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1. ÜLDSÄTTED JA -NÕUDED 

1.1 Käesolev allahindluse kord kehtib ärikirja tüüptingimuste raames edastatavatele kirisaadetistele. 

1.2 Käesolevas korras ettenähtud allahindluste rakendamisel lähtub AS Eesti Post (edaspidi Omniva) ärikirja tüüptingimustest, sellega 
seonduvatest dokumentidest ja postiseaduse paragrahvist 26. 

1.3 Omnival on õigus mitte rakendada allahindlust kirisaadetistele, mis ei vasta käesoleva korra ja punktis 1.2 nimetatud dokumentide 
tingimustele ja/või ei ole üleantud vastavalt nendes kirjeldatud nõuetele. 

1.4 Omniva võib muuta käesolevat allahindluse korda, teatades sellest ette vähemalt üks (1) kalendrikuu. 

1.5 Saadetiste üleandmise kellaaeg on tööpäeviti hiljemalt kell 17.00. Peale kella 17.00 vastuvõetud saadetiste üleandmiseks loetakse 
järgmine tööpäev. 

1.6 Ärikirjade allahindluse saamiseks tuleb Saatjal sõlmida Omnivaga allahindluse kokkulepe, milles fikseeritakse allahindlusega 
seotud teenused ja tingimused ning allahindluse rakendamise kehtivuse alguse kuupäev. 

1.7 Omniva kontrollib nõuete täitmise vastavust allahindluse rakendamiseks kehtestatud tingimustele. 

1.8 Kui Saatja annab Omnivale üle kirisaadetisi, mis ei vasta allahindluse rakendamise tingimustele, rakendab Omniva saadetise 
liigile ja kaalule vastavat ärikirja üldise hinnakirja järgset tasu. 

 

2. MÕISTED 

Kirisaadetis – Omnivale edastamiseks üle antud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed. 

Standardkiri – ainult paberkandjaid sisaldav ja pabermaterjalist ümbrikusse pakendatud kirisaadetis, mille parameetrid on kirjeldatud 
ärikirja tüüptingimustes. 

Maksikiri – kirisaadetis, mille parameetrid on kirjeldatud ärikirja tüüptingimustes. 

Plastikkaart – PVC materjalist kaart, formaadis 85,60 x 53,98 mm. 

Saatja – isik, kes vastutab postisaadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on postisaadetis Omnivale edastamiseks üle antud. 

 

3. RIIGISISESTE KIRISAADETISTE ALLAHINDLUSE TINGIMUSED JA KORD 

3.1 Riigisiseste lihtsaadetisena edastatavate standardkirjade (edaspidi lihtstandardkirjad) 
allahindlus 
 

3.1.1 Omniva rakendab lihtstandardkirjana edastatavatele saadetistele allahindlust vastavalt lisas 1 toodud hindadele. Allahindluse 
saamise eelduseks on, et saadetised antakse Omnivale üle elektrooniliselt või füüsiliselt eelsorteerituna. 

3.1.2 Elektrooniliselt üleantavatele lihtstandardkirjadele allahindluse saamiseks on vajalik Omnivaga kirjalikult kokku leppida 
üleandmise kanal ning andmete struktuur ja omavaheline seos. 

 Kui saaja aadressandmed on Excelis, peab olema tagatud adressaadi sihtnumbri eraldatus teistest saaja aadressandmetest. 

 Saaja aadress peab vastama aadressi standardis kehtestatud nõuetele, mille näidis on kättesaadav Omniva veebilehel 
www.omniva.ee. 

3.1.3 Füüsiliselt üleantavate lihtstandardkirjade allahindluse saamiseks tuleb lihtstandardkirjad üle anda eelsorteerituna vastavalt 
allolevatele tingimustele. 

