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• Jõustus EN 16931 standard
• Euroopa e-arve standard

• Standard toetab EN direktiivi 2014/55/EL 
• jõustus 16. aprill 2014
• reguleerib e-arveldamist riigihangete puhul
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• Tehnoloogiliselt neutraalne
• Peab olema pooltele arusaadav ilma erikokkulepeteta
• Piiratud hulk infot arvel

• Vastab õiguslikele nõuetele, enamasti äriliselt piisav
• Arve ei ole sektori spetsiifiline

• Sektoripõhine lisainfo võib olla arve lisades või laiendustes
(extensions)

• Üks tellimus / tarne arve kohta
• Kreeditarved (Credit notes) ja negatiivsed arved on lubatud
• Loetletud hulk lubatud lisasid -- pdf, jpg, …

E-arve standardist 
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EN 16931 standardi põhimõte
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• 16931-1:2017 Part 1: Semantic data model 
• 16931-2:2017 Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1

• 16931-3-1:2017 Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core 
elements of an electronic invoice

• 16931-3-2:2017 Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) 
invoice and credit note

• 16931-3-3:2017 Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry 
Invoice D16B

• 16931-3-4:2017 Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT 

EN 16931
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• 16931-4:2017 Part 4: Guidelines on interoperability of electronic invoices at 
the transmission level

• 16931-5:2017 Part 5: Guidelines on the use of sector or country extensions in 
conjunction with EN 16931-1, methodology to be applied in the real 
environment

• 16931-6:2017 Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its 
practical application for an end user

EN 16931
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• As-is
• CIUS - Core Invoice Usage Specifications - täpsustused
• Extension - laiendused (ei ole standardi osa)
• Ei tohi minna vastuollu standardi enesega

Kuidas kasutada?
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• Suunised 
• Mõned mittekohustuslikud elemendid kohustuslikuks
• Piirangud klassifikaatorite kasutamisel 

• Igaüks võib teha (arve vastuvõtja)
• Sektoripõhised
• Riigipõhised

• Tuleb teavitada arve väljastajat
• Community-driven Registry of CIUS and Extensions (link)

CIUS
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Prantsusmaa
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Norra
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• Taust
• 2011 -- riigi- ja tervishoiuasutused peavad vastu võtma e-arveid
• 2012 -- riik nõudis uutes lepingutes e-arvete esitamist

• PEPPOL on kohustuslik
• 61 Access Pointi, 90 000 asutust (riik ja era)



• Seaduse jõud
• Kõik B2G arved ilma eranditeta
• Odavam, lihtsam, kiirem

• Väldime erandeid (standard ei ole hambahari!)
• Rootsi avalik sektor ei tee endakeskset CIUS’t!

• Probleem -- standardid ei ole vabalt levitatavad
• Autoriõigused
• Tuleb osta

Rootsi
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Aitäh!

alar.joeste@telema.com

Rohkem materjali: 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=48765749
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