või 2016. aastal, seega on see aeg olnud lühike ja nad ei ole seda kasu veel 

täheldanud, seda sama võib järeldada ka ettevõttete puhul, kes on vastanud, et ei ole üldse 

mingit kasu saanud. Radecki ja Wenningeri uuringust järeldub, et struktureeritud kujul 

arvete edastamine elektroonilisel teel võimaldab parandada organisatsioonide vahel 

rahavoogusid, kuna e-arved võimaldavad maksete kiiremat laekumist (Radecki , 

Wenningeri… 1999: 3), seega peab see paika ka teooriaga. 

Ettevõtted ei oska hinnata saadavat kasu arvete kiiremast laekumisest, seda siis 35% 

ettevõtetest (joonis 17). 
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Joonis 17. Kasu arvete kiiremast laekumisest ostuarvete menetlemisel masinloetavete e-arvetena  (Autori 

koostatud) 

See võib tuleneda sellest, et valdav osa ettevõttetest, kes on vastanud ,et ei oska kasu hinnata 

on e-arvetega liitunud 2015 või 2016.aastal ja nad ei ole seda kasu veel täheldanud. Üldse ei 

ole kasu saanud arvete laekumisest 21% ettevõtetest ja 14 %ettevõtetest hindab, et kasu on 

olnud pigem väike. Seega järeldub sellest et 40% vastanutest ei ole e-arvete kiiremast 

laekumisest ostuarvete menetlemisel masinloetavate e-arvetena kasu saanud. 

Autor lasi ettevõtetel avatud küsimusena välja tuua, kõige olulisemad  kasu iseloomustavad 

tunnused, mida ettevõtted on saanud ostuarvete menetlemisel masinloetavate e-arvetena 

(joonis 18). 

 

Joonis 18. Avaliku sektori majandusliku mõju suurust iseloomustavad tunnused ostuarvete menetlemisel 

masinloetlevate a-arvetena. (Autori koostatud) 
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Vastustest järeldub, et kõige suuremat majanduslikku kasu on ettevõtted saanud ajalisest 

kokkuhoiust ja tänu sellele on saavutatud rahaline kokkuhoid, mis moodustub siis 35% kogu 

vastanute arvust ja teise kasuna mainiti paremat ülevaadet arvetest, seda oli väljatoonud ka 

35% vastanutest. Mõlemad kasud on vastavuses ka teooriaga. Politecnico Dj Milaon on enda 

uuringus väljatoonud, et mitte-materiaalse mõjuna on ettevõtetel võimalik kasu saada 

andmete paremast kättesaadavusest (Politecnico Di Milano… 2008: 15) ja Caluwaerts, 

Schmandt, Engel-Flechsig on enda uuringus väljatoonud ,et asutustel on materiaalsete 

mõjudena võimalik kokku hoida arvete menetlemisele kuluva tööaja vähenemisest, mis 

tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest. 

(Caluwaerts… 2010: 233, Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4) ning Almeida ja Roma 

kohaselt säästetaksegi ostuprotsessi kohaselt peamiselt andmete sisestamise ja 

menetlusprotsessiks kuluva tööaja vähenemise pealt. (Almeida, Romao… 2010: 138), see 

leiab kinnitust ka antud uurimuses. Kolmanda kasuna on kõige rohkem väljatoodud arvete 

menetlemise kiirust, mis moodustub 28% vastanutest, mis on samuti vastavuses teooriaga. 

Ära on mainitud veel kasu toovate mõjudena arvete kinnitusringitest tulenevat lihtsust ja 

mugavust,  paberi kokkuhoidu, arvete liikumise kiirust, et arved ei kao ära ja on igal hetkel 

leitavad ja kättesaadavad, arvete liikumis kiirust, auditeerimise lihtsust ja ajakokkuhoidu, 

kuna sisemiste ja väliste auditite puhul on audiitoritel ligipääs arvetele ja samuti 

arhiveerimise lihtust ja sellest tulenevalt kulude kokkuhoidu. Kaks ettevõtet olid maininud, 

et võtab veel aega, ennem kui suudetakse mingit kasu teenida ja üks ettevõte tõi välja maine 

paranemist tänu e-arvete kasutamisele. 