3.1.3.1 Nõuded eelsorteeritud lihtstandardkirjade vormistamiseks 

 saatja poolt on lihtstandardkirja pakendile kantud postimaksevahend (trükitud maksetähis POSTIMAKS TASUTUD või TAXE 
PERQUE). Riigisisese POSTIMAKS TASUTUD tähise kasutamise tingimused on kättesaadavad Omniva veebilehel 
www.omniva.ee; 

 saadetisele peab olema märgitud üleandmise kuupäev; 

 lihtstandardkirja pakendile kantud aadress vastab aadressi standardile, mille näidis on kättesaadav Omniva veebilehel 
www.omniva.ee. 

3.1.3.2 Lihtstandardkirjade eelsorteerimine postivahetuspunkti põhiselt (edaspidi PVP saadetis) 

 PVP saadetises sisalduvad lihtstandardkirjad peavad olema sorteeritud sihtnumbripõhiselt kasvavas järjekorras ning 
saadetises olev viimane lihtstandardkiri tuleb asetada saadetisse teistpidi (aadresskülg väljapoole). 

 PVPsse suunatud saadetises peavad sihtnumbripõhiselt sorteeritud kirjad olema üksteistest selgelt eraldatavad pakid 
(rohkem kui 10 saadetist, mis on suunatud ühele sihtnumbrile näiteks vitstega kinnitatud). 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 PVP saadetis sisaldab ainult identse mõõduga ja ühtse kaalukategooriaga lihtstandardkirju. 

 Juhul, kui PVP saadetises asetatakse kirisaadetisse horisontaalasendis siis, kõige pealmine saadetis peab olema kõige 
väiksema sihtnumbriga. 

 Kõik ühes PVP saadetises olevad sihtnumbrid peavad kuuluma ühe konkreetse PVP piirkonda. 

 Sihtnumbrite jaotus postivahetuspunktide lõikes on kättesaadav Omniva veebilehel www.omniva.ee. 

 PVP saadetis peab olema kinnitatud nii, et kirisaadetised oleks kindlalt fikseeritud (nt kinnitatud vitstega) välistamaks 
saadetiste järjekorra muutumist tavapärase transportimise käigus. 

 Andmefaili, mis seob sihtnumbri vastava PVPga, saab alla laadida Omniva veebilehelt www.omniva.ee. 

3.1.3.3 PVP saadetis peab vastama järgmistele nõuetele: 

 PVP saadetise minimaalsed mõõtmed: (P x L x K) 20 x 10 x 8 cm; 

 PVP saadetise maksimaalsed mõõtmed: (P x L x K) 100 x 60 x 60 cm; 

 PVP saadetise minimaalne kaal 500 g; 

 PVP saadetise maksimaalne kaal 5 kg; 

 PVP saadetis peab olema pakendatud vastavalt Pakendamise ja märgistamise juhendile, mis asub Omniva veebilehel 
www.omniva.ee; 

 PVP saadetis peab olema registreeritud e-teeninduses vastavalt Omniva kullerteenuse tüüptingimustele, mis on kättesaadav 
Omniva veebilehel www.omniva.ee. 

3.1.3.4 PVP saadetis peab vastama järgmistele adresseerimise- ja markeerimise nõuetele: 

 PVP saadetis peab olema varustatud e-teeninduses vormistatud aadresskaardi ja saadetise vöötkoodiga; 

 PVP saadetise aadresskaart peab sisaldama: 

o postivahetuspunkti nimi; 

o postivahetuspunkti aadress; 

o postivahetuspunkti sihtnumber; 

o saatja nimi ja aadress; 

o saadetisele on vajalik märkida selles sisalduvate lihtstandardkirjade kogus tsoonipõhiselt; 

o saadetis peab omama märkust „Lihtstandardkirjad“; 

 juhul, kui saadetises on ainult osa sellele PVP-le määratud sihtnumbritest, on vajalik saadetisele märkida saadetises 
sisalduvad lihtstandardkirjade sihtnumbrid või sihtnumbrite vahemikud. 

3.1.4 Üleantavate saadetiste kohta on vajalik edastada eelinfo Omnivaga kokkulepitud formaadis elektroonilisel kujul, milles on 
toodud: 

 tsoonide lõikes kirisaadetiste kogused; 

 PVP-de põhised kogused. 

