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Digiarvete kasutamisest 
 

Eesti E-arvete Keskus ja Itella Information alustasid mai alguses vastastikku digiarvete vahendamist. 

Praktikas saavad nüüd kõik eArvekeskust kasutavad ettevõtted kõigilt Itella Information’i müügiarvete 

väljastust kasutavatelt ettevõtetelt digiarveid. 

Mis on digiarve 
Digiarve on Eesti Pangaliidu e-arve kirjeldusele vastav andmepakett, mis sisaldab XML-formaadis 

(Extanded Markup Language on ülemaailmselt levinud andmeedatusformaat) faili arve andmetega ja 

PDF-formaadis arve „pilti“. eArvekeskuse kasutaja jaoks eristub digiarve ostuarvete registris tunnuse (e) 

järgi (näha arve oleku väljal) ja arve ajaloos on vastav viide. 

 

Joonis 1. Ostuarvete register. 

 

Joonis 2. Ostuarve ajalugu. 
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Digiarve töötlemine 
Digiarve puhul on võimalik muuta ainult osasid arve välju, kuna tegemist on arve väljastaja poolt 

saadetud originaalandmetega (muutmatud on arve kuupäev, summad jne). Digiarvet saab arve 

väljastajale tagastada ainult juhul, kui arve väljastaja on tagastamise võimaluse seadistanud. Hetkel on 

kõigile võimalik tagastada, mis võib tekitada probleeme, kui arvete väljastus toimub automaatselt ning 

tagastatud arvete jälgimist ei toimu. 

Digiarve eripäraks on lisainfo arve ridadel. Lisainfo on eAK-s nähtav arvereal eraldi aknasTegevused-

Lisaandmed. Kuna see asukoht ei ole kõige mugavam andmete operatiivseks kuvamiseks, on 

eArvekeskuses arendamisel ostuarve detailvaate uus kuva, kus lisaandmed saab kõigi ridade kohta 

mugavalt vastavalt sakilt valida. 

 

Joonis 3. Ostuarve rea lisainfo. 

Digiarvel võib olla väga palju arveridu – tulenevalt arve esitajast võib olla detailselt välja toodud kõik 

teenused kõigi teenuste konkreetse tarbija lõikes (nt telekommunikatsioonifirmade arvel iga 

telefoninumbriga seotud erinevad teenused). Kokkuvõtva ülevaate saamiseks on parim vaadata arve 

PDF-formaadis pilti, mis on alati digiarve juures. PDF-formaadis arve on nö traditsiooniliselt kujul, kus 

arve on kokkuvõte arve juures olevates lisa(de)s kajastatud detailandmetest. Tulenevalt paljudes 

asutustes olevast vajadusest töödelda raamatupidamislikult andmeid teenuse tarbijate lõikes, ongi 

digiarve väga detailne. 
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Joonis 4. Paljurealine digiarve, kuvatakse korraga 25 rida. Võimalik valida „Näita kõiki“. 

Paljurealise digiarve töötlemiseks on eArvekeskuses võimalik seadistada konteerimismallid. Uue 

võimalusena, mis kasutatav juuni algusest, on lisatud arverea grupi tunnuse võtmine mallituvastajaks. 

See võimaldab siduda teenuse tarbija tunnuse (nt telefoninumber, lepingu number, kaardinumber jne) 

konkreetse konteeringuga. Sel viisil saab konteerimismalli rakendades moodustada automaatselt 

kanderead arverea grupi tunnuse lõikes. Samal ajal jälgitakse ka arveridade käibemaksumäärasid nagu 

senigi. Teise võimalusena saab kasutada digiarve ridade summeerimist ja kogusummaga kanderea 

jaotamist, mis on kasulik juhul, kui kulud jagunevad kuluobjektide vahel proportsionaalselt. 
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Joonis 5. Arverea grupi tunnus lisaandmetes. 

 

Joonis 6. Arverea grupi tunnus mallituvastajana ostuarve real. 

 

Joonis 7. Konteerimismall, kus lepingunumbrid on viidud vastavusse konto ja dimensioonidega 

(kulukoht). 
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Digiarvetega esinevad probleemid 
Tulenevalt digiarvete rakendamise uudsusest on praktikas mõnedel digiarvete väljastajatel esinenud 

probleeme piisava andmedetailsuse tagamisega. Eesti Pangaliidu e-arve kirjelduse kohustuslikud väljad 

ei näe ette kõigi raamatupidamises praktiliselt vaja minevate väljade esitamist digiarve XML-failis. Selles 

osas on arvete operaatorfirmad Eesti E-arvete Keskus ja Itella Information omavahel võtnud ette 

andmekvaliteedi parendamise projekti, mille tulemusena muutuvad digiarved kõiki nõudeid 

rahuldavateks. 

Täna palume konkreetse digiarvega seotud probleemi korral koheselt pöörduda EEAK abiliinile (palun 

saatke e-kiri arve väljastaja ja arve numbriga abi@arvekeskus.ee) ning me aitame arve operatiivselt 

töödeldavaks muuta. 

 