Autor lasi ka ettevõttetel hinnata kui suur on olnud majanduslik mõju ettevõtte 

majandustegevusele e-arvete kasutamisest ostuarvete menetlemisel (joonis 19:37). 
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Joonis 19. Majandusliku mõju suurus avaliku sektori ettevõtete majandustegevusele (Autori koostatud) 

 

Majandusliku mõju suurust ettevõtte majandustegevusele ei osanud hinnata 35% 

vastanutest, see võib tuleneda sellest, et valdavosa ettevõtetest, kes vastasid, et ei oska mõju 

hinnata on e-arvetele üle läinud 2015 ja 2016. aastal. Ja nagu teoorias kinnitust leidis, siis 

võtab see aega umbes 0,5-1,5 aastat ennem kui ära tasub. Mõju hindab aga pigem suureks 

30% ettevõtetest ja 2 % hindas, et mõju on olnud väga suur. Seega kokku hindas 32% 

ettevõtetes, et ostuarvete menetlemine masinloetlevate  e-arvetena on neile majanduslikku 

mõju avaldanud ja nad on kokku hoidnud enda kuludelt.  

Eelpool alapeatükis 2.1 juba selgus, et avaliku sektori ettevõtted saadavad müügiarveid 

vähem kui võtavad vastu ostuarveid. Autor lasi hinnata avaliku sektori ettevõtetelt, millist 

kasu nad on saanud müügiarvete menetlemisel masinloetlevate e-arvetena. Täpsemalt uuris 

autor et, millist kasu on saanud ettevõtted paberikulu vähenemisest, kasu vähenenud 

järelkontrolli vajadustest, kasu maksetähtaegade lühenemisest, kasu raha kiiremast 

laekumisest, kasu paranenud andmete kvaliteedist ja kasu rahavoogude paremast ülevaatest.  

Kasu paberikulu vähenemise kohta (joonis 20: 38) on hinnanud 21% vastanutest, et see kasu 

on 

olnud  suur ja 28% vastanutest, et see kasu on olnud pigem suur. 
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Joonis 20. Kasu paberikulu vähenemisest masinloetavate e-arvetena müügiarvete menetlemisel (Autori 

koostatud) 

 Seega kokku on hinnanud 49% ettevõtetest, et on saanud kasu paberikulu vähenemisest. See 

on vastavuses ka teooriaga. Radecki ja Wenninger on enda uurimuses välja toonud, et 

müügiprotsessis  tuleb rahaline sääst enamasti  paberi- ja postituskulu  vähenemisest, samuti 

arvete printimise ja ümbrikuss panemisega tingitud tööjõukulu vähenemisest (Radecki, 

Wenninger… 1999: 3). Vastanutes on 16% välja toonud ,et ei ole mingit kasu saanud 

paberikulu vähenemisest, vastustest selgu, et need, kes on pannud, et ei ole mingit kasu 

saanud ,need ei võtagi müügiarveid vastu.  

Ettevõtetest 33% on hinnanud, et ei oska kasu hinnata kasu vähenenud järelkontrolli 

vajadustest (joonis 21: 39).  
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Joonis 21. Kasu vähenenud järelkontrolli vajadustest masinloetavate e-arvetena müügiarvete menetlemisel 

(Autori koostatud) 

See võib olla sellest, et ettevõtted ei oska veel hinnata seda kasu, mis tuleneb vähenenud 

järelkontrolli vajadustest müügiarvete menetlemisel või ettevõtted on läinud üle e-arvetele 

alles 2015 või 2016.aaastal ja ei ole seda kasu veel täheldanud. Vastustest selgub ka see, et 

paljud, kes on märkinud, et ei oska kasu hinnata ei saada ise müügiarveid välja. Ettevõtetest 

28 % aga ei ole üldse kasu saanud  vähenenud järelkontrolli vajadustest. Valdavenamus ,kes 

on vastanud ,et ei ole üldse kasu saanud ei ole ise müügiarvete kasutajad, sellepärast on see 

protsent ka nii suur. Kokku aga 26% ettevõtetest on vastanud ,et on saanud kasu vähenenud 

järelkontrolli vajadustest masinloetlevate müügiarvete menetlemisel, mis kattub ka 

teooriaga, et on võimalik saada kasu arvete menetlemisele kuluva  tööaja vähenemisest, mis 

tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest. 