3.1.5 Punktis 3.1.3 sätestatud allahindluse saamiseks on võimalik kasutada ka sorteerimist, mis vastab allolevatele tingimustele: 

 saadetised (lihtstandardkirjad C5 formaadis ja masinsorteeritavad ümbrikud) on sorteeritud PVP-de põhisteks saadetisteks; 

 PVP saadetis on tähistatud PVP nime ja koodiga; 

 PVP saadetis peab olema kinnitatud selliselt, et transportimise käigus PVP põhine saadetis säiliks; 

 allahindluse saaja ühe kuu lihtsaadetiste maht on vähemalt 50 000 lihtstandardkirja. 

3.1.5.1 Saadetiste detailsemaks sorteerimiseks, mis on vajalik allahindluse saamiseks on võimalik kasutatakse järgmisi Omniva 
teenuseid (vt Lisa 2): 

 füüsiliste saadetiste sorteerimine masinal – PVP saadetised sorteeritakse kirjakandja põhiseks saadetiseks. Masinaga 
sorteeritavate kirjade aadressis või aadressi alal ei tohi kuvada: 

1) kirjavahemärke  

2) numbreid, mis ei ole aadressi osaks 

3) vöötkoode 

4) mitut erinevat aadressi ümbriku aknas või selle kohal 

 füüsiliste saadetiste sorteerimine käsitsi (kõik formaadid v.a C5 ja mitte masinsorteeritavad saadetised) – PVP saadetised 
sorteeritakse kirjakandja põhiseks saadetiseks. 

3.1.5.2 Üleantavate saadetiste osas on vajalik edastada eelinfo Omnivaga kokkulepitud formaadis elektroonilisel kujul, milles on 
toodud tsoonide lõikes kirisaadetiste kogused vastavalt sellel, mis sorteerimiseteenust kasutati ehk  

 füüsiliste kirjade sorteerimine masinal (kogus tsoonide lõikes) või 

 füüsiliste kirjade sorteerimine käsitsi (kogus tsoonide lõikes). 

3.1.6 Lihtstandardkirjad, mida ei ole võimalik eelpool kirjeldatud loogika alusel sorteerida, on vajalik Omnivale üle anda 
tavapärases korras vastavalt ärikirja teenuse tüüptingimustele. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.2 Riigisiseste lihtsaadetisena edastatavate maksikirjade allahindlus 
 

3.2.1 Omniva rakendab maksikirjana edastatavatele ja kuni 250 g kaaluvatele saadetistele allahindlust vastavalt lisas 1 toodud 
hindadele. Omnival on õigus rakendada  lisas 1 toodud I tsooni hinnale täiendavat allahindlust lähtudes saatja poolt ühes 
kalendrikuus I tsooni edastamiseks üleantavate allahindluse saamise tingimustele vastavate maksikirjade kogumahust. 

3.2.2 Allahindluse saamise eelduseks on, et maksikirjad antakse Omnivale üle: 

 masinsorteerimiseks sobilikus formaadis ja sisuga; 

 elektrooniliselt; 

 füüsiliselt eelsorteerituna. 

3.2.2.1 Masinsorteerimiseks sobilikus formaadis ja sisuga üleantud maksikirja allahindluse saamiseks tuleb täita järgnevad 

tingimused: 

 kirjad on pakendatud identse formaadiga ümbrikutesse, lubatud formaadid C5, C6, E5, E65 või C65; 

 saaja ja saatja aadress ning saadetis vastab punktis 3.1.3.1 sätestatud nõuetele; 

 masinsorteerimisele sobilikud maksikirjad on selgelt eraldatud (eraldi pakendatud, kinnitatud) ülejäänud 

kirisaadetistest ja tähistatud teenuse nimetusega; 

 maksikirjad, mis sisaldavad plastikkaarti on komplekteeritud selliselt, et plastikkaart on paigutatud ümbrikusse 

pabermaterjali vahel või kinnitatud pabermaterjali külge; 

