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Raamatupidamisprogrammi e-arveldaja hinnakiri
e-arveldaja kasutamiseks tuleb ettevõtjal sõlmida leping.
Tasuliik
Esimesed 12 kuud

Tasu suurus
kasutamist1

tasuta

kuus2, 3

0,00 €

Kuutasu 0-10 kannet

Kuutasu 11-50 kannet

kuus3, 6

Kuutasu 51 või rohkem kannet

5,00 € +KM
kuus3, 6

9,00 € +KM

12 järjestikuse kuu kontohaldustasu2
e-arveldaja e-arve adapteri vahendusteenused

5,00 € +KM
edasipakkujale7

e-arveldaja e-arve adapteri vahendusteenused e-arve

operaatorile8

0,4167 € + KM
0,0833 € + KM

E-arvete saatmine ja vastuvõtmine

Arhiveerimisteenus pärast lepingu lõppemist4
Andmete eksport pärast lepingu lõppemist5

tasuta

50€ +KM
0€

1 Kehtib esmakordse lepingu sõlmimisel.
2 Kasutajal, kes on 12 järjestikuse kuu jooksul igal kuul teinud 0 kuni 10 tasulist kannet, tekib
kontohaldustasu tasumise kohustus. Kontohaldustasu näol on tegemist tasuga 5€+KM, mis
tasutakse tagantjärgi.
Kontohaldustasu kohustust ei teki juhul, kui antud perioodi jooksul:

3

4

5

6
7

a. on kliendil e-arveldajas vaid avalikule sektorile adresseeritud müügiarvete
kinnitamised/laekunuks märkimised;
b. on kliendil e-arveldajas vaid automaatsed amortisatsioonikanded;
c. ei ole kliendi nimel ükski kasutaja kordagi e-arveldajasse sisse loginud.
Kuu esimesel päeval kell 00:00 loetakse eelnevas kuus kinnitatud hetkel aktiivsete kannete arv.
Kinnitamata/registreerimata kandeid ei arvestata. Need arvestatakse kinnitamise järgselt vastaval
kuul. Varasema perioodi kande tühistamine jooksvas kuus ei tekita täiendavat tasuta kannet
jooksvasse kuusse arvestuse seisukohalt ning see arvestatakse uue kandena selle uuesti
kinnitamisel. Varasemate perioodide kannete tühistamine ei anna õigust möödunud perioodide
kuutasu ümber arvestamiseks.
Arhiveerimisteenuse kasutamise korral säilitab RIK e-arveldaja arhiivis kasutaja poolt üleslaetud
failid, nende üleslaadimise hetkest 7. aastaseks perioodiks. Arhiveerimisteenuse eest tasutakse
ühekordse ettemaksena lepingu lõppedes.
Kasutajad, kes ei soovi arhiveerimisteenust, on õigus tasuta eksportida enda poolt e-arveldajasse
üleslaetud failid 120 kalendripäeva jooksul, arvates lepingu lõppemise päevale järgnevast päevast.
RIKil on õigus üleslaetud failid kustutada tasuta eksportimise ajaperioodi möödumisel.
Tasuliste kannete hulka ei arvestata avalikule sektorile adresseeritud arvete kinnitamist.
Edasipakkuja on ühing, kes soovib oma klientidele pakkuda e-arvete saatmist/vastuvõtmist. earveldaja e-arve adapteri vahendusteenuse tasu edasipakkujale arvestatakse kuutasuna
edasipakkuja aktiivsete klientide arvu põhiselt. Aktiivseks kliendiks loetakse käesolevas punktis
edasipakkuja klienti, kes on edasipakkuja vahendusel andnud nõusoleku e-arveldaja e-arve
adapteri vahendusteenuste kasutamiseks. Kuutasu on 0,5 EUR (koos käibemaksuga) kuus iga
edasipakkuja aktiivse kliendi eest.

8 E-arve operaator on ühing, kes tegutseb e-arve operaatorina, omab otseintegratsioone teiste earve operaatoritega (mõned integratsioonid võivad puududa) ning on registreeritud e-arvete
vastuvõtjate registris e-arve operaatori konto kasutajana. E-arveldaja e-arve adapteri
vahendusteenuse tasu e-arve operaatorile arvestatakse kuutasuna. Kuutasu iga puuduoleva
otseintegratsiooni eest on 0,1 EUR (koos käibemaksuga) kuus iga e-arve operaatori e-arveldajas
aktiivse kliendi eest. Aktiivseks kliendiks käesolevas punktis loetakse e-arve operaatori klienti, kelle
nimel on e-arve operaator aktiveerinud e-arveldajas e-arve saatmise võimaluse. Kui e-arve
operaatori aktiivne klient kasutab teenust mitme e-arve operaatori suunal e-arvete edastamiseks,
kellega operaatoril on olemas otseintegratsioonid või kui puudolevate otseintegratsioonide arv on
üle viie, on kuutasu 0,5 EUR (koos käibemaksuga).
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