
Käesoleva tarkvara litsentsilepingu („Leping“) on sõlminud [kuupäev] 201[     ] 

(1) E-dok OÜ, registrikood 12755407, aadress Rotermanni 5/Roseni 10, 101111, Tallinn 
(„E-dok OÜ“), mida esindavad juhatuse liikmed Märt-Martin Arengu ja Mare Kingo või 
Sergei Tšistjakov; 

(2) [nimi või ärinimi], registrikood [     ], aadress [sisesta aadress] („Audiitorettevõtja“), 
mida esindab juhatuse liige [esindaja nimi]; 

(koos nimetatud ka kui „Pooled” või eraldi „Pool“) 

 

POOLED ON LEPPINUD KOKKU JÄRGNEVAS: 

1. LEPINGU ESE JA JÕUSTUMINE 

1.1 Käesoleva Lepinguga annab E-dok OÜ Audiitorettevõtjale tähtajatult õiguse teostada 
tarkvaraga seonduvaid Lepingu punktis 4.1 sätestatud õigusi. Audiitorettevõtja 
kohustub maksma E-dok OÜ-le selle eest Lepingu punktis 5 sätestatud tasu.  

1.2 Käesoleva Lepinguga ei saa Audiitorettevõtja Tarkvara omanikuks. Käesoleva 
Lepinguga saab Audiitorettevõtja üksnes õiguse kasutada Tarkvara Lepingu punktis 
4.1 sätestatud viisil. 

1.3 Leping jõustub selle allkirjastamisest.  

1.4 Leping on sõlmitud tähtajatult. 

 

2. POOLTE KINNITUSED 

2.1 Käesolevaga kinnitab Audiitorettevõtja, et Lepingu sõlmimisel: 

2.1.1 on Audiitorettevõtja esitatud andmed õiged; 

2.1.2 ei riku Audiitorettevõtja temale mistahes õigussuhtest, õigusaktist, 
haldusorgani ettekirjutusest või jõustunud kohtulahendist tulenevaid kohustusi; 

2.1.3 ei ole Audiitorettevõtja suhtes alustatud pankrotimenetlust ega esitatud 
pankrotihoiatust; 

2.1.4 ei ole Audiitorettevõtja suhtes vastu võetud isiku lõpetamise otsust; 

2.1.5 on ta tutvunud Lepingu esemeks oleva tarkvaraga ja see vastab tema 
hinnangul Audiitorettevõtja vajadustele. 

2.2 Audiitorettevõtja kohustub teavitama E-dok OÜ-d Lepingu punktis 2.1 nimetatud 
asjaolude muutumisest. 

 

3. LITSENSEERITAV TARKVARA 

3.1 Käesoleva Lepingu alusel litsentseeritavaks tarkvaraks on audititarkvara E-dok, mille 
kasutamist on E-dok OÜ Audiitorettevõtjale käesolevast Lepingust tulenevate õiguste 
ja kohustuste teostamiseks võimaldanud (edaspidi: Tarkvara). 

3.2 Tarkvara kasutamiseks peab Audiitorettevõtja looma füüsilistest isikutest kasutajate 
profiilid (edaspidi: Kasutaja(d)) ning teavitama E-dok OÜ-d Kasutajatele valitud 
kasutajapakettidest. Tarkvara saavad kasutada ainult füüsilisest isikust kasutajad, kes 
on enda autentinud ID kaardi või Mobiil-ID abil.  
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3.3 Tarkvara on klient-server põhimõttel toimiv dokumenteerimise tarkvara, mille 
kasutamine on võimalik nii veebibrauseri vahendusel (online-režiimis) kui ka Tarkvara 
kliendirakenduse (offline-režiimi) vahendusel. Tarkvara kasutamine eeldab 
Kasutaja(te) arvuti(te) vastavust tehnilistele nõuetele. Tehniliste nõuete andmed 
avaldab E-dok OÜ veebilehel e-dok.rik.ee.   