 Omnivaga on sõlmitud eelnev kirjalik kokkulepe üleantavate koguste (prognoos) ja formaatide osas; 

 kirjad antakse üle elektroonilise CSV formaadis saatelehega, mille leiab www.omniva.ee ; 

 saatjapõhine identsete saadetiste kogus on vähemalt 5000 kirja kalendrikuus, millest vähemalt 4000 saadetist antakse 

üle ühe või kahe korraga.  

 juhul kui ühes kalendrikuus kogus jääb väiksemaks kui 5000 saadetist, rakendatakse hinnakirjajärgset hinda. 
 

3.2.2.2 Füüsiliselt eelsorteeritud maksikirjade allahindluse saamiseks tuleb täita järgmised tingimused: 

 kirjad peavad olema eelsorteeritud postivahetuspunktide põhiselt (edaspidi PVP) ning PVP põhistel saadetistel on 

sihtnumbrid kasvavas järjekorras; 

 PVP põhise sorteerimise nõuded on toodud punktides 3.1.3.2 ja 3.1.3.3; 

 PVP paki formaadi ja adresseerimise nõuded kehtivad sarnaselt, nagu kirjeldatud punktis 3.1.3.4; 

 saaja ja saatja aadress ja saadetise vormistamine vastab punktis 3.1.3.1 sätestatud nõuetele; 

 maksikirjad on pakendatud identse formaadiga ümbrikutesse. Lubatud formaadid, millest on võimalik PVP pakke eraldi 

koostada on C5, C6,E5, E65 või C65; 

 kirjade eelinfo antakse üle Omniva e-teeninduses XML formaadis, mille tehnilise kirjelduse leiab www.omniva.ee;  

 allahindluse saaja ühe kalendrikuu  identsete maksikirjade kogus on vähemalt 5000, millest vähemalt 4000 saadetist 

antakse üle ühe või kahe korraga.  

 juhul kui füüsiliselt üleantavate maksikirjade PVP saadetis ei vasta ülal toodud nõuetele (mõõtmed, kaal, pakendamine 

ja adresseerimine, kogus) rakendub PVP pakis olevatele saadetistele tavahinnakirjas toodud hind. 
 

3.2.2.3 Elektrooniliselt üleantud maksikirjade allahindluse saamiseks tuleb täita järgmised tingimused: 

 elektrooniliselt üleantavatele maksikirjade allahindluse saamiseks on vajalik Omnivaga kirjalikult kokkuleppida 

üleandmise kanal ning andmete struktuur ja omavaheline seos. 

 kui saaja aadressandmed on Excelis, peab olema tagatud adressaadi sihtnumbri eraldatus teistest saaja 

aadressandmetest. 

 saaja aadress peab vastama aadressi standardis kehtestatud nõuetele, mille näidis on kättesaadav Omniva veebilehel 

www.omniva.ee; 

 juhul kui saadetise sisuks on plastikkaardid ja saatja toodab need ise, on vajalik tagada Omnivaga eelnevalt 

kooskõlastatud plastikkaartide järjestatus; 

 Omniva teostab elektrooniliselt üleantud maksikirjade tervikprotsessi: kaaskirjade printimise, saadetiste 

komplekteerimise, ümbrikustamise ja kande. 
 

3.3 Riigisiseste tähitud saadetiste allahindlus 

3.3.1 Omniva rakendab tähitud kirjadele, v.a menetlusdokumendi teenus, allahindlust 10% ärikirjade edastamise 
hinnakirjajärgsest tasust. Allahindluse saamiseks tuleb tähtsaadetised edastada: 

 veebipõhise e-teeninduse keskkonna kaudu, mis on kättesaadav veebilehel www.omniva.ee; 

 kokkuleppel Omnivaga e-teenindusega liidestatud muu süsteemi kaudu. 

3.3.2 Lõplik e-teeninduses üleantud tähitud kirjade hinnakiri on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas, mis on kättesaadav Omniva 
veebilehel www.omniva.ee. 