(Caluwaerts … 2010:  233, Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4). 

Ettevõttetest 42% on hinnanud, et nad ei oska kasu hinnata arvete maksetähtaegade 

lühenemisest masinloetavate e-arvetena ja 30% on hinnanud, et nad ei ole üldse mingit kasu 

saanud (joonis 22: 40). 
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. Joonis 22. Kasu maksetähtaegade lühenemisest masinloetavate e-arvetena müügiarvete menetlemise (Autori 

koostatud) 

Paljud vastajatest on ise mitte e-arvete saatjad, sellepärast on ka tulemused sellised. Kokku 

on kasu saanud 12%  ettevõtetest Aga üldjoontes võib ikkagi järeldada, et ettevõtted ei ole 

kasu saanud arvete maksetähtaegade lühenemisest masinloetavate e-arvetena, kuna kokku 

on hinnanud 46%, ettevõtetest, et kasu on olnud pigem väike või ei ole üldse kasu saanud. 

Ettevõtetest kokku 42% on hinnanud kasu suureks või pigem suureks, mis tuleneb paranenud 

andmete kvaliteedist masinloetavate müügiarvetena (joonis 23).  

 

Joonis 23. Kasu paranenud andmete kvaliteedist masinloetavate e-arvetena müügiarvete menetlemisel  (Autori 

koostatud) 

5%
7%

42%

16%

0%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Kasu on olnud
suur

Kasu on olnud
pigem suur

Ei oska kasu
hinnata

Kasu on olnud
pigem väike

Kasu on olnud
väike

Ei ole üldse kasu
saanud

V
as

ta
n

u
te

 o
sa

ka
al

Hinnang

9%

33%

26%

7%
5%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Kasu on olnud
suur

Kasu on olnud
pigem suur

Ei oska kasu
hinnata

Kasu on olnud
pigem väike

Kasu on olnud
väike

Ei ole üldse kasu
saanud

V
as

ta
ja

te
 o

sa
ka

al

Hinnang



41 

 

Vastanutest 26% ei oska kasu hinnata ja valdavenamus, kes on nii vastanud ei ole ise e-

arvete kasutajad, sellepärast nad ka ei oska hinnata selle kasu suurust. Seega võib järeldada, 

et majanduslik kasu on suur, mis ettevõtted on saanud paranenud andmete kvaliteedist 

masinloetlevate e-arvetena ja see on vastavuses ka teooriaga. Caluwaertes, Pentinnen ja 

Kiosese uuringutest järeldib, et manuaalsete tegevuste eemaldamisega väheneb ka  vigade 

hulk, mis  tuleneks arvete sisestamisest ja  tänu sellele paraneb  andmete kvaliteet ja  samas 

väheneb ka  eksimuste parandamiseks kuluv tööaeg (Caluwaerts… 2010: 233, Pentinnen… 

2008, Kioses et al. 2007: 79). 

Ettevõtetest  40% ei oska kasu suurust hinnata raha laekumisest masinloetlevate e-arvetena 

(joonis 24). 

 
Joonis 24. Kasu raha kiiremast laekumisest masinloetavate e-arvetena müügiarvete menetlemisel (Autori 

koostatud) 

See tuleneb ka üldjoontes sellest, et enamus vastajatest, kes on pannud, et ei oska kasu 

hinnata ei saada ise müügiarveid. Kindlasti osadel on see tingitud ka asjaolust, et e-arveid 

hakati kasutama 2015 või 2016. aastast ja ei olda lihtsalt veel kasu saadud, kuna see tasub 

ära ennast alles 0,5-1,5 aasta pärast. Kokku 49% ettevõtetest on vastanud ,et ei ole kasu 

saanud raha kiiremast laekumisest masinloetlevate müügiarvete menetlemisel. Seega võib 

järeldada, et kiirema raha laekumine ei ole ettevõtetele majanduslikku mõju avaldanud. 

