Hinnakiri
Otsustatud Audiitorkogu üldkoosolekul, 30.10.2014. Kehtib Audiitorkogu liikmetele.
Tarkvara kasutustasu suurus aasta – s.o perioodi 1. september - 31. august (mis on alates 1.
septembrist 2015 jagamatu) kohta on järgnev:




Pakett nr 1 – tarkvara kasutustasu on ühe ja sama füüsilise isiku kohta, teostades kuni 15
töövõttu – 100 eur aastas.
Pakett nr 2 – tarkvara kasutustasu on ühe ja sama füüsilise isiku kohta, olenemata töövõttude
arvust – 600 eur aastas.
Pakett nr 3 – tarkvara kasutustasu on ühe ja sama füüsiline isiku kohta 50 eur aastas, kes tasub
lisaks eelnevale iga uue töövõtu eest 12 eur aastas.

Kuni 30. aprillini 2015 – s.o tarkvara testperioodi eest, tarkvara kasutajatelt kasutustasu ei võeta.

Selgitused hinnakirja juurde:
1. E-dok – tarkvara
2. Periood – 01. september kuni 31. august
3. Kvartal – september kuni november, detsember kuni veebruar, märts kuni mai, juuni kuni
august
4. AEV – Audiitorettevõtja
5. Kasutaja – füüsilisest isikust tarkvara kasutaja, kellele AEV annab vastavad õigused
6. Pakett – Pakett 1, Pakett 2 või Pakett 3, vt Audiitorkogu üldkoosoleku otsust 30.10.2014
7. Perioodi jagamatus – alates 01. september 2015 rakendub kasutustasu alati terve perioodi
kohta. Näiteks, kui AEV võtab tarkvara kasutusele 10. jaanuaril, sõlmides selleks E-dok OÜ-ga
lepingu, tasub ta perioodi lõpuks selle eest terve paketi hinna (Paketi 1 puhul 100 eur, Paketi
2 puhul 600 eur, Paketi 3 puhul 50 eur Kasutaja eest ning 12 eur iga uue töövõtu eest; vt ka
Arvete esitamine).
a. Erandiks on esimene periood kuni 31. august 2015, mil kuni 30. aprillini 2015 kehtib
kõikide pakettide puhul allahindlus 100% ning seejärel esitatakse arve proportsioonina
kasutusel olnud kuude järgi. Paketitasu arvestuse täpsus on üks kuu.
i. Näide 1: AEV sõlmib E-dok OÜ-ga lepingu 10. jaanuar 2015. AEV tasub:
1. Paketi 1 valikul 33,33 eur (100 eur aastatasu / 12 kuuga * 4 tasulist
kuud (mai-august));
2. Paketi 2 valikul 200 eur (600 eur aastatasu / 12 kuuga * 4 tasulist kuud
(mai-august));
3. Paketi 3 valikul 16,67 eur (50 eur kasutaja aastatasu / 12 kuuga * 4
tasulist kuud (mai-august)) ja 12 eur iga uue töövõtu eest.
ii. Näide 2: AEV sõlmib E-dok OÜ-ga lepingu 20. juuni 2015. AEV tasub:

1. Paketi 1 valikul 25 eur (100 eur aastatasu / 12 kuuga * 3 tasulist kuud
(juuni-august));
2. Paketi 2 valikul 150 eur (600 eur aastatasu / 12 kuuga * 3 tasulist kuud
(juuni-august));
3. Paketi 3 valikul 12,50 eur (50 eur kasutaja aastatasu / 12 kuuga * 3
tasulist kuud (juuni-august)) ja 12 eur iga uue töövõtu eest.
8. Arvete esitamine – arved esitatakse kvartaalselt ette, eelmise kvartali viimasel töönädalal.
Perioodi (01. september – 31. august) keskel liitunud AEV-dele esitatakse esimesel arvel tasu
eelneva(te), käimasoleva ja tulevase kvartali eest.
i. Näide 1: AEV-s on kolm kasutajat ning igaüks kasutab erinevat paketti. AEV-le
esitatakse 1. kvartali (september-november) eest arve augusti viimasel
töönädalal, sisuks
1. 25 eur Paketi 1 kasutaja eest (100 eur aastatasu / 12 kuuga * 3 kuud
kvartalis);
2. 150 eur Paketi 2 kasutaja eest (600 eur aastatasu / 12 kuuga * 3 kuud
kvartalis);
3. kolmanda kasutaja eest, kes on valinud Paketi 3, 12,50 eur (50 eur
kasutaja aastatasu / 12 kuuga * 3 kuud kvartalis) + 12 eur iga uue
töövõtu eest, kuhu antud kasutaja on kaasatud.
ii. Näide 2: AEV sõlmib E-dok OÜ-ga lepingu 10. jaanuaril. AEV-s on kolm
kasutajat ning igaüks kasutab erinevat paketti. AEV-le esitatakse esimene arve
veebruari viimasel töönädalal, järgmise sisuga:
1. Paketi 1 kasutaja eest 75 eur (kvartalid: september – november,
detsember – veebruar, märts – mai);
2. Paketi 2 kasutaja eest 450 eur (kvartalid: september – november,
detsember – veebruar, märts – mai).
3. Paketi 3 kasutaja eest 37,50 eur (kvartalid: september – november,
detsember – veebruar, märts – mai) ja 12 eur iga uue töövõtu eest,
kuhu antud Kasutaja on kaasatud.
9. Mis juhtub, kui Paketi 1 kasutaja teeb 16. töövõtu? Juhul, kui antud kasutaja osas teavitas AEV
E-dok OÜ-d kasutaja paketivahetusest, arvestatakse 16. töövõtu hind vastavalt uuele valitud
paketile. Kui AEV ei teavitanud E-dok OÜ-d kasutaja paketivahetusest, eeldatakse, et antud
kasutajale on valitud uus Pakett 1, ehk siis kasutaja saab teha täiendavad 15 töövõttu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 1 kasutustasule.
10. Tasu arvestus, kui perioodi keskel valitakse teine pakett või lepingus toodud üldtingimuste
kohaselt loobutakse tarkvara kasutamisest (kehtib perioodidele, mis algavad 01. september
2015 ja hiljem; esimesel perioodil, mis lõpeb 31. august 2015, arvestatakse loobumist või
paketimuudatust proportsionaalselt kasutusel olnud kuudega).
a. Paketist 1 on võimalik loobuda (loobudes tarkvara kasutamisest), või minna üle Paketi
2 või Paketi 3 Kasutajaks.
i. Loobumisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 1 maksumusele.
ii. Paketi 2 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 1 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 2
eest (vt. ka Arvete esitamine).