3.3.3 E-teeninduses kirjade saatmise tüüptingimused on kättesaadavad Omniva veebilehel www.omniva.ee. 

 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4. RAHVUSVAHELISTE KIRISAADETISTE ALLAHINDLUSE TINGIMUSED JA KORD 

4.1. Rahvusvaheliste lihtsaadetisena edastatavate standardkirjade (edaspidi RV lihtstandardkirjad) 

allahindlus 
 

4.1.1  Soodushinnakiri RV lihtstandardkirjadele on toodud lisas 3.. Selleks, et rakenduks soodushinnakiri on vajalik täita  punktis 4.1.2 
toodud nõuded. 

4.1.2 RV soodushinnakirja rakendamiseks tuleb RV lihtstandardkirjad üle anda vastavalt järgmistele tingimustele: 

 Saatja poolt on RV lihtkirja pakendile kantud postimaksevahend (frankeerimisjäljend või trükitud maksetähis TAXE PERQUE). 

Riigisisese POSTIMAKS TASUTUD ja rahvusvahelise TAXE PERÇUE tähise kasutamise tingimused on kättesaadavad Omniva 

veebilehel www.omniva.ee; 

 aadress vastab punktis 1.2 nimetatud dokumentides sätestatud nõuetele; 

 korraga antakse üle vähemalt 100 prioriteetset või vähemalt 100 mitteprioriteetset RV lihtstandardkirja; 

 RV lihtstandardkirjad antakse üle Postkontoris, Pallasti tn 28, Tallinn või kahepoolse postivahetuse teenuse raames. Teistes 

postiasutustes üleandmisel tuleb Saatjal tasuda transporditasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (Lisa 3); 

 RV lihtstandardkirjad on eraldatud ülejäänud saadetistest; 

 RV lihtstandardkirjad on sorteeritud riikide ja edastamise kiiruse kaupa; 

 RV lihtstandardkirjad kannavad edastamise kiiruse märgistust (PRIORITY); 

 RV lihtstandardkirja maksimaalne kaal on 100 g (k.a); 

 RV lihtstandardkirjad antakse üle rahvusvaheliste partii lihtkirjade saatelehega. Saatelehele on märgitud saadetiste kogus 

partiis ja partii kaal saadetise liikide, edastamise kiiruse ja tsoonide (Euroopa Liit või muud riigid) lõikes. Saatelehe edastab 

kliendile kliendihaldur. 

4.1.3 Omniva võimaldab hinnakirjajärgsele RV lihtstandardkirja hinnale allahindlust 0,08 eurot iga tüki kohta kui saadetised on 
üle antud vastavalt allolevatel tingimustele.  

4.1.3.1 Elektrooniliselt üleantavatele lihtstandardkirjadele allahindluse saamiseks on vajalik: 

 Omnivaga kirjalikult kokku leppida üleandmise kanal ning andmete struktuur ja omavaheline seos; 

 kui saaja aadressandmed on Excelis, peab olema tagatud adressaadi sihtriigi eraldatus teistest saaja 

aadressandmetest; saaja aadress peab vastama aadressi standardis kehtestatud nõuetele, mille näidis on kättesaadav 

Omniva veebilehel www.omniva.ee.  

4.1.3.2 Füüsiliselt eelsorteeritud RV lihtstandardkirja postituse allahindluse saamiseks tuleb täita järgmised tingimused: 

 saaja ja saatja aadress vastab punktis 3.1.3.1 nimetatud dokumentides sätestatud nõuetele; 

 korraga antakse üle vähemalt 100 lihtstandardkirja ühte sihtriiki ning need peavad olema sorteeritud ja pakendatud 

sihtriikide kaupa; 

 lihtstandardkirjad antakse üle füüsiliselt eelsorteerituna Postkontoris, Pallasti tn 28, Tallinn, või kahepoolse 

postivahetuse teenuse raames; 

 lihtstandardkirjad antakse üle elektroonilise saatelehega. Saateleht tuleb edastada CSV-formaadis e-posti aadressile 

kiri@omniva.ee vahetult enne saadetiste üleandmist. Saateleht on kättesaadav Omniva veebilehel www.omniva.ee. 

