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Üldpõhimõtted 

 
Käesolev müügimarginaali piirmäära arvutamise ühtne metoodika on koostatud 
Konkurentsiameti (edaspidi KA) poolt vastavalt maagaasiseaduse (edaspidi MGS) 
paragrahv 10 lõikele 4 .  
 
 
Metoodika juhindub järgmistest põhimõtetest: 

- Turgu valitsev gaasiettevõtja (edaspidi GE) lähtub kodutarbijale müüdava 
gaasi hinna kujundamisel põhimõttest, et müüdava gaasi kaalutud keskmine 
hind sisaldab riiki sisseostetava gaasi hinda ja sellele lisatud müügimarginaali 
(MGS §10 (1)). 

- Müügimarginaali piirmäära suurus peab katma kodutarbijatele gaasi müügiks 
tehtavad kulud ning tagama põhjendatud tulukuse (MGS §10(4)). 

- Gaasi müügihind peab tagama Müüjale vajalike tegevuskulude katmise, 
vajalikud investeeringud ja põhjendatud tulukuse (MGS §9¹(3)). 

- KA kooskõlastab müügimarginali piirmäära.  
 
 

Lähtematerjalidena on kasutatud Maailmapanga poolt koostatud käsiraamatut: Green, 
Richard; Pardina, Martin Rodriguez (1999). Resetting Price Controls for Privatized 
Utilities. A Manual for Regulators. Washington, D.C.: The World Bank; Euroopa 
Liidu energeetika sektori regulaatorite vastavaid aruandeid, metoodikaid ja 
käsiraamatuid jm algmaterjale. 

 
 
 

Metoodika eelnõu kohta esitas kommentaarid AS Eesti Gaas. 
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1. Mõisted 

1.1. KA poolt otseselt (ex-ante) reguleeritavad hinnad - kodutarbijatele müüdava 
gaasi  hinnad, mille regulatsioon toimub müügimarginaali kaudu. 

1.2. KA poolt kaudselt (ex-post) reguleeritavad, ettevõtte põhitegevusega seotud 
teenuste hinnad - KA poolt kontrollitavad vabatarbijatele müüdava maagaasi 
hinnad, bilansivastutuse teenuse osutamise tasu, jm. 

1.3. Ettevõtte tegevuse reguleerimine - ettevõtte tegevuse kontroll KA poolt 
eesmärgiga kujundada hinnad, mis ressursside ratsionaalsel kasutamisel 
tagavad: 

1.3.1. vajalike tegevuskulude katmise;  

1.3.2. vajalike investeeringute teostamise;  

1.3.3. põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt. 

1.4. Investeeringud reguleeritava tegevuse põhi - ja käibevarasse - ühekordsed 
kulud reguleeritava põhivara soetamiseks ja parendamiseks, samuti käsitletava 
tegevuse käibekapitali täiendamiseks 

1.5. Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC) - kapitali struktuuri (oma- ja 
võõrvahendite vahekord kogukapitalis) ning võla- ja omakapitali hinna alusel 
leitav kogukapitali hind. 

1.6. Kapitalikulu – müügimarginaali piirmäära lülitatav kulu, mis on seotud 
materiaalse põhivara soetamisega. 

1.7. Kapitalikulunorm - ajaperioodi pöördväärtus, mis näitab materiaalse põhivara 
soetamiseks tehtud kulude lülitamist tarbijatele müüdavate kaupade ja teenuste 
hindadesse. Kapitalikulunorm määratakse lähtuvalt seadmete kasulikust elueast. 

1.8. Luhtunud varad; luhtunud kulud - varad ja kulud, mis on seotud 
investeeringutega või ettevõtetesse teostatud mitterahaliste sissemaksetega, 
mida ei saa või ei ole majanduslikult otstarbekas kasutada gaasi müügil seoses 
muutunud majandussituatsiooniga. 

1.9. Mittekontrollitavad kulud  – kulud, mis ei ole mõjutatavad ettevõtte 
majandustegevuse kaudu, vaid sõltuvad täielikult ettevõttevälistest teguritest 
(näiteks ettevõtte põhitegevusega seotud riigilõivud, maamaks, servituutide 
seadmine, jms). 

1.10. Mittepõhitegevus - tegevusalad, mis ei ole otseselt seotud gaasi müügiga.  

1.11. Müügimarginaali piirmäär  - riiki sisseostetavale gaasi hinnale lisatavad 
kulud ja põhjendatud tulukus mille alusel kujundatakse kodutarbijatele 
müüdavad gaasi hinnad. 

1.12. Põhjendatud tulukus - põhjendatud tulukus (ärikasum) leitakse reguleeritud 
varade mahu ja KA poolt lubatud tulunormi (WACC) korrutisena. Ettevõtja 
eristab ärikasumi otseselt reguleeritava tegevuse ja kaudselt reguleeritava 
tegevuse ning mittepõhitegevuse osas (vastavalt MGS-le ).  
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1.13.  Regulatsiooniperiood – 12 kuuline periood, mil ettevõte rakendas KA poolt 
kooskõlastatud müügimarginaali piirmäära.    

1.14. Reguleeritav vara – kodutarbijatele gaasi müügiks kasutatav põhivara ja 
käibekapital.  

1.15. Reguleeritavate varade tootlus ehk põhjendatud tulunorm - lubatav 
tulunorm reguleeritavalt varalt ehk reguleeritava vara tootlus. Turgu valitseva 
ettevõtte lubatud tulunorm ei tohi ületada ettevõtte kapitali kaalutud keskmist 
hinda. 

1.16. Tegevuskulud (v.a kapitalikulu) - kulud, mida ettevõte saab mõjutada oma 
efektiivsema majandustegevuse kaudu (nt rendikulud, tööjõukulud, 
koolituskulud jm). 

1.17. THI–x regulatsiooni süsteem - infrastruktuuri ettevõtjate tegevuse 
reguleerimise võtete kogum, mille kohaselt ettevõtja peab hoidma oma 
kaalutud keskmise hinnakorvi hindade muutuse x% võrra tarbijahinnaindeksist 
madalamal tasemel. Regulaatori poolt määratletav x väärtus peab looma 
ettevõttele stiimulid regulatsiooniperioodil tegevuse efektiivsuse tõstmiseks 
(reeglina kulude kokkuhoiuks). 

2. Tegevusalade eristamine 

2.1. Maagaasiseaduse alusel peab gaasiettevõtja oma raamatupidamises pidama eraldi 
arvestust gaasi ülekande, jaotamise, müügi ja nende tegevustega mitteseotud 
tegevusalade kohta ning kehtestama oma raamatupidamise sise-eeskirjad varade 
ja kohustuste ning tulude ja kulude jaotamise osas. 

2.2. Kui turgu valitsev gaasiettevõtja ei osuta võrguteenust peab ta eristama oma 
kulud alljärgnevalt: 

• gaasi müük kodutarbijatele; 

• gaasi müük vabatarbijatele; 

• bilansivastutuse teenuse müük; 

• mittepõhitegevus. 

2.3. Kui turgu valitsev gaasiettevõtja osutab võrguteenust peