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SISSEJUHATUS
Hinnataotluse tabelite täitmise juhend on materjaliks elektrivõrguettevõtjale, kelle
aastane konsolideeritud müügimaht on üle 100 GWh.
Elektrituruseaduse (ELTS) § 73 lõike 3 kohaselt on võrguettevõtjal õigus esitada
Konkurentsiametile kooskõlastamise taotlusi erinevate võrgutasude osas nii koos kui
eraldi ning Konkurentsiamet on kohustatud tegema nende taotluste osas otsuse
vastavuses käesoleva seadusega.
ELTS § 71 lõike 3 kohaselt peavad võrgutasude kehtestamisel aluseks võetud
kriteeriumid olema läbipaistvad ja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. ELTS § 71
lõikest 4 tulenevalt peab võrgutasu hinda kujundades arvestama varustuskindluse ja
tõhususe tagamise ning turgude integreerimise vajadust koos asjaomaste teadus- ja
arendustegevuse kuludega. ELTS § 71 lõikest 5 lähtuvalt peab võrgutasude suurus
võimaldama võrguettevõtjal täita õigusaktist ja tegevusloa tingimustest tulenevaid
kohustusi ning tagama põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt.
ELTS § 72 lõike 4 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja ja avalikustab ELTS § 71
lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel
kapitalikulul põhineva metoodika ning lähtub sellest võrguettevõtjate võrgutasude
kooskõlastamisel. Konkurentsiamet kasutatav metoodika peab muu hulgas arvestama
§-s 71 sätestatut. Eeltoodust lähtudes on Konkurentsiamet välja töötanud ja
avalikustanud

oma

veebilehel

(http://www.konkurentsiamet.ee)

„Elektrienergia

võrgutasude arvutamise ühtse metoodika” (Metoodika). Metoodika on abistavaks
vahendiks võrgutasude kooskõlastuse taotlemisel ning seda rakendatakse sarnaselt ja
ühetaoliselt kõigi Konkurentsiameti regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate tegevuse
analüüsimisel ning võrgutasude kooskõlastamisel järgides võrdse kohtlemise ning
proportsionaalsuse põhimõtet. Õiguslikus mõttes on tegemist Konkurentsiameti
kaalutlusõiguse ennetava piiritlemisega (regulatsioonimetoodika täpsustamine enne
võrgutasude regulatsiooni rakendumist) ja võrgutasude regulatsiooni subjektide
teavitamisega, mis loob võimaluse tagasisideks ja aitab vältida kõikvõimalikke
arusaamatusi juba enne konkreetse võrgutasude regulatsiooni menetluse algust.
Metoodika ei ole õigusakt, vaid Konkurentsiameti kui sõltumatu regulaatori
kaalutlusõiguse

kasutamist

tutvustav

dokument,

millel

on

halduseväliselt
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informatiivne, mitte normatiivne tähendus. Halduseeskirja normid omandavad
faktilise välismõju nende kohaldamise tulemusena. Metoodika väljatöötamisel on
arvestatud ELTS § 1 lõigete 1 ja 2, § 16 lõike 1, § 71, § 72 lõike 4 ning § 73 lõike 1
sätetega.
ELTS § 1 lõige 4 sätestab, et ELTS-is käsitletud haldusmenetlusele kohaldatakse
haldusmenetluse seadust, arvestades ELTS-ist tulenevaid erisusi. Haldusemenetluse
seaduse § 5 lõikest 1 tulenevalt on Konkurentsiametil õigus määrata kaalutlusõiguse
alusel menetlustoimingu vorm ja muud haldusmenetluse üksikasjad.