Ettevõtetest 44% on hinnanud ,et ei oska kasu hinnata rahavoogude paremast ülevaatest 

müügiarvete menetlemisel masinloetlevate e-arvetena (joonis 25: 42). 
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Joonis 25. Kasu rahavoogude paremast ülevaates müügiarvete menetlemisel masinloeltevate e-arvetena 

(Autori koostatud) 

See tuleneb sellest, et valdavosa vastanutes, ei ole ise müügiarvete koostaja, seega ei oska 

nad kasu hinnata. Kokku 35% ettevõttetest hindab kasu väikseks või siis, et ei ole üldse kasu 

saanud rahavoogude  paremast ülevaatest e-arvete menetlemisel masinloetlevate 

müügiarvetena. Seega võib järeldada, et see ei ole ettevõtte majandustegevusele mõju 

avaldanud ja ettevõtted sellest kasu saanud ei ole. 

Autor lasi ettevõtetel avatud küsimusena välja tuua, kõige olulisemad  kasu iseloomustavad 

tunnused, mida ettevõtted on saanud müügiarvete menetlemisel masinloetavate e-arvetena 

(Joonis 26). 

 

Joonis 26. Avaliku sektori majandusliku mõju suurust iseloomustavad tunnused müügiarvete menetlemisel 

masinloetlevate e-arvetena (Autori koostatud) 
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Vastustest järeldub, et kõige suuremat majanduslikku kasu on ettevõtted saanud müügiarvete 

menetlemisest aja kokkuhoiuga ja seda on välja toonud 19% ettevõtetest ja tänu ajalisele 

kokkuhoiule  on saavutatud rahaline kokkuhoid, mis moodustub  kogu vastanute arvust 14% 

Mõlemad kasud on vastavuses ka teooriaga. Caluwaerts, Schmandt ja Engel-Flechsig on 

enda uuringus väljatoonud ,et asutustel on materiaalsete mõjudena võimalik kokku hoida 

arvete menetlemisele kuluva  tööaja vähenemisest, mis tuleneb  protsessi 

automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest. (Caluwaerts … 

2010: 233, Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4) ning Radecki ja Wenninger on oma 

uuringus välja toonud ,et müügiprotsessis tuleb rahaline sääst enamasti paberi- ja 

postituskulu vähenemisest, samuti arvete printimise ja ümbrikusse panemisega tingitud 

tööjõukulu vähenemisest (Radecki, Wenninger… 1999: 3). Kolmanda kasuna ongi välja 

toodud väiksem paberi ja saatekulu, mida oli välja toonud 12% ettevõtetest . Ära on mainitud 

veel kasu toovate mõjudena käsitlemise lihtsus, maine, parem ülevaade rahavoogudest, kasu 

paranenud arvete kvaliteedist, arvete kiirem laekumine ja arhiveerimise kiirenemine. 5 

ettevõtet mainis, et müügiarvete maht on ettevõtetel liiga väike ja ei oska, selletõttu kasu 

hinnata ja  

Autor lasi ka ettevõttetel hinnata kui suur on olnud majanduslik mõju ettevõtte 

majandustegevusele e-arvete kasutamisest müügiarvete menetlemisel (joonis 27). 

 
Joonis 27. Majandusliku mõju suurus avaliku sektori ettevõtete majandustegevusele müügiarvete 

menetlemisel masinloetlevate e-arvetena (Autori koostatud) 

Majandusliku mõju suurust ettevõtte majandustegevusele ei osanud hinnata 37% 

vastanutest, see tuleneb sellest, et valdavosa ettevõtetest, kes vastasid, et ei oska mõju 
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hinnata  ei saada ise müügiarveid või on müügiarvete maht väga väike ja ettevõtted ei oska 

mõju hinnata. Mõju puudumist hindab 28 % ettevõtetest ja 12 % hindas, et mõju on olnud 

pigem väike Seega kokku hindas 40% ettevõtetest, et ei ole müügiarvete menetlemisel  

masinloetlevate e-arvetena  ettevõtte majandustegevusele kasu toonud. Antud valimi puhul 

võib järeldada, et ettevõtted ei ole majanduslikku kasu saanud müügiarvete menetlemisest 

masinloetlevate e-arvetena. See tulemus on mõjutaud kindlasti sellest ,et paljud ettevõtted 

saadavad vähesel määral ainult e-arveid ja valimisse sattusid ettevõtted, kes ei väljasta ka 

müügiarveid, et üldjäreldusi sellest riigi mastaabis kindlasti teha ei saa, kuna kasudena oli 

välja toodud, kes müügiarveid kasutavad, et majanduslik mõju on ikka märgatav ja on kasu 

saadud. 

