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 AS Eesti Post OSTUARVETE HALDUSLAHENDUSE TEENUSE tüüptingimused 

1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad AS Eesti Post (edaspidi Post) poolt ostuarvete halduslahenduse 

teenuste (edaspidi Teenus) osutamise korra ning reguleerivad Posti ja Teenuse kasutaja (edaspidi Klient) 

vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuse kasutamisel. Tüüptingimused on kättesaadavad Posti veebilehel 

www.omniva.ee. 

1.2 Lisaks tüüptingimustele reguleerivad Posti ja Kliendi vahelisi suhteid AS Eesti Post teenuste lepingute 

üldtingimused (edaspidi Üldtingimused), Teenuse osutamise leping (edaspidi Leping) ja AS Eesti Post 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted. 

1.3 Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusaktide muutmisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad 

tüüptingimused muus osas kehtivateks. 

 

 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Ostuarve  (edaspidi arve) on Postile  teenuse osutamise eesmärgil üle antud paber- või elektrooniline 
dokument  

Arveandmed on sisestatava arve andmekogum. 

Skaneerimine on paberdokumendi viimine elektroonilisele kujule PDF formaadis 

Sisestamine on elektrooniliselt arvelt arveandmete sisestamine Rakenduses. 

Klient on juriidiline isik, kellega on sõlmitud Üldtingimused ja  Leping. 

Rakendus on teenuse osutamiseks vajalik internetipõhine tarkvaralahendus, millele ligipääs toimub 

internetiaadressi  https://www.omniva.ee  kaudu. 

eKinnitusring on rakenduse osa, milles toimub elektroonne ostuarvete haldus. Kinnitajal on võimalik 

siseneda Rakendusse konkreetse ostuarve kinnitamiseksvastavast ostuarvest teavitava e-kirjaga saadetud 

unikaalse veebiaadressi kaudu 

Kinnitaja on kliendi töötaja, kellele on Peakasutaja poolt loodud võimalus saata kinnitamiseks arveid ning 

kellel on võimalik siseneda rakendusse. 

Peakasutaja on kliendi esindaja või esindajad , keda  Klient on volitanud ligipääsuks eKinnitusringile  ja 

kes omavad õigust hallata Rakenduses  Kinnitajate ligipääsuõigusi. 

Üldtingimused  on AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Posti ja Kliendi 

vaheliste suhete põhialused ja üldised tingimused sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused kehtivad 

kõigile Posti ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutele. 

 

 

3. TEENUSE OLEMUS  

3.1. Post pakub teenuse raames:   

-    eKinnitusringi ning kõigi saabuvate arvete haldust ühes elektroonses 

      Keskkonnas; 

- arvete edastamist elektrooniliseks kinnitamiseks Kinnitajatele;  

- arvete elektroonilist menetlemist Kliendi ettevõtte või asutuse siseselt, sealhulgas arvete 

elektroonilist edastamist Kliendi majandustarkvarasse;  

- arvete elektroonsete kinnituste arhiveerimist elektroonsel kujul 7 aastast (alates Kliendi 

majandusaasta lõppemisest); 

http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/
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- arvete sisestamist Rakendusse, mis võib koosneda ühest või mitmest alljärgnevast tegevusest:  

 paberarvete ja arvetega koos olevate dokumentide skaneerimine; 

 PDF-arvete sisestamine ; 

 elektrooniliste arvete vastuvõtmine. 

3.2 eKinnitusringis antav elektrooniline kinnitus on Kinnitaja poolt antud elektrooniline kinnitus arve 

õigsuse ning selle tasumisele suunamisega nõustumise/mittenõustumise kohta.  

3.3  Kinnitajatel ja Peakasutajatel on võimalik määrata organisatsiooni siseselt majandustehingu 

raamatupidamises  kajastamiseks vajalik kulujaotuse info (kontod ja dimensioonid).  Vastavat infot 

säilitatakse eKinnitusringis koos arvega.  

3.4. Post  tagab eKinnitusringi kinnitusajaloo  autentsuse ning elektroonilise taasesitamise võimaluse.  

Kliendil on tagatud võimalus  arvete PDF-failidena  allalaadimiseks  oma arvutisüsteemi. 

 

 

4. LIGIPÄÄS RAKENDUSELE 

4.1. Post võimaldab Kliendi majandustarkvarale Rakendusse ligipääsu üle krüpteeritud veebiteenuse. 

Ligipääsuvõtit saab muuta Peakasutaja õigustes Kliendi esindaja. Sessioonide algatajaks on Kliendi 

majandustarkvara. 

