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Eesti e-arvetele üleminek 2016 

Rahandusministeerium koostöös SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad  

28. oktoobril 2016, kella 11:00-15:00, teabepäeva "Eesti e-arvetele üleminek 2016".  

Toimumiskoht:  TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 

Sihtrühm: Ida-Virumaa ettevõtted (eelkõige mikro-, väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtted), mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes saadavad müügiarveid 

maakonna avaliku sektori asutustele.  

 

Sihtrühma esindajad:  juhid ja raamatupidajad 

Teabepäeva kava: 

11:00 –  11:15 Sissejuhatus: E-arvetele üleminek 

Marge Lepp, Rahandusministeeriumi e-arvetele ülemineku projektijuht 

11:15 – 12:00  Eestis on algamas e-arvete ajastu  

Marge Lepp 

12:00 – 12:45  e-arveldaja kasutamine müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks  

e-arvetena. 

Aime Roosioja, Türi vallavalitsuse finantsjuht 

12:45 – 13:00  Sirutuspaus 

13:00 – 13:40  E-arveldus ettevõtluses ja majandustegevuses - miks ja kuidas? 

Rain-Alari Külm, Omniva AS müügijuht 

13:40 – 14:20 AS Fitek e-arvete lahendused. 

Indrek Allas, Fitek AS, äri arendusjuht  

14.20 – 15.00  Majandustarkvara ja operaatori süsteemi integreeritud lahendus 
müügiarvete käitlemiseks e-arvetena.   

 Aime Roosioja, Türi vallavalitsuse finantsjuht 
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Käsitletavad teemad: 
1. Sissejuhatus: teabepäeva eesmärk ja esinejad 

2. Eestis on algamas e-arvete ajastu 

• Arvete erinevad vormid. Mis on e-arve? 

• Mis eelised on e-arvetel paber- ja pdf-arvetega võrreldes? 

• E-arved – mahud ja potentsiaal Euroopas ja Eestis. 

• E-arvete kasutamine maailmas. 

• Euroopa Komisjoni ja Eesti eesmärgid e-arvetele üleminekul 

• Kuidas e-arvete ringlus toimub?  

3. E-arveldaja kasutamine müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks e-arvetena. 

• Mis on e-arveldaja ja kellele ta on mõeldud 

• Kuidas e-arveldajat kasutada üksnes müügiarvete koostamiseks ja 

edastamiseks avaliku sektori asutustele. 

• Süsteemi kasutamise demo, sh e-arve edastamine operaatori süsteemi.  

4. E-arveldus ettevõtluses - miks ja kuidas 

• E-arve kasud ettevõtjale: e-arve saatmisest ja vastuvõtmisest 

• Omniva lahendused e-arvete koostamiseks ja saatmiseks 

5. AS Fitek e-arvete lahendused 

• Arvete koostamine ja saatmine arved.ee näitel väike-ettevõttele. 

• Saatmine suurkliendile. 

• E-arve vastuvõtmise lahendus suurele ja keskmise suurusega ettevõttele. 

6. Majandustarkvara ja operaatori süsteemi integreeritud lahendus müügiarvete 

käitlemiseks e-arvetena  

• Kuidas toimub majandustarkvaras Pmen e-arve koostamine ja edastamine 

operaatori Omniva (Fitek) süsteemi 

 

 