 

4. LITSENTSI LIIK, LITSENTSEERITAVAD ÕIGUSED JA KASUTAJA KOHUSTUSED  

4.1 E-dok OÜ annab Audiitorettevõtjale lihtlitsentsi võlaõigusseaduse § 370 lõike 1 
tähenduses ilma all-litsentsi andmise õiguseta Lepingu punktis 4.2 nimetatud 
autoriõigustele, mis on vajalikud Tarkvara eesmärgipäraseks kasutamiseks 
Audiitorettevõtja majandus- ja kutsetegevuses. Muid autoriõigusi Audiitorettevõtjal 
Tarkvaraga seoses ei teki. 

4.2 Audiitorettevõtjal on õigus Tarkvara veebibrauseri vahendusel (online-režiimis) 
kasutada ja installeerida Tarkvara kliendirakendus (offline-režiim). Tarkvara 
kasutamise õigus on piiratud Tarkvara teenindavas serveris Audiitorettevõtjale 
eraldatud andmemahuga, kui Audiitorkogu üldkoosoleku otsusega kinnitatud hinnakiri 
(edaspidi Hinnakiri) seda ette näeb. 

4.3 Audiitorettevõtjal on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada Tarkvara 
turvalisust. E-dok OÜ-l on õigus viivitamatult piirata Audiitorettevõtja juurdepääs 
Tarkvarale, kui E-dok OÜ-l tekib kahtlus Kasutaja toimingute turvalisuse osas. 

4.4 Audiitorettevõtjal on keelatud luua arvutiprogramme, mis on sarnased käesoleva 
Lepingu esemeks olevale Tarkvarale.  

4.5 Audiitorettevõtja ei või loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi 
kolmandatele isikutele. 

 

5. LITSENTSITASU 

5.1 Audiitorettevõtja kohustub tasuma E-dok OÜ-le Lepingu punktis 4.1 sätestatud õiguste 
kasutamise eest litsentsitasu, millele lisandub käibemaks (edaspidi: Litsentsitasu), 
kõikide Kasutajate eest vastavalt Audiitorettevõtja poolt valitud kasutajapakettidele ja 
Audiitorkogu (registrikood 70000272, aadress Rotermanni 5/Roseni 10, 101111, 
Tallinn) üldkoosoleku otsusega kehtestatud Hinnakirjale.  

5.2 Audiitorkogu üldkoosolek võib kehtestada igal aastal uue Hinnakirja, mis kehtib alates 
1. septembrist kuni 31. augustini. Hinnakiri avaldatakse veebilehel e-dok.rik.ee. 
Audiitorkogu üldkoosolek võib Hinnakirja muuta ka tagasiulatuvalt nii, et uus Hinnakiri 
loetakse tagasiulatuvalt kehtivaks alates Audiitorkogu üldkoosoleku otsusele 
eelnevast 1. septembrist. 

5.3 Kui Audiitorkogu üldkoosoleku otsusega muudetakse Hinnakirja nii, et uus 
Litsentsitasu on võrreldes varasemalt kehtinud Hinnakirjas sätestatud Litsentsitasuga 
enam kui 20% kõrgem, siis on Audiitorettevõtjal õigus Leping vastavalt Lepingu 
punktile 7.2 üles öelda. Lepingu ülesütlemisel kehtib Audiitorettevõtjale varem kehtinud 
Hinnakirjas sätestatud Litsentsitasu kuni Lepingu lõppemiseni. 

5.4 Audiitorettevõtja kohustub tasuma E-dok OÜ-le Litsentsitasu kvartaalselt perioodi 
01.09 – 30.11, perioodi 01.12 – 28.02, perioodi 01.03 – 31.05 ning perioodi 01.06 – 
31.08 eest vastavalt E-dok OÜ poolt esitatud arvetele. E-dok OÜ esitab 
Audiitorettevõtjale järgneva perioodi eest arve eelneva perioodi viimasel töönädalal.   
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5.5 Audiitorettevõtja kohustub arve tasuma hiljemalt 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva 
jooksul arvates arve esitamisest.  