 

2.3. Uuringu järeldused  

Uuring näitas, et enamikul ettevõtetel (77% vastanud ettevõtetest) toimub e-arvete 

vastuvõtmine operaatori menetlussüsteemis koos konteerimise ja kinnitamisega ning 

automaatse andmete edastamisega raamatupidamisprogrammi. Selgus ka see, et paljud 

ettevõtted (23%) on 2016. aastal  üle läinud täielikule e-arveldusele. E-arveldusele 

ülemineku põhjuseks võib pidada seda, et on kindlasti tingitud sellest, et Euroopa Komisjon 

on teinud avalikule sektorile kohustuslikuks alates 2016. aastast riigihangete puhul vastu 

võtta ainult e-arveid. See seletab ka seda, miks just viimastel aastatel on rohkem ettevõtteid 

liitunud e-arvete süsteemiga. 

nalüüsist järeldus, et e-arvete kasutuselevõtt ei ole mõjutanud töötajate arvu ettevõttes -  

81%-l vastanutest on see näitaja samaks jäänud. Töötajate arvu samaks jäämist võib seostada 

teooriaga, et ettevõtted on suunanud tekkinud vaba ressursi, mis jääb üle arvete 

menetlemisele kuluva  tööaja vähenemisest, mis tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja 

madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest, mujale, täisväärtuslikumate ülesannete 

täitmisele (Atran… 2001). Samuti selgus, et raamatupidamisega seotud kulud on ettevõtetes 

samaks jäänud. Kulude samaks jäämine võib olla tingitud sellest, et ettevõtted on alles hiljuti 

üle läinud e-arvetele ning ei ole veel jõudnud mingit kasu saada. Teooria kohaselt tasub e-

arvetele üleminek ära alles 0,5-1,5 aasta pärast. Uurimusest selguski, et valdav osa 

ettevõtteid, kes olid üle läinud täielikule e-arveldusele 2015. või 2016. aastal, kulude 

muutuseid ei täheldanud. 
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Teise olulise järeldusena võib välja tuua, et ettevõtted on kasu saanud e-arvete kasutamisest 

masinloetlevate e-arvetena ostuarvete menetlemisel. Kõige suuremat majanduslikku kasu on 

ettevõtted saanud ajalisest kokkuhoiust mistõttu on saavutatud rahaline kokkuhoid, mis 

moodustub 35% kogu vastanute arvust ja teise kasuna mainiti paremat ülevaadet arvetest, 

mida oli väljatoonud ka 35% vastanutest. Mõlemad kasud on vastavuses ka teooriaga, mille 

on enda uuringus väljatoonud Politecnico Dj Milaon - mitte-materiaalse mõjuna on 

ettevõtetel võimalik kasu saada andmete paremast kättesaadavusest (Politecnico Di 

Milano… 2008: 15) ja Caluwaerts, Schmandt ja Engel-Flechsig on enda uuringus 

väljatoonud, et asutustel on materiaalsete mõjudena võimalik kokku hoida arvete 

menetlemisele kuluva tööaja vähenemisest, mis tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja 

madala lisandväärtusega  tegevuste eemaldamisest. (Caluwaerts… 2010: 233, Schmandt, 

Engel-Flechsig… 2013: 4) ning Almeida ja Roma kohaselt säästetaksegi ostuprotsessi 

kohaselt peamiselt andmete sisestamise ja menetlusprotsessiks kuluva tööaja vähenemise 

pealt. (Almeida, Romao… 2010: 138).  

Kolmanda kasuna on kõige rohkem väljatoodud arvete menetlemise kiirust, mida väitsid 

28% vastanutest, mis on samuti vastavuses teooriaga. Ära on mainitud veel kasu toovate 

mõjudena arvete kinnitusringitest tulenevat lihtsust ja mugavust,  paberi kokkuhoidu, arvete 

liikumise kiirust, et arved ei kao ära ja on igal hetkel leitavad ja kättesaadavad, arvete 

liikumise kiirust, auditeerimise lihtsust ja ajakokkuhoidu, kuna sisemiste ja väliste auditite 

puhul on audiitoritel ligipääs arvetele ja samuti arhiveerimise lihtust ja sellest tulenevalt 

kulude kokkuhoidu. Nimetatud mõjurite tõttu on ettevõtted enda kuludelt kokku hoidnud, 

mis järeldub sellest, et 32% ettevõtetest vastas, et mõju on olnud suur ettevõtte 

majandustegevusele ostuarvete käsitlemisel masinloetlevate  e-arvetena.  

