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TOETATAVAD TEGEVUSED

• Toetatavad tegevused:

1) EL e-arve standardi kasutuselevõtu arendus;

2) ettevõtja digitaalse andmevahetuse liidestuse arendus PEPPOLi

andmevahetusvõrgustikuga;

3) digitaalses tarkvaras e-arvete kasutaja kasutajateekonna automatiseerimise 

arendus;

4) turundustegevused e-arvete laialdasemaks kasutuselevõtuks.

Toetust võib taotleda ühe või mitme tegevuse tegemiseks 

(tegevused 1-3), kuid tegevus 4 on kohustuslik.
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1) EL e-arve standardi kasutuselevõtu arendus

• Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes. 

Lubatud on nii Eesti kui ka EL e-arve standard.

• Eesti ametlik e-arve standard on EVS 923:2014 on tehniliselt vananenud ning 

era- ja avaliku sektori osapoolte otsusel EE standardi uuendamist tulevikus ette 

ei nähta.

• Toetuse raames elluviidavate tegevuste toel (näiteks tehnilised arendused) 

peab ettevõtja võtma kasutusele Euroopa e-arve standardi vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 2014/55/EU direktiivile. See aitab kaasa Euroopa Liidu 

ülesele e-arvete kasutuselevõtule.

• EL e-arve standard on Euroopa e-arvete standard vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/55/EL, mis käsitleb e-arveldamist 

riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1–11)
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2) ettevõtja digitaalse andmevahetuse liidestuse arendus PEPPOLi

andmevahetusvõrgustikuga

• PEPPOL andmevahetusvõrgustik on rahvusvaheline andmevahetusvõrgustik

Pan-European Public Procurement Online.

• PEPPOL on dokumentide vahetamise keskkond, mille üks funktsioone on 

toetada ja hõlbustada üle-Euroopalist e-arveldust. 

• PEPPOLi arvete vahendamise platvormiga on täna operaatorite kaudu ühinenud 

üle 160 000 ettevõtja.

• PEPPOLiga liidestudes peab toetuse saaja ühtlasi liidestuma ka Äriregistris 

asuva e-arvete aadressiraamatuga.
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PEPPOL taust:

• Peppol - algselt EL projekt aastatel 2008-2012 avaliku sektori elektroonilise

hankemenetluse korraldamiseks; juhitud Põhjamaade avalike sektori asutuste 

poolt.

• Peamine väärtus: Standarditel baseeruv koostalituse taristu erinevate 

hankedokumentide elektrooniliseks vahetamiseks

• adresseerimine – osalejate identifitseerimine

• transport – andmeedastus protokollid

• formaadid (süntaksid) – eeldefineeritud elektroonilised andmeformaadid

• Oluline nii B2B kui ka B2G transaktsioonide jaoks

• PEPPOL eDelivery Network – „Nelinurk“ mudelil baseeruv taristu

• PEPPOL Business Interoperability Specifications (BIS) – UBL baseeruvad

dokumentide süntaksid
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Mõned tähelepanekud PEPPOList:

• Avalik sektor on vedavaks jõuks e-arvete leviku/kasutuselevõtu tõstmisel

• PEPPOL pakub rahvusvahelistel standarditel baseeruvaid äridokumente, mida 

avalik sektor saab lihtsalt kasutada 

• PEPPOL on avatud ning ei baseeru ühele teenusepakkujale või riigi kesksele 

andmevahetuslahendusele, juhitud MTÜ poolt

• PEPPOL on ennast tõestanud nii Euroopas kui ka väljaspool seda
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3) digitaalses tarkvaras e-arvete kasutaja kasutajateekonna 

automatiseerimise arendus

• Täna kasutusel olevates majandustarkvaralahendustes võib täheldada 

kasutajavaates olevat keerukust (ebamugavust, mitmeid toiminguid). 

• Ebamugav ja lisategevusi nõudev kasutajaliides võib tingida seda, et 

kliendid ei pruugi võtta e-arvete lahendusi kasutusele. 

• Selle olukorra parandamiseks võivad olla abiks digitaalses tarkvaras e-

arvete kasutaja kasutajateekonna automatiseerimise arendused, 

liidetuste arendused vms, oluline on saavutada kliendikeskne lahendus.
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Soovitame teenusedisaini – väärtuse loomine kasutaja vajadusest lähtuvalt.

• Kliendi teekonna kaardistus

• Millised sammud on täna erinevate teenuste kasutamise teekondades?

• Mis on teekonnas head?

• Millest tuntakse puudust, mis võtab praegu liigselt aega või on keeruline?

• Millised on kasutaja emotsioonid teekonna vältel?



TOETATAVAD TEGEVUSED

• Kliendi teekonna kaardistus (allikas: Jana Kukk, Rethink)



VÄLJUNDID

Väljundnäitajad:

• EL e-arve standardi arendus ettevõtja digitaalses tarkvaras;

• ettevõtja digitaalse andmevahetuse liidestuse arendus PEPPOLi

andmevahetusvõrgustikuga;

• digitaalses tarkvaras e-arve kasutaja kasutajateekonna automatiseerimise 

arendus.

Tulemusnäitaja: e-arvete kasutamise mahu kasv.

Väljundnäitajad kajastatakse ühekordselt lõpparuandes:

• Toetuse saaja on kohustatud saavutama vähemalt ühe väljundnäitaja. 

• Mitme toetatava tegevuse elluviimisel tuleb kavandada mitu väljundnäitajat. 
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