5.6 Litsentsitasu maksmisega viivitamisel on E-dok OÜ-l õigus nõuda Audiitorettevõtjalt 
viivist 0,5% võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivituses oldud päeva eest. 

 

6. VASTUTUS 

6.1 Tarkvara antakse üle sellisel kujul nagu see on („as is“ põhimõttel). Audiitorettevõtja 
kinnitab, et Tarkvara vastab tema nõudmistele ning ta vastutab Kasutajate tegevuse 
või tegevusetuse eest Lepingu täitmisel. E-dok OÜ vastutus Tarkvarast tulenevate 
puuduste eest on seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistatud.  

6.2 E-dok OÜ on kohustatud tegema oma parimad pingutused selliste Tarkvaras esinevate 
vigade parandamise korraldamiseks, millest Audiitorettevõtja on teda hiljemalt 
14.10.2016 teavitanud. E-dok OÜ ei ole kohustatud parandama selliseid vigu, mis on 
tekkinud Tarkvara valest kasutamisest. 

6.3 Tarkvara kasutamine eeldab Kasutajate arvutite vastavust tehnilistele nõuetele, mis 
avaldatakse E-dok OÜ veebilehel e-dok.rik.ee. E-dok OÜ ei garanteeri Tarkvara 
ühilduvust Kasutajate riist- ja tarkvaraga.  

6.4 E-dok OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ükskõik millisest defektist 
Tarkvaras, mis on tekkinud teadmatusest arvuti või Tarkvara kasutamisel, kaasa 
arvatud Audiitorettevõtja kahjud informatsiooni kaotusest ja töö seiskumisest. 

 

7. ÜLESÜTLEMINE 

7.1 Pooled võivad Lepingu korraliselt üles öelda, esitades teisele Poolele kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse. Kui Pool on Lepingu 
käesoleva punkti alusel üles öelnud, siis kestab Leping ülesütlemisavalduse 
esitamisele järgneva 31. augustini (kaasa arvatud). Kui ülesütlemisavaldus on esitatud 
vahemikus 31. juuli – 31. august, siis kestab Leping ülesütlemisavalduse esitamisele 
järgneva aasta 31. augustini. 

7.2 Kui Audiitorkogu üldkoosolek on muutnud Hinnakirja nii, et uus Litsentsitasu on 
võrreldes varasemalt kehtinud Hinnakirjas sätestatud Litsentsitasuga  enam kui 20% 
kõrgem, siis on Audiitorettevõtjal õigus ühe kuu jooksul alates Audiitorkogu 
üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest Leping üles öelda, teavitades sellest teist Poolt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üks (1) kuu ette. 

7.3 Lepingu ülesütlemisel säilib Audiitorettevõtjal vaatajaõigusega ligipääs oma andmetele 
7 aasta jooksul arvates Audiitorettevõtja poolt Tarkvara vahendusel töödeldud projekti 
kõige hilisemast salvestamisest.  

7.4 E-dok OÜ-l on õigus Leping koheselt üles öelda, esitades Audiitorettevõtjale kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse, kui: 

7.4.1 Audiitorettevõtja on teostanud mõnda Tarkvaraga seotud autoriõigust, mille 
teostamiseks tal õigust ei olnud; 

7.4.2 Audiitorettevõtja ei ole tasunud litsentsitasu kolmekümne päeva jooksul alates 
maksetähtpäevast; 

7.4.3 Audiitorettevõtja Lepingu punktis 2.1 nimetatud kinnitused on ebaõiged; 
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7.4.4 Audiitorettevõtja on teinud toiminguid, mis ohustavad Tarkvara turvalisust ning 
rikkunud Lepingu punktis  nimetatud Tarkvara turvalisuse tagamise kohustust. 