ELTS § 93 lõike 7 kohaselt teeb Konkurentsiamet otsuse temale ELTS alusel esitatud
kooskõlastamistaotluse kohta 90 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Eriti keeruka
või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemise korral võib Konkurentsiamet
pikendada seda tähtaega 180 päevani. Tähtaja pikendamisest tuleb taotluse esitajale
enne esialgse tähtaja möödumist teatada. ELTS § 93 lõike 8 kohaselt peatatakse ELTS
§ 93 lõikes 7 nimetatud tähtaja kulgemine ajaks, kuni Konkurentsiametile esitatakse
tema poolt nõutud kooskõlastamistaotluse kohta otsuse tegemiseks vajalik teave.
Reguleeritavad elektrivõrguettevõtted on jagatud alljärgnevalt:
“Suured elektrivõrguettevõtted” (ettevõtted, mille aastane konsolideeritud müügimaht
on üle 100 GWh)
“Väikesed

elektrivõrguettevõtted”

(ettevõtted,

mille

aastane

konsolideeritud

on saadaval Konkurentsiameti

veebileheküljel:

müügimaht on alla 100 GWh)

Vastavad hinnataotluse tabelid
www.konkurentsiamet.ee.
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MÕISTED
Reguleeritav tegevus – ettevõtte majandustegevus, mille suhtes Konkurentsiamet
rakendab kas ex-ante või ex-post regulatsiooni
Ex-ante reguleeritavad teenused – regulaatori poolt kooskõlastatavad hinnad/tasud
Ex-post reguleeritavad teenused – regulaatori poolt kontrollitavad hinnad/tasud
Mittereguleeritav tegevus – tegevusalad, mille üle Konkurentsiamet ei rakenda exante ega ex-post regulatsiooni, vaid kontrollib, et ei toimuks ristsubsideerimist
reguleeritava tegevuse suhtes.

HINNATAOTLUSE TABELID
Hinnataotluse tabelid

suurtele elektrivõrguettevõtetele koosnevad alljärgnevatest

tabelitest:
a) Üldiseloomustus
Koosneb :
A-elektrivõrkude üldandmed;
B –elektri ja võrguteenuse ost;
C –kaupade ja teenuste müük;
D–ettevõtte üldandmed

b) Kasumiaruanne
Täidetakse iga äriüksuse ja küsitava tütarettevõtte kohta eraldi.
Vajaduse korral võib tulu-kulu artikleid põhjalikumalt selgitada või täpsemalt
liigitada ning lisada täiendavaid ridu. Lisaridade sissetoomist palume
kommenteerida seletuskirjas. Samuti võib vastavate tulu/kulu artiklite
puudumisel kompaktsuse mõttes ridu ja veerge kinni katta (hide´ida), mitte
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kustutada (delete’ida).

“Muude tulude/kulude” olemasolul esitada ka

nende loetelu ning vastavad selgitused!

c) Ost
d) Müük
e) Bilansienergia
f)

Reaktiivenergia

g) Materiaalne põhivara - kajastada tegevusalade lõikes
f) Investeeringud
Kõik ülaltoodud tabelid peavad vastama kasumiaruande tabelile!

HINNATAOTLUSE TABELITE ESITAMISE KORD
Reguleeritav ettevõte esitab täidetud tabelid Konkurentsiametile kui soovitakse
kooskõlastada võrgutasusid. Tabelid, seletuskiri ja muud lisamaterjalid esitatakse
elektroonsel kujul (andmikud MS Excel formaadis). Esitatavate andmete õigsust on
täitjal vajalik kinnitada allkirjaga.
Punktis 2 nimetatud tabelid täidetakse alljärgnevalt:
a) perioodi kohta, alates millest kooskõlastati hetkel kehtivad võrgutasud
(perioodid, mille osas ei ole esitatud auditeeritud tegelikke andmeid) ;
b) jooksva majandusaasta kohta
c) jooksvale majandusaastale järgneva majandusaasta ehk tariifiaasta aluseks
oleva majandusaasta kohta.
Näiteks ettevõte soovib esitada taotluse võrgutasude kooskõlastamiseks
01.05.2016.

Taotluse

esitamise

hetkel

kehtivad

võrgutasud,

mis

on

Konkurentsiametiga kooskõlastatud 20.04.2011. Sellisel juhul tuleb ettevõttel
täita tabelid perioodi 2011 kuni 2015 kohta (tegelikud andmed), jooksva
majandusaasta kohta (prognoos) ja jooksvale majandusaastale järgneva
majandusaasta ehk tariifiaasta aluseks oleva majandusaasta kohta (prognoos).
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Investeeringute tabeli juurde esitab ettevõte seletuskirja, mis peab sisaldama vähemalt
alljärgnevat:
Investeeringute põhjendused
Hinnang investeeringute mõjust võrgutasude hinnakujundusele
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