iii. Paketi 3 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 1 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 3
eest (vt. ka Arvete esitamine). Neid töövõtte (kuni 15), kuhu kasutaja oli
lisatud enne paketivahetust, ei loeta uueks töövõtuks, mille eest rakendub
tasu 12 eur töövõtu kohta.
b. Paketist 2 on võimalik loobuda (loobudes tarkvara kasutamisest), või minna üle Paketi
1 või Paketi 3 kasutajaks.
i. Loobumisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 2 maksumusele.
ii. Paketi 1 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 2 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 1
eest (vt. ka Arvete esitamine); viimasel juhul algab arvestus uute töövõttude
osas esimesest uuest projektist peale uue paketi valikut.
iii. Paketi 3 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 2 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 3
eest (vt. ka Arvete esitamine). Neid töövõtte, kuhu kasutaja oli lisatud enne
paketivahetust, ei loeta uueks töövõtuks, mille eest rakendub tasu 12 eur
töövõtu kohta.
c. Paketist 3 on võimalik loobuda (loobudes tarkvara kasutamisest), või minna üle Paketi
1 või Paketi 2 Kasutajaks.
i. Loobumisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 3 maksumusele.
ii. Paketi 1 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 3 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 1
eest (vt. ka Arvete esitamine); viimasel juhul algab arvestus uute töövõttude
osas esimesest uuest projektist peale uue paketi valikut.
iii. Paketi 2 valimisel – AEV tasub kuni perioodi lõpuni kasutaja eest tasu vastavalt
hinnakirjas toodud Paketi 3 maksumusele ning samuti täies mahus Paketi 2
eest (vt. ka Arvete esitamine).
11. Kas üks ja seesama töövõtt läheb arvesse iga kasutaja jaoks eraldi projektina? Jah, läheb küll.
Näiteks AEV-s, kus on kaks kasutajat, kellest üks on valinud Paketi 1 ja teine Paketi 3,
arvestatakse töövõttude arvu niimoodi:
a. Iga Paketi 1 valinud kasutaja töövõtt mille ta on loonud või kuhu ta on kasutajaks
lisatud, läheb arvesse ühena viieteistkümnest töövõtust, milleks tal valitud Paketi 1
raames on õigus. Iga Paketi 3 valinud kasutaja töövõtt mille ta on loonud või kuhu ta
on kasutajaks lisatud toob kaasa täiendava 12 eur maksmise selle kasutaja eest. Need
töövõtud, kuhu näites toodud kaks kasutajat on mõlemad lisatud, arvestatakse eraldi
mõlema kasutaja töövõttude arvu hulka.
12. Kas sellise kasutaja eest, kes on AEV-s ainult vaatleja õigusega, küsitakse ka tasu? Vaatlemist
ei käsitleta tarkvara kasutamisena. Kui AEV on endale tarkvaras lisanud füüsilisest isikust
kasutaja, kellele antakse ainult vaatleja õigus, siis tema eest tasu ei küsita. Näiteks võivad
sellisteks kasutajateks olla inspekteerimist või KVK-d teostavad vandeaudiitorid. Kui sellisele
kasutajale antakse mingil hetkel ka tavakasutaja või muu õigusega roll, siis käsitletakse seda
kasutajale tasulise paketi valimisena, mille valikust peab teavitama E-dok OÜ-d ning mille
kohta esitatakse AEV-le arve.

a. NB! Antud erand kehtib ainult neile kasutajatele, kes on lisatud AEV tasemel ainult
vaatleja rollis; see ei kehti kasutajatele, kellele on AEV tasemel antud organisatsiooni
halduri või tavakasutaja roll, kuid kellele töövõttudes pole rolli määratud või on selleks
rolliks vaatleja roll.