Uuringust selgus ka see, et ostuarvete menetlemisest saadavat kasu hindavad ettevõtted 

paremaks kui müügiarvete puhul. Antud valimist paljud ettevõtted ei saatnud üldse 

müügiarveid või siis oli nende müügiarvete maht väga väike, et mingit kasu hinnata. See on 

vastavuses Kaire Elisaarov bakalaureusetööga, kelle tööst järeldus, et ettevõtted soovisid 

saada ostuarveid e-arvetena, aga ise ei soovitud müügiarveid e-arvetena koostada ega 

edastada (Elissaarov …2014). Järeldus, et ettevõtted on saanud majanduslikku kasu 

müügiarvete menetlemisel masinloetlevate e-arvetena paberikulu vähenemisest, kasu 

paranenud andmete kvaliteedist, mis on vastavuses ka teooriaga. Radecki ja Wenninger on 

enda uurimuses välja toonud, et müügiprotsessis  tuleb rahaline sääst enamasti  paberi- ja 
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postituskulu vähenemisest, samuti arvete printimise ja ümbrikusse panemisega tingitud 

tööjõukulu vähenemisest (Radecki, Wenninger… 1999: 3). Caluwaertes, Pentinnen ja 

Kiosese uuringutest järeldub, et manuaalsete tegevuste eemaldamisega väheneb ka  vigade 

hulk, mis  tuleneks arvete sisestamisest ja  tänu sellele paraneb  andmete kvaliteet ja  samas 

väheneb ka  eksimuste parandamiseks kuluv tööaeg (Caluwaerts… 2010: 233, Pentinnen… 

2008, Kioses et al. 2007: 79). Majanduslikku kasu hindasid väheseks või siis üldse 

olematuks ettevõtted müügiarvete menetlemise korral vähenenud järelkontrolli vajadustest, 

maksetähtaegade lühenemisest, kasu raha kiiremast laekumisest, kasu rahavoogude 

paremast ülevaatest.  

Kõige olulisemate kasu iseloomustavate tunnustena, mida asutus on saanud müügiarvete 

koostamisest masinloetavate e-arvetena, tõid ettevõtted välja aja kokkuhoidu ja  seda tõi 

välja toonud 19% ettevõtetest ja tänu ajalisele kokkuhoiule  on saavutatud rahaline 

kokkuhoid, mis moodustub kogu vastanute arvust 14%. Mõlemad kasud on vastavuses ka 

teooriaga. Caluwaerts, Schmandt ja Engel-Flechsig on enda uuringus väljatoonud, et 

asutustel on materiaalsete mõjudena võimalik kokku hoida arvete menetlemisele kuluva  

tööaja vähenemisest, mis tuleneb  protsessi  automatiseerimisest ja madala lisandväärtusega  

tegevuste eemaldamisest. (Caluwaerts …2010: 233, Schmandt, Engel-Flechsig… 2013: 4) 

ning Radecki ja Wenninger on oma uuringus välja toonud, et müügiprotsessis  tuleb rahaline 

sääst enamasti  paberi- ja postituskulu  vähenemisest, samuti arvete  printimise ja ümbrikusse 

panemisega  tingitud tööjõukulu vähenemisest (Radecki, Wenninger… 1999: 3). Kolmanda 

kasuna ongi välja toodud väiksem paberi ja saatekulu, mida oli välja toonud 12% ettevõtetest 

Ära on mainitud veel kasu toovate mõjudena käsitlemise lihtsus, maine, parem ülevaade 

rahavoogudest, kasu paranenud arvete kvaliteedist, arvete kiirem laekumine ja arhiveerimise 

kiirenemine.  

Ettevõtetest 40% hindas müügiarvete menetlemine masinloetlevate e-arvetena ei ole 

ettevõtte mjandustegevusele kasu toonud. Antud valimi puhul võib järeldada, et ettevõtted 

ei ole majanduslikku kasu saanud müügiarvete menetlemisest masinloetlevate e-arvetena. 