4.1.4      Omnival on võimalik rakendada RV lihtkirjadele sihtriigipõhist soodushinnakirja lähtuvalt saadetiste mõõtmetest ja üldkogusest 
tingimusel, et korraga antakse ühte riiki vähemalt  500 lihtstandardkirja või antakse ühes kalendrikuus üle rohkem kui 
10 000 saadetist ühte sihtriiki. Pakkumise saamiseks pöörduge Omniva kliendihalduri poole. 

4.1.5    RV lihtkirjade soodushinnakirja rakendamiseks tuleb Saatjal sõlmida Omnivaga rahvusvaheliste lihtkirjade allahindluse 
kokkulepe ja anda  RV lihtstandardkirjad üle rahvusvaheliste partii lihtkirjade riigipõhise saatelehega.  

4.3.1 Kui on täidetud punktis 4.3.1 toodud nõuded, aga ühte riiki antakse üle vähemalt 500 lihtmaksikirja, on Omnival võimalik 
rakendada riigipõhist soodushinnakirja. Selleks tuleb: 

 Saatjal sõlmida Omnivaga rahvusvaheliste lihtkirjade riigipõhise allahindluse kokkulepe; 
 Anda RV lihtmaksikirjad üle rahvusvaheliste partii lihtkirjade riigipõhise saatelehega. Saatelehe edastab kliendile 

kliendihaldur. 

  

4.2. Rahvusvaheliste lihtsaadetisena edastatavate plastikkaarte sisaldavate maksikirjade 

allahindlus 

4.2.1 Omniva rakendab RV lihtmaksikirjadele, mis sisaldavad plastikkaarte, erihinda vastavalt lisas 4 toodud hindadele, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

4.2.1.1 Füüsiliste saadetiste üleandmisel: 
 kirjad peavad olema eelsorteeritud riikidepõhiselt; 

 saaja ja saatja aadress vastab punktis 3.1.3.1 sätestatud nõuetele; 

 kirjad on pakendatud identse formaadiga ümbrikutesse. Lubatud formaadid C5, C6 või C65; 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 plastikkaart on paigutatud ümbrikusse pabermaterjali vahel või kinnitatud pabermaterjali külge; 

 korraga antakse üle saatjapõhiselt vähemalt 50 plastikkaarti sisaldavat kirja; 

 üks plastikkaarti sisaldav kiri ei kaalu rohkem kui 25 g; 

 Omnivaga on sõlmitud eelnev kirjalik kokkulepe üleantavate koguste (prognoos) ja formaatide osas; 

 kirjad antakse üle elektroonilise CSV formaadis saatelehega, mille leiab www.omniva.ee. Juhul, kui füüsiliselt üleantavate 

kirjad ei vasta ülal toodud nõuetele (mõõtmed, kaal, pakendamine ja adresseerimine, kogus), rakendub üleantud pakis 

olevatele saadetistele tavahinnakirjas toodud hind. 
 

4.2.1.2 Elektrooniliste saadetiste üleandmisel: 

 elektrooniliselt üleantavatele kirjade allahindluse saamiseks on vajalik Omnivaga kirjalikult kokkuleppida üleandmise kanal 

ning andmete struktuur ja omavaheline seos; 

 kui saaja aadressandmed on Excelis, peab olema tagatud adressaadi sihtriigi eraldatus teistest saaja aadressandmetest; 

 saaja aadress peab vastama aadressi standardis kehtestatud nõuetele, mille näidis on kättesaadav Omniva veebilehel 

www.omniva.ee; 

 juhul, kui saatja toodab kirjaga saadetavad plastikkaardid ise, on vajalik tagada Omnivaga eelnevalt kooskõlastatud 

plastikkaartide järjestatus; 

 Omniva teostab elektrooniliselt üleantud kirjade tervikprotsessi: kaaskirjade printimise, kaartide komplekteerimise, 

ümbrikustamise ja edastamise sihtriiki. 