4.2. Kinnitajatele loob ja lõpetab  ligipääsu rakendusele Peakasutaja. Peakasutajatele on omistatud 

rakenduses, kas Administraatori või Pearaamatupidaja roll (juhatuse liige või finantsjuht), mis võimaldab 

täiendavaid Kinnitajaid rakendusse lisada. 

4.3. eKinnitusringi Peakasutajatele  ning Kinnitajatele ligipääsu võimaldamiseks on vajalik sisestada 

rakendusse volitatud isikute isikukoodid. Volitatud kasutajad saavad siseneda vaid läbi elektroonilise 

autentimise (ID kaart, mobiil-ID, Internetipank). Pärast autentimist saab luua endale vajadusel 

personaalse salasõna/kasutajatunnuse, mis võimaldab kiiremat ning mugavamat sisenemist rakendusse. 

Salasõna kaitstuse peab  tagama selle looja ning Post ei vastuta selle lubamatust kasutamisest tekkinud 

kahjude eest. 

 

 

5. SAADETISE VASTUVÕTT JA TÖÖTLUS 

5.1 Klient edastab Postile arved lepingus kokkulepitud viisil (kas elektroonilisel kujul või paberkandjal). 

5.2 Elektroonilisel kujul arved edastab Klient Postile sisestamiseks failide kujul e-posti teel lepingus 

kokkulepitud aadressil. Elektrooniliste arvete ja arve lisadokumentide andmed sisestab Post rakendusse. 

Ühes PDF-failis tohib olla ainult üks arve. Ühele e-kirjale tohivad olla lisatud ainult selle arvega seotud 

lisadokumendid. 

5.3  Paberkandjal arved edastab Klient Postile sisestamiseks postisaadetisena aadressile „Arved 19200“, 

Pallasti 28, Tallinn (ümbrikul ei tohi olla viidet Kliendile) Paberkandjal arvete ja arve lisadokumentide osas 

teostab Post järgmised  tegevused:  

- kirjade vastuvõtmine ja ümbrikute avamine; 

- dokumentide korrastamine (arvete ja lisadokumentide eristamine); 

- skaneerimine; 

- failide edastamine rakendusse; 

- arve andmete sisestamine rakendusse; 

- lisadokumentide sidumine arvega 
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5.4 Juhul, kui Klient peab vajalikuks sisestamiseks esitatavaid arveid ise skaneerida, peab skaneerimine 

vastama järgnevalt kirjeldatud skaneerimise kvaliteedi nõuetele. Nõuetele mittevastavad skaneeritud 

arved tagastatakse Kliendile. Skaneerimise nõuded on: 

5.4.1 Skaneeritud fail tuleb salvestada PDF formaati. PDF-fail peab olema andmete kopeerimist 

võimaldav (ei tohi pildina skaneerida); 

5.4.2 Soovitatavalt peab faili suurus olema väiksem kui 500 Kbaiti; 

5.4.3 Soovituslik skaneerimistihedus ehk resolutsioon on 300dpi (määratletakse skänneri tarkvara 

seadistuses); 

5.4.4 Seadistuses tuleb määratleda skaneerimise viisiks Line-art (Black-and-White) 

5.4.5 Post kohustub alustama saadetise töötlemist hiljemalt 4 töötunni jooksul saadetise 

saabumise hetkest skaneerimisse Posti digiteerimisosakonnas. („Arved 19200“, Pallasti 28, 

Tallinn). 

5.5 Post kohustub töötlema saabunud saadetisi ja sisestama arve andmed järgmise ajaperioodi jooksul kui 

Lepingus ei ole kokkulepitud teisti: 

5.4.1 Standardsed korrektse struktuuriga ja riigikeelsed arved – 24 tundi 

5.4.2 ebastandardse struktuuriga ja võõrkeelsed arved – 48 tundi 

5.6 Post töötleb dubleerivalt edastatud saadetisi samade põhimõtete alusel nagu kõiki teisi saadetisi ning 

teenus maksustatakse vastavalt kehtestatud hinnakirjale. 

5.7 Klient on kohustatud Posti informeerima kõigist muudatustest saadetiste sisendmaterjalide osas ja 

soovidest andmete sisestamise osas vähemalt 30 kalendripäeva ette. Kui vastav teave ei jõua Posti 

õigeaegselt, juhindub Post tööde teostamisel varasemalt kokkulepitud tingimustest. 

5.8 Post ei sisesta arveid ja arvega kaasas olnud materjale, mis ei vasta sisu osas Lepingus kokkulepitud 

tingimustele. Saadetis tagastatakse kliendile või hävitatakse vastavalt Lepingus kokkulepitule.  