See tulemus on mõjutatud kindlasti sellest, et paljud ettevõtted saadavad vähesel määral 

ainult e-arveid ja valimisse sattusid ettevõtted, kes ei väljasta ka müügiarveid, et üldjäreldusi 

sellest riigi mastaabis kindlasti teha ei saa, kuna kasudena oli välja toodud, kes müügiarveid 

kasutavad, et majanduslik mõju on ikka märgatav ja kasu on saadud. 
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Kokkuvõtteks võib järeldada, et avaliku sektori ettevõtted on kasu saanud e-arvete 

kasutuselevõtust ja tänu sellele enda kuludelt kokku hoidnud. Kuna paljud ettevõtted on alles 

2015. või 2016. aastal üle läinud täielikult e-arvetele, siis järeldus ka see, et paljud ei ole 

veel kasu täheldanud teatud tegurite mõjudest, kuna kasu on märgatav alles 0,5-1,5 aasta 

pärast. 

Olulisemateks kasu toovateks tunnusteks on olnud ostuarvete puhul ajaline kokkuhoid ja 

tänu sellele on saavutatud rahaline kokkuhoid, andmete parem kättesaadavus  ja arvete 

menetlemise kiirus. Müügiarvete puhul on olulisemateks kasu toovateks tunnusteks ajaline 

kokkuhoid ja seetõttu on saavutatud ka rahaline kokkuhoid ja väiksem paberi- ja saatekulu. 

Antud tegurite mõju ettevõtte majanduslikule mõjule on leidnud kinnitust ka teoorias, et 

nende tegurite mõjul on ettevõtetel võimalik enda kulusid kokku hoida nagu järeldub antud 

uuringust.  
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KOKKUVÕTE 

 

Avalikus sektoris on e-arvete kasutajate arv võrreldes 2013. aastaga kasvanud. 2016. aasta 

jaanuari seisuga võtavad avalikus sektoris  e-arveid vastu  46% avaliku sektori. Seda 

kindlasti põhjusel, et alates 2016. aastast peab avalik sektor riigihangete puhul vastu võtma 

ainult e-arveid. Selleks, et e-arvetes saadav majanduslik kasu oleks maksimaalne, peaksid 

ettevõtted kasutama kindlasti e-arvete käsitlemisel täielikku automatiseerimist, mis tagab 

kiirema arvete saatmise, vastuvõtmise ja töötlemise.  

Käesoleva töö eesmärk oli uurida majandusliku mõju suurust avalikus sektoris, mis on 

saadud e-arveid kasutades. 

Töö teoreetilises osas käsitleti e-arvete olemust avalikus sektoris ja ülemineku mõju 

organisatsioonile, anti ülevaade varem läbiviidud uuringutest ja  e-arvete levikust erinevates 

riikides. Töö empiirilises osas anti ülevaade uuringu koostamise metoodikast  ja  koostatud 

küsimustiku tulemuste põhjal e-arvete kasutamise majanduslikust mõjust avalikule sektorile 

Uuringust järeldus, et avaliku sektori ettevõtted on kasu saanud e-arvete kasutuselevõtust 

ning on seetõttu oma kuludelt suutnud kokku hoida. 32% ettevõtetest vastas, et mõju on 

olnud suur ettevõtte majandustegevusele ostuarvete käsitlemisel masinloetlevate  e-arvetena.  

40% ettevõtetest vastas, et müügiarvete menetlemine masinloetlevate e-arvetena ei ole  

majandustegevusele kasu toonud. Valdav enamus, kes vastasid, et ei ole kasu saanud olid, 

ettevõtted, kes ise ei saatnud müügiarveid ja samuti ettevõtted, kes olid alles hiljuti üle läinud 

täielikule e-arvete süsteemile, seega ei olnud nad veel kasu täheldanud, kuna kasu saadakse 

üldjuhul alles 0,5-1,5 aasta pärast.  Kindlasti on ka see tulemus mõjutatud sellest, et  

ettevõtted saadavad vähesel määral ainult e-arveid ja valimisse sattusid ettevõtted, kes ei 

väljasta ka müügiarveid. Ettevõtted, kes müügiarveid saatsid, tõid kasudena välja, et on 

majanduslikku mõju teatud teguritest täheldanud. Seega võib järeldada, et mingit kasu on 

ettevõtted siiski saanud ka müügiarveid menetledes masinloetlevate e-arvetena.  

