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e-arveldaja
e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal
raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.Tarkvara asub e-äriregistri
ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud
(näiteks raamatupidaja).
e-arveldaja on algselt olnud suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid hiljem
kohandatud ja kasutatav ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele.
Tarkvara koosneb viiest olulisemast osast: arveldamise-, raamatupidamise-, aruandluse-, personalija seadistuste moodul ja kogu keskkonda saab kasutada nii eesti- kui inglise keeles.

Kõik äri- ja mittetulundusühingud saavad e-arveldajas avaliku sektori asutustele saata
e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.
Lisaks pakub e-arveldaja keskset e-arve operaatori teenust majandustarkvaradele (lisainfo lehe lõpus).

Kiirvalikud
E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara
tehniline kasutajatugi (tööpäevadel
9:00-17:00):
tel: +372 6636374; e-mail: earveldaja@rik.ee [1]

1.
2.
3.
4.

Eesti Haigekassa [4]
Töölepingu seadus [5]
Maksu- ja Tolliamet [6]
RIK abiinfo [7]

Sisene e-arveldajasse [2]
Proovi demokeskkonda [3]
Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK) kuulub e-arveldaja kaubamärk. Kaubamärgi kasutamise
loa taotlemiseks palume tutvuda kaubamärgi kasutamise juhisega. [8]
Kasutajate poolt antud tagasiside

Online lahendus on parim variant väikefirmale, kui vaja hallata raamatupidamist erinevatest
geograafilistest kohtadest.
Lihtne on alla laadida klientide/tarnijate andmeid ja üles laadida deklaratsioone.
Kui tegemist on väikse ettevõttega, on e-arveldajas raamatupidamise korraldamine küllaltki lihtne.

Soodne hind on plussiks.
Funktsioonide juures võiks olla infokastid algajatele kasutajatele.
Mugav, kiire, töötab tõrgeteta.
Väikse ettevõtte jaoks on kõik vajalik ühes kohas olemas.
Kõik arusaadav ja alustavale ettevõtjale on väga tähtis programmist saadav majandusaasta
aruanne.
Kompaktne ning üsna mugav programm.
Rohkem infot ja juhiseid võiks olla.
Kogemus on olnud hea, seega soovitaksin küll. Täiuslik veel pole, nii et päris maksimumi
soovitusele veel ei annaks.
Kõik on leitav, kui rahulikult tegutseda.
Kasutusjuhendid selged ja detailirohked. Funktsionaalsuse poolelt tundub ka et piisav.
Lihtne ja arusaadav ka algajale.
Meeldib internetipõhisus ja teenuse odavus, eriti oluline algajate ettevõtjate puhul.
Keskkonnas võiks olla ka võimalus lisada vaikimisi kommentaare.
Väga mugav esitada maksuametile deklaratsioone.
Seni olen piirdunud vaid müügiarvete koostamisega ning selle osa kasutuskogemus on väga
hea.
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Suur pluss on asjaolu, et see on tasuta - väiksematel firmadel, kellel tegevust / käivet vähem,
ei ole erilist tahtmist tasulisi teenuseid kasutada. Lisaks veel plussiks, et tegemist kohaliku
keskkonnaga, kus arvestatakse kohalikke iseärasusi.
Vähe arvete kujundamise võimalusi.
Esialgu tasuta, hea väiksemale ettevõttele, suhteliselt lihtne.
Ettevõtjatel erinevad vajadused, kuid meile kõik sobib.
Paremaks saab alati minna. Üldiselt olen rahul ja jätkan kasutamist.
E-arve operaatori teenus

E-arveldajas on loodud lahendus, millega liitudes saab iga majandustarkvara hakata oma klientidele
e-arvete saatmise ja vastuvõtmise teenust pakkuma. Keskne operaatorteenus ühendab senised
operaatorid ja majandustarkvarad ning võimaldab tarkvaraarendajatel väiksemate kuludega ja
kiiremini oma klientidele e-arveldamise teenuse avada.
E-arveldaja keskse operaatorteenusega liitudes ei pea eraldi liidestuma e-arvete vastuvõtjate
registriga. Antud registrile edastatakse info e-arveldaja poolt, kui majandustarkvara on oma e-arvete
operaatoriks e-arveldaja valinud. Operaatorteenust kasutama hakkav klient peab selleks
ettevõtjaportaalis oma seost kinnitama, mille järel aktiveerub võrgustikus e-arvete vastuvõtmise
võimalus.
Teenusega liitumiseks tuleb sõlmida RIK-iga leping. Lepingu projekti ja spetsifikatsiooni saamiseks
ning muude küsimuste korral palume ühendust võtta Aleksandr Beloussoviga e-posti aadressil
Aleksandr.Beloussov@rik.ee [9].
E-arve operaatorteenuse kasutamise eest tuleb majandustarkvaral RIK-ile igakuiselt tasuda 0,5
eurot (koos käibemaksuga) kliendi eest. Kuutasu hakatakse arvestama lepingu sõlmimisele järgneva
kuu eest. E-arvete vastuvõtmine ja saatmine on tasuta.
Täpsem info e-arveldaja hinnakirjas [10]

Allikas URL: https://www.rik.ee/et/e-arveldaja
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