5.9 Post sisestab ostuarve andmed rakendusse Kliendi ostuarvete registrisse vastavalt Lepingus 

kokkulepitud tingimustele ja ei vastuta Kliendipoolse edasise tegevuse eest. 

5.10 Post ei kontrolli arve sisestamise käigus selle vastavust Käibemaksuseadusele. Arve vastavuse eest 

õigusaktidele vastutab Klient.    

5.11 Post sisestab arvelt rakendusse järgnevad väljad:  

Nimetus 

Digitaliseeritakse arvelt 

       Arve päise info 

Arve järjekorranumber (arve number) 

Arve väljastamise kuupäev (arve kuupäev) 

Arve väljastaja registrikood 

Arve väljastaja nimi 

Arve saaja registrikood 

Arve saaja nimi 

Arve saaja aadress1 

Arve saaja käibemaksukohuslase reg nr1 

Käibemaksuga maksustatav summa maksumäärade kaupa koos maksumääradega 

Käibemaksusumma 

Arve summa  

Arve valuuta 

Maksetähtpäev2 

Viitenumber2 
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Arve väljastaja pangakonto number  

Makse saaja nimi (kui erineb arve väljastajast) 

Arve tüüp (deebetarve, kreeditarve) 

       Arve ridade info (vaikimisi üks koondrida, erikokkuleppel reapõhiselt) 

Arve rea kirjeldus 

Arve rea netosumma 

Arve rea käibemaksu määr 

 

Täidetakse automaatselt 

Arve sisestamise kuupäev ja kellaaeg 

Arve saabumise allikas/saabunud arve tüüp 

Arve sisestaja 
1Arve saaja andmed on Posti konto seadetes. 
2Kui info on arvel olemas, siis sisestatakse. Kui info puudub, jääb väli tühjaks 

 
5.12 Juhul, kui arvel esitatud andmed on ebakorrektsed ja arve sisestamine ei ole võimalik sisendmaterjali 

mitteloetavuse või vigasuse tõttu, on Postil õigus arve sisestamisest keelduda ning sellest teavitatakse 

Klienti 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast saadetise saabumist Kliendiga Lepingus kokkulepitud e-posti 

aadressile. 

5.13 Juhul, kui arvel esitatud arvandmed on ebakorrektsed (käibemaksu arvutus annab arvel nähtavast 

summast erineva summa), siis korrigeeritakse andmete sisestamise käigus arverea netosummat ja 

vajadusel arve käibemaksu summat (arve summa ehk tasumisele kuuluv summa sisestatakse arvelt 

muutmata kujul).  

5.14 Kokkuleppel Kliendiga võib arvelt sisestada täiendavat informatsiooni. 

5.15 Post hoiab töötlemiseks saadetud faile alles üldjuhul 3 (kolm) kalendrikuud, kui Leping ei sätesta 

teisiti. Pärast tähtaja möödumist e-kirjad ja failid kustutatakse Posti e-posti serverist. 

5.16 Post hoiustab sisestatud paberkandjal arveid 3 (kolm) kalendrikuud alates nende rakendusse 

sisestamisest. Peale seda arved hävitatakse, kui Klient pole Postiga kokku leppinud teisiti. Arhiveerimise 

või tagastamise lisateenuse tarbimisel rakendatakse hinnakirjas toodud hindu. 

5.17 Pretensioonide esitamise aeg iga konkreetse arve kohta on 60 päeva.  

5.18 Post garanteerib arvete sisestuse kvaliteedi 99,0 %. Sisestatud arve andmeväljade väärtused peavad 

vastama andmeväljade väärtustele PDF dokumendina arve manusena lisatud arve pildil. Lubatud vigade 

esinemissagedus kalendrikuu põhiselt on mitte rohkem kui 10 viga iga 1000 arve kohta kuus. 

5.19 Arveid töötleb Post tööpäeviti (E-R) vahemikus kell 09.00-17.00, v.a riiklike pühade ajal. 

5.20 Teenuse jõudlustingimused on kolme erineva arvetüübi kohta järgnevad: 

- digitaalselt saabuv arve peab olema rakendusse edastatud hiljemalt arve saabumisele järgneval 

tööpäeval kell 10.00; 

- PDF dokumendina saabuv arve peab olema rakendusse edastatud hiljemalt arve saabumisele 

ülejärgneval tööpäeval kell 08.00;  

- paberkujul saabuv  arve peab olema rakenduses sisestatud  hiljemalt arve saabumisele 

ülejärgneval tööpäeval kell 08.00. 

5.21 Sisestatakse kõik saabunud arved, topeltarvetele lisatakse märge “topeltarve”. Post töötleb 

dubleerivalt edastatud arveid samade põhimõtete alusel nagu kõiki teisi saadetisi ning teenus 

maksustatakse vastavalt kehtestatud hinnakirjale.  

