
KÄSUNDUSLEPINGU NR 1.9-1/275-1 ERITINGIMUSED 
 
 
 
Eesti Vabariik, Rahandusministeeriumi kaudu, registrikood 70000272, asukoht Suur-Ameerika 1, 
10122 Tallinn, keda esindab rahandusminister Martin Helme (edaspidi nimetatud „käsundiandja“) ja  
 
Lasse Lehis FIE, registrikood 11568206, asukoht, J.Vilmsi 18-3, 10126 Tallinn, e-post lasse@asus.ee 
(edaspidi nimetatud “käsundisaaja”),  
edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“, 
sõlmisid käesoleva käsunduslepingu (edaspidi “leping”) alljärgnevas: 
 
1. Lepingu objekt 
Lepingu objektiks on käsundisaaja poolt nõustamisteenuse osutamine eelarveõiguse ja maksuõiguse 
valdkonnas (edaspidi „teenused“). Teenuste täpsem kirjeldus on  järgmine: ekspertarvamuse andmine 
ministrile allakirjutamiseks või kooskõlastamiseks esitatud dokumentidele; osalemine ministri aruteludel 
ja nõupidamistel vastavalt kokkulepitud graafikule; ministri nõunike nõustamine ja abistamine. 
 
2. Teenuste osutamise aeg ja tähtpäevad  
Käsundisaaja kohustub osutama lepingu objektiks olevad teenused kuni rahandusministri volituste 
lõppemiseni või punktis 3.1 nimetatud kogumaksumuse täitumiseni. Teenuste osutamise täpsem 
ajakava tekib vastavalt käsundiandja suunistele.  
 
3. Lepingu hind 
3.1. Lepingu alusel käsundisaaja poolt osutatavate teenuste tunnihind on 100 (ükssada) eurot. 

Käsundisaaja ei ole käibemaksukohustusane. Maksimaalne teenuse maht on mais 2019 kuni 40 
tundi, edaspidi kuni 20 tundi kuus. Lepingu kogumaksumus ei või ületada 29 900 eurot.  

3.2. Käsundi saaja esitab kord kuus ülevaatliku kokkuvõtte kuu jooksul osutatud teenustest. 
3.3. Käsundisaaja esitab iga kuu lõpus arve, kus näidatakse ära osutatud teenuse maht. 
3.4. Käsundisaaja esitab Käsundiandjale arve e-arvena. E-arvet on võimalik saata e-arvete operaatori 

vahendusel. E-arve loetakse laekunuks selle operaatorile laekumise kuupäevast. Käsundisaajal on 
võimalik esitada arveid PDF-formaadis e-posti aadressile arved@fin.ee kuni e-arvete esitamise 
kohustuslikuks muutumiseni riiklikus e-arvete süsteemis1. 
 

4. Erisätted  
Lisaks üldtingimustes sätestatule kohustub käsundiandja tagama juurdepääsu käsundiandja kontorile.  

5. Volitatud esindajad 
5.1. Käsundiandja volitatud esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on ministri nõunik Kersti 

Kracht.  
 

6. Muud sätted 
6.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele käsunduslepingute 

üldtingimused. Käsundisaaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal või 
elektroonselt Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil:  
https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/kasunduslepingute_uldti
ngimused.pdf?download=1. Pooled kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi 
räägitud, need on mõistlikud ega saa seetõttu olla tühised. 

6.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „leping” lepingu eritingimusi ja 
üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepingu dokumentide prioriteetsus on järgmine: eritingimused 
(I), lepingu lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral lepingu dokumentide vahel prevaleerib 
prioriteetsem dokument. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik käsundisaaja 
hinnapakkumises või muus sarnases dokumendis sisalduvad tingimused niivõrd, kuivõrd need on 
vastuolus lepingu eritingimuste ja üldtingimustega.  

 
 

                                                 
1 Alates 1.07.2019 jõustub raamatupidamise seaduse § 71 lg 7, mille kohaselt kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel 
riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või 
raamatupidamiskohustuslasele, kelle üle eelnimetatutel on otseselt või kaudselt valitsev mõju või kes on hankija riigihangete 
seaduse § 5 tähenduses, esitab raamatupidamiskohustuslane masintöödeldava arve.  
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6.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 
 
 
Käsundiandja Käsundisaaja 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt 