Olulisemateks kasu toovateks tunnusteks on olnud ostuarvete puhul ajaline kokkuhoid ja 

tänu sellele on saavutatud rahaline kokkuhoid, andmete parem kättesaadavus, ja arvete 

menetlemise kiirus. Müügiarvete puhul on olulisemateks kasu toovateks tunnusteks ajaline 
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kokkuhoid ja tänud sellele  on saavutatud rahaline kokkuhoid ja väiksem paberi- ja 

saatekulu. Antud tegurite mõju ettevõtte majanduslikule mõjule on leidnud kinnitust ka 

teoorias, et nende tegurite mõjul on ettevõtetel võimalik enda kulusid kokku hoida nagu 

järeldub ka antud uuringust.  

Antud uurimus võiks huvi pakkuda kõigile avaliku sektori ettevõtetele, kes e-arveid 

kasutavad ning ka neile, kes hetkel veel ei kasuta kuid seda plaanivad. Uurimus annab 

ülevaate, milline see mõju on olnud ning millised tegurid on kõige rohkem majanduslikku 

mõju põhjustanud. 
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SUMMARY 

 

THE ECONOMIC IMPACT OF E-INVOICING ON THE PUBLIC SECTOR 

Jaanika Torokvei 

 

This thesis is drawn up in Estonia and consists of  pages. The thesis includes 25 figures,  2 

Tables. 

One of the important parts of the communication between companies is purchasing of goods 

and services, invoicing and sales. Sending and receipt of invoices and the following financial 

transactions are a priority for every company for the company’s operations to function. 

Companies should be interested in as easy as possible sending of invoices in order to save 

time and money at the company.   

According to an aim set by the European Union, by 2020, Europe should mainly be using e-

invoices, which would be send from one software system to another with no need for manual 

processing and entry of invoices.  

The aim of this thesis is to examine the extent of the economic impact experienced in the 

public sector as a result of using e-invoices. As it has been widely speculated that using e-

invoices enables companies to save money and is also accompanied by various non-financial 

advantages, the author is analysing using e-invoices in the public sector in this thesis in order 

to reach a conclusion on whether or not the desired goal or impact has actually been achieved 

in the public sector.  

The following research questions were set to perform the research and achieve the aim of 

the thesis: 

1) How has implementation of e-invoices impacted the company’s expenditure? 

2) What are the most important beneficial factors achieved by using e-invoices? 

3) What has been the economic impact of using e-invoices on the company’s economic 
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activities? 

Based on these research questions, the author reached the following conclusions: 

The research revealed that public sector companies have benefitted from implementation of 

e-invoices and their expenses have decreased. 32% of the companies responded that the 

impact of machine-readable purchase e-invoices on the company’s economic activities has 

been great. 40% of the companies responded that processing sales invoices as machine-

readable e-invoices has had a small beneficial effect or no beneficial effect on the company’s 

economic activities. Majority of the companies that reported no beneficial effect were not 

issuing sales invoices themselves or had just fully transferred to e-invoices and had thus not 

yet observed any benefits, as the beneficial effects generally manifest in 0.5-1.5 years’ time. 

The outcome was certainly also impacted by the fact that few of the companies send 

exclusively only e-invoices and the sample included companies that are not issuing sales 

invoices. Thus, it may be concluded that public sector companies have experienced more 

economic benefits from processing purchase invoices as machine-readable e-invoices and 

less from processing sales invoices. 

In the case of purchase invoices, the most significant beneficial factors have included the 

time saved and the resulting cost-efficiency, better availability of the information and the 

speed of processing the invoices. In the case of sales invoices, the most significant beneficial 

factor has been the time saved and the cost-efficiency achieved thereby, as well as lower 

expenditure on paper and on sending the invoices. The impact of these factors on the 

companies’ economic situations has also confirmed the theory that these factors enable 

companies to cut down their expenses, as the research reveals.  

This research could be of interest to all public sector companies that are using e-invoices as 

well as to those that are not yet using e-invoices to find out what the impact has been and 

which factors have come with the greatest economic impact. 
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