5.22 Arvetega kaasasolevad teised dokumendiliigid (lisalehed, aruanded, väljavõtted, aktid jms) 

sisestamisele ei kuulu.  Arvega kaasasolevad dokumendid lisatakse Rakenduses PDF formaadis sisestatud 

arve külge juhul, kui vastavad failid olid lisatud e-kirjale. 
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6. POOLTE KOHUSTUSED 

6.1 Post tagab arvete ning kinnitamisega seotud info (kinnitajad, kinnitamise aeg, kinnitaja kommentaarid 

ning arvele märgitud kulujaotuse analüütika ning dimensioonid) elektroonse säilitamise ning autentsuse 

kuni 7 aastaks majandusaasta lõppemisest. 

6.2 Teenuse osutamise lõpetamise korral kohustub Post Klienti sellest viivitamatult informeerima ning 

tagama elektroonselt säilitatavate dokumentide üleandmise 1 kuu jooksul. 

6.3 Post kohustub tagama rakenduse turvalisuse, sealhulgas turvalise ligipääsu rakendusele  ja rakenduses 

sisalduvate andmete kaitstuse kolmandate isikute eest.  

6.4 Post tagab, et ID-kaardi, internetipanga või Kinnitaja ja Peakasutaja enda poolt määratud salasõnaga 

on ligipääs Kliendi andmetele ainult vastavatel isikutel ja salasõna kasutamine on ühtlasi aluseks vastavate 

isikute identifitseerimisel v.a juhul kui kasutaja ise ei ole autentimisvahendeid ja paroole edastanud 

kolmandatele isikutele. 

6.5 Post tagab, et Kinnitajale saadetud teavitus kinnitamise ootel olevast arvest saadetakse vaid 

Peakasutajate poolt määratud e-posti aadressile ning antud teavitusega kaasas olev unikaalne otselink 

võimaldab kinnitada vaid antud Kinnitajale saadetud arvet. 

6.6 Teenuse pakkuja kohustub tagama Peakasutajatele ning Kinnitajatele ligipääsu rakendusele tööajal 

(esmaspäevast reedeni kella 8.00-st kuni 18.00-ni, välja arvatud riiklikel pühadel). Teenuse pakkuja peab 

tagama, et rakendusele ligipääsu maksimaalne järjestikune tõrge tööajal ei ületaks 4. tundi. 

6.7 Post ei vastuta:   

- kliendi kaudsete kahjude eest, mis on seotud Teenuse kasutamisega; 

- kliendi poolt rakendusse imporditud registrite (kontoplaan, hankijad jne.) õigsuse eest; 

- kliendi majandustehingute õige kajastamise eest tema majandustarkvaras; 

- kliendi elektroonsete arvete kinnitamise põhimõtete  ja/või teiste tema sisemiste regulatsioonide 

väljatöötamises eest. 

6.8 Post vastutab Teenuse kasutamisega seotud otsese varalise kahju tekitamise eest maksimaalselt 

summas, mis vastab kahju tekkimise kuule eelneva 6 kuu jooksul Postile Teenuse eest tasutule. Juhul, kui 

Klient on Teenust kasutanud vähem kui 6 kuud, vastutab Post  maksimaalselt summas, mis vastab Postile 

kuni kahju tekkimiseni Teenuse eest tasutule. 

 

 

7. TASUMISE KORD JA TINGIMUSED 

7.1 Teenuse eest tasumine toimub vastavalt Posti ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingule ning täiendavate 

lisateenuste puhul vastavalt kehtivale hinnakirjale.  

7.2 Postil on õigus tüüptingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta teatades sellest Kliendile ette vähemalt 

30 päeva enne muudatuse jõustumist. Vastavasisulise teavituse teeb Post Kliendile Lepingus kokkulepitud 

e-posti aadressi kaudu. 

 

 

8. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

8.1 Posti poolne kontaktisik Teenuse osutamisega seotud probleemide ja arendusettepanekute osas on 

toodud Lepingu Üldtingimustes.  

8.2 Klient edastab Posti kontaktisikule probleemi võimalikult täpse ja selgesõnalise kirjelduse ning 

ettepanekud probleemi lahendamiseks. Post vastab Kliendile mitte hiljem kui  10 (kümne)  tööpäeva 

jooksul Kliendi kontaktivõtust arvates. 
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8.3 Posti ja Kliendi vaheline lahkarvamus püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta 

kokkulepet, on kummalgi poolel võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi 

seadustega ettenähtud korras. 


