E-arveldamise seminar: Hinda aega
30.05.2019
Radisson BLU Hotel Olümpia Tallinn
Kujutage ette virna, kus on 2 miljonit paberarvet. Just selline kogus arveid jõuab igal aastal Eesti riigi
raamatupidamisse. Kuni 1. juulini 2019, mil riigikassast raha saamiseks peab arve kohale jõudma
elektroonilist kanalit pidi, kindlas formaadis ja vormingus.

-

Miks ma vajan e-arve operaatorit?
Missugused piirangud on e-arvele?
Kuidas saata e-arveid Baltikumi, Skandinaaviasse või Aasiasse?
Mis juhtub kui ma muudan müügiarvet või teen kreediti?
Ostuarvete automatiseerimine, kuidas see käib?

Olgugi, et e-arvest on palju räägitud, tundub nii palju asjaolusid siiski veel ebaselged. Lisaks sellele, et üleminekut survestab riik, liigub
ärimaailm sinna poole, kus kiireim võidab. Kas teadsid, et sissetuleva e-arve haldamine võtab raamatupidajalt 6x vähem aega? Mida
teeksite, kui teil oleks igal nädalal üks vaba päev juures? Puhkaksite või laiendaksite oma ettevõtet?
Raamatupidaja.ee korraldab sel kevadel, veel enne, kui avalikule sektorile e-arvete saatmine kohustuslikuks muutub, seminari – kus tuuakse
välja e-arvete head ja vead, praktilised näited, hinnavõrdlus ning palju muud vajalikku.
Astu samm tulevikku. Väärtusta oma aega!

7 põhjust, miks kasutada e-arveid, loe SIIT.

PROGRAMM
30.05.2019
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:15

E-arvetele ülemineku mõju – kokkuhoid 0,85 eurot arve
kohta?
Marianne Lõhmus Raamatupidaja.ee ärijuht, Äripäev AS
Missugune on positiivne mõju ning kus suureneb hoopis ajakulu?

10:15 - 11:00

Läbimõeldud valikud
Margus Tammeraja E-arvete asjatundja
Mille järgi valida e-arve operaator? Milleks meile vahendaja? Miks ei liigu arve programmide vahel? Kas kõik
operaatorid sobivad minu raamatupidamisprogrammile?

Nõuded ja piirangud

11:00 - 11:30

Nõuded ja piirangud
Andres Lilleste Ärijuht, Fitek AS
Millised nõuded ja piirangud kehtivad e-arvele? Kuidas toimub e-arvete kinnitamine? Mis juhtub, kui e-arvet
muuta või krediteerida?

11:30 - 12:00

Piiriülesed e-arved
Nevil Karlson Arvekeskuse müügijuht, Omniva
Kuidas liiguvad e-arved euroopas ja euroopast välja? Mis on Peppol? Kuidas kontrollida partneri e-arve
valmidust?

12:00 - 12:30

Kas paberarved jäävad maksmata alates 1. juulist 2019?
Juta Maar Riigi pearaamatupidaja

12:30 - 13:30

LÕUNA

13:30 - 14:15

Ettevõtte edulugu: Skeleton Technologies
Monika Urva Pearaamatupidaja, Skeleton Technologies
Kristjan Kõrgmaa Senior Financial Controller at Skeleton Technologies

14:15 - 14:45

Kuidas panna hankijad e-arveid saatma?
Ayrton Grossmann Tootejuht, Telema AS

14:45 - 15:15

Automaatlausendid, massiimport, periodiseerimise
automatiseerimine, digitaalne andmevahetus
Ulvi Tallo Grow Finance partner

15:15 - 15:30

Päeva lõpetamine

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