 

4.2.2 Omniva rakendab RV lihtsaadetisena edastatavatele plastikaarte sisaldavatele standardkirjadele  sihtriigipõhist 

soodushinnakirja lähtuvalt saadetiste mõõtmetest ja üldkogusest tingimusel, et korraga antakse ühte riiki vähemalt 500 

plastikkaarti sisaldavat maksikirja või antakse ühes kalendrikuus üle rohkem kui 10 000 saadetist ühte sihtriiki. Pakkumise 

saamiseks pöörduge Omniva kliendihalduri poole. Teenuse kasutamisel rakenduvad punktides 4.2.1.1. ja  4.2.1.2 toodud 

nõuded. 

 

 

4.3. Rahvusvaheliste lihtsaadetisena edastatavate maksikirjade (edaspidi RV lihtmaksikirjad) 

allahindlus 

4.3.2 Soodushinnakiri RV lihtmaksikirjadele on toodud lisas 5. Selle rakendamiseks tuleb saadetised üle anda vastavalt järgmistele 
tingimustele: 

 Saatja poolt on RV lihtmaksikirja pakendile kantud postimaksevahend (frankeerimisjäljend või trükitud maksetähis TAXE 

PERQUE). Riigisisese POSTIMAKS TASUTUD ja rahvusvahelise TAXE PERÇUE tähise kasutamise tingimused on 

kättesaadavad Omniva veebilehel www.omniva.ee; 

 Saaja ja saatja aadress vastab Universaalse postiteenuse tüüptingimustes sätestatud nõuetele. Adresseerimise näidis on 

kättesaadav Omniva veebilehel www.omniva.ee; 

 RV lihtmaksikirjad kannavad edastamise kiiruse märgistust PRIORITY; 

 Euroopa Liidu sisesed lihtmaksikirjad on markeeritud UE algusega vöötkoodiga. Euroopa Liidu välised lihtmaksikirjad on 

varustatud CN 22 tollideklaratsiooniga, mis kannab UA algusega vöötkoodi. Vöötkoodid ning tollideklaratsiooni blanketid 

edastab kliendile kliendihaldur; 

 korraga antakse üle vähemalt 100 RV lihtmaksikirja; 

 RV lihtmaksikirjad antakse üle Postkontoris, Pallasti tn 28, Tallinn või kahepoolse postivahetuse teenuse raames; 

 RV lihtmaksikirjad on sorteeritud riikide kaupa ning kui korraga antakse üle erinevate teenustega saadetisi, on RV 

lihtmaksikirjad neist eraldatud; 

 RV lihtmaksikirjad antakse üle rahvusvaheliste partii lihtkirjade saatelehega. Saatelehele on märgitud saadetiste kogus 
partiis ja partii kaal tsoonide (Euroopa Liit või muud riigid) lõikes. Saatelehe edastab kliendile kliendihaldur. 

4.3.3 Kui on täidetud punktis 4.3.1 toodud nõuded, aga ühte riiki antakse üle vähemalt 500 lihtmaksikirja, on Omnival võimalik 
rakendada riigipõhist soodushinnakirja. Selleks tuleb: 

 Saatjal sõlmida Omnivaga rahvusvaheliste lihtkirjade riigipõhise allahindluse kokkulepe; 

 Anda RV lihtmaksikirjad üle rahvusvaheliste partii lihtkirjade riigipõhise saatelehega. Saatelehe edastab kliendile 
kliendihaldur. 