 

8. TARKVARA HOOLDUS JA KASUTAJATUGI 

8.1 E-dok OÜ kohustub tavapärastest ja korralistest ennetavatest töödest ja/või 
hooldustöödest tingitud katkestused Tarkvaras teostama väljaspool tööaega,  
teavitades Audiitorettevõtjat nimetatust mõistliku aja jooksul ette. Tööajana 
käsitletakse Lepingu tähenduses tööpäeva vahemikus 08.00 – 17.00. Tööpäevana 
käsitletakse Lepingu tähenduses kalendripäeva, välja arvatud laupäeva ja pühapäeva 
ning rahvuspüha ja riigipüha pühade ja tähtpäevade seaduse tähenduses. 

8.2 E-dok OÜ pakub Audiitorettevõtjale e-maili e-dok@audiitorkogu.ee teel tehnilist tuge 
Tarkvara kasutamisega seotud probleemide lahendamisel tööpäeviti vahemikus 9:00 
kuni 17:00 (edaspidi: Kasutajatugi). 

8.3 E-dok OÜ vastutus Kasutajatoe õigsuse või Kasutajatoe vahendusel antavate juhiste 
tagajärgede eest on seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistatud. E-dok OÜ 
vastutus ei ole välistatud raskest hooletusest või tahtlikult tekitatud kahju eest. 

 

9. KONFIDENTSIAALSUS JA ARHIVEERIMINE 

9.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mistahes teist Poolt puudutava 
informatsiooni, mille avaldamine kolmandatele isikutele võib teist Poolt kahjustada ning 
mitte avaldama sellist informatsiooni ilma teise Poole eelneva kirjalikult taasesitatavas 
vormis antava nõusolekuta, välja arvatud informatsioon, mille avaldamise kohustus 
tuleneb õigusaktist. 

9.2 Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist. 

9.3 E-dok OÜ säilitab Tarkvarasse sisestatud andmeid seitse aastat arvates projekti 
arhiveerimisest võimaldamaks Audiitorettevõtjal täita AudS §-s 60  sätestatud 
vandeaudiitori kutsetegevuse dokumentide kogumise ja säilitamise nõudeid. Kui 
Audiitorettevõtja ütleb Lepingu üles, on E-dok OÜ-l õigus nõuda Audiitorettevõtjalt 
andmete säilitamise eest tasu, kui Hinnakiri seda ette näeb.   

 

10. TEADETE EDASTAMISE KORD 

10.1 Kõik E-dok OÜ-le adresseeritud avaldused ja teated tuleb edastada e-posti aadressile 
e-dok@audiitorkogu.ee 

10.2 Kõik Audiitorettevõtjale adresseeritud avaldused ja teated tuleb edastada e-posti 
aadressile, mille Audiitorettevõtja on  Lepingu sõlmimisel edastanud. 

10.3 Audiitorettevõtja teatab Lepingu sõlmimisel E-dok OÜ-le esitatud andmete 
muutumisest kirjalikult viivitamatult pärast andmete muutumist. Alates teate kätte 
saamisest loetakse Audiitorettevõtja andmed vastavalt muutunuks. 

11. LÕPPSÄTTED 

11.1 Lepingus on ette nähtud kõik Lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei loeta Poolte 
varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus (välistav 
tingimus). 

mailto:e-dok@audiitorkogu.ee
mailto:e-dok@audiitorkogu.ee
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11.2 Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda 
sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline 
maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist 
muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist. 

11.3 Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise 
kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte 
kehtetuse ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks 
selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli 
kehtetul sättel. 

11.4 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. 

11.5 Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe 
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

 

KINNITAMAKS EELTOODUT ON POOLED ALLKIRJASTANUD KÄESOLEVA LEPINGU 
EESPOOL NIMETATUD KUUPÄEVAL 

E-dok OÜ: 

 

__________________________________ 

Märt-Martin Arengu 

Juhatuse liige 

Audiitorettevõtja: 

 

__________________________________ 

[allkirjastaja nimi] 

 

__________________________________ 

Mare Kingo või Sergei Tšistjakov 

Juhatuse liige 

 

 


