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PAKENDITE JA PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMISE 
JA 

TAASKASUTUSE KORRALDAMISE LEPING 
- 

ÜHEKORRAPAKENDITEGA  
SEOTUD TEENUSED  

Käesolev Pakendite ja Pakendijäätmete Kogumise ja Taaskasutuse Korraldamise Leping 
Ühekorrapakenditega seotud teenuste osutamiseks („Leping“ või „Ühekorrapakendite 
Leping“) on sõlmitud järgnevate isikute poolt ja vahel: 

(1) OÜ Eesti Pandipakend („EPP“) (registrikood 11083514, aadress Visase 18, 11415 
Tallinn), mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige __________________, ja 

(2) ___________________________ („Pakendiettevõtja“) (registrikood _____________, 
aadress _____________________________________________), mida esindab seaduse 
ja põhikirja alusel juhatuse liige ____________________________. 

(EPP ja Pakendiettevõtja edaspidi ühiselt nimetatud ka Pooled ja eraldi Pool) 

1. LEPINGU ESE

1.1. Käesoleva Lepingu alusel ja kooskõlas kohalduva õigusega annab Pakendiettevõtja EPP-ile 
üle ning EPP võtab vastu ja kohustub täitma alljärgnevaid Ühekorrapakenditega 
seonduvaid kohustusi:  

1.1.1. pakendiseadusest Pakendiettevõtjale tulenev kohustus võtta Pakendiettevõtja poolt 
Eesti Vabariigis turule lastud Ühekorrapakendid Jaemüüjatelt tagasi; ja 

1.1.2. pakendiseadusest Pakendiettevõtjale tulenev kohustus korraldada Pakendiettevõtja 
poolt turule lastud Ühekorrapakendite kogumine kogu Eesti Vabariigi territooriumil 
ja kogutud Ühekorrapakendite taaskasutamine; 

1.1.3. pakendiaktsiisi seadusest Pakendiettevõtjale tulenevad kohustused, eelkõige 
kohustus maksta Ühekorrapakenditelt kohalduvas õiguses ette nähtud juhtudel ja 
korras aktsiisimaksu. 

1.2. Punkti 1.1 alusel üleantud kohustuste täitmise eest tasub Pakendiettevõtja EPP-ile Lepingus 
sätestatud tasu ning täidab kõiki Lepingus sätestatud Pakendiettevõtja kohustusi. 

2. LEPINGU KOOSSEIS

Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on EPP kodulehel www.eestipandipakend.ee
avaldatud kehtivad Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamise
lepingu tüüptingimused („Tüüptingimused“), EPP Käsiraamat, Tüüptingimuste lisad ning
mis tahes muud Tüüptingimustes viidatud dokumendid.

3. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS

Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema Poole poolt ning kehtib tähtajatult.

4. POOLTE ANDMED
EPP: Eesti Pandipakend OÜ Pakendiettevõtja: _______________________ 
Telefon: +372 647 0010 Telefon: _______________________ 
E-post: info@eestipandipakend.ee E-post: _______________________ 
IBAN kood: EE951700017000746234 IBAN kood: _______________________ 
KMKR: EE100961612 KMKR: _______________________ 

Leping on alla kirjutatud eesti keeles 2 (kahes) identses eksemplaris, 1 (üks) kummalegi Poolele. 
EPP: 
allkirjastatud digitaalselt 
juhatuse liige 

kuupäev: __________________ 

Pakendiettevõtja: 
allkirjastatud digitaalselt 
juhatuse liige 

kuupäev: __________________ 

http://www.eestipandipakend.ee/
mailto:info@eestipandipakend.ee

	aadress: 
	IBAN kood: 
	kuupäev: 
	kuupäev_2: 
	EPP juhatuse liige: 
	registrikood: 
	PE juhatuse liige: 
	Pakendiettevõtja: 
	telefon: 
	e-post: 
	KMKR: 