 
 

4.4 Rahvusvaheliste tähtsaadetisena edastatavate maksikirjade (edaspidi RV tähitud maksikirjad) 
allahindlus 

4.4.1 Omnival on võimalik rakendada sihtriigipõhist erihinda RV tähitud maksikirjadele, kui: 

 Korraga antakse üle vähemalt 100 tähitud maksikirja; 

 Saadetised on vormistatud Omniva ärikliendi e-teeninduses või antakse saadetiste info üle XML-liidestuse kaudu, 

kasutades Omnivaga kokkulepitud andmevahetuseks sobivat formaati; 

 E-teeninduses vormistatud saadetised antakse üle e-teenindusest välja trükitud saatelehega; 

 Saadetised antakse üle Postkontoris, Pallasti tn 28, Tallinn või kahepoolse postivahetuse teenuse raames;  

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 RV tähitud maksikirjad on sorteeritud riikide kaupa ning kui korraga antakse üle erinevate teenustega saadetisi, on RV 

tähitud maksikirjad neist eraldatud. 
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LISA 1     RIIGISISESTE KIRJADE SOODUSHINNAKIRI 

 

Teenuse nimetus 
 

Ühiku hind €/tk 
 

  I tsoon II tsoon III tsoon 

Ärikiri standard, füüsiliselt eelsorteeritud  0,36  0,50  0,65 

Ärikiri standard, elektrooniliselt üleantud  0,36  0,50  0,65 

     

Maksikiri, füüsiliselt üleantud, masintöödeldav 0,52 0,68 0,80 

Maksikiri, füüsiliselt eelsorteeritud 0,50 0,63 0,79 

Maksikiri, elektrooniliselt üleantud 0,50 0,63 0,79 

Hindadele lisandub käibemaks 

 

LISA 2    RIIGISISESTE  ÄRIKIRJADE SORTEERIMISE HINNAKIRI 

 

Saadetiste füüsiline sorteerimine Hind ühe saadetise kohta (€/tk) 

Sorteerimine masinal 0,02 

Sorteerimine käsitsi 0,07 

Hindadele lisandub käibemaks 

LISA 3     RAHVUSVAHELISE LIHTSTANDARDKIRJA SOODUSHINNAKIRI 

 

Tsoon Hind ühe saadetise kohta (€/tk) Hind kilogrammi kohta (€/kg) 

I tsoon 0,75 8,60 

II tsoon 0,65 9,50 

 

Euroopa Liidu riikidesse saatmisel lisandub hinnale käibemaks 20%, ülejäänud riikidesse on käibemaksumäär 0% 

I tsoon: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, 

Moldova,  Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome,  Soome (Ahvenamaa), 

Suurbritannia,  Taani, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa 

II tsoon: kõik ülejäänud riigid 

 

RV STANDARDKIRJA RIIGISISESE TRANSPORDI TASU   

0,04 €/tk + käibemaks 
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LISA 4   RAHVUSVAHELISTE PLASTIKKAARTI SISALDAVATE LIHTMAKSIKIRJADE 

SOODUSHINNAKIRI  

 

 

 

 

Euroopa Liidu riikidesse saatmisel lisandub hinnale käibemaks 20%, ülejäänud riikidesse on käibemaksumäär 0% 

I tsoon: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, 

Moldova,  Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Soome (Ahvenamaa), 

Suurbritannia,  Taani, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa 

II tsoon: kõik ülejäänud riigid 

 

LISA 5      RAHVUSVAHELISE LIHTMAKSIKIRJA SOODUSHINNAKIRI 

 

Tsoon Hind ühe saadetise kohta (€/tk) Hind kilogrammi kohta (€/kg) 

I tsoon 2,80 5,30 

II tsoon 1,80 15,80 

 

Euroopa Liidu riikidesse saatmisel lisandub hinnale käibemaks 20%, ülejäänud riikidesse on käibemaksumäär 0% 

I tsoon: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, 

Moldova,  Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome,  Soome (Ahvenamaa), 

Suurbritannia,  Taani, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa 

II tsoon: kõik ülejäänud riigid 

 

 

Teenuse nimetus 
Füüsiliselt eelsorteeritud lihtsaadetis, 

ühiku hind €/tk 

Maksikiri (plastikkaart) soodustusega I tsoon 1,40 

Maksikiri (plastikkaart) soodustusega II tsoon 1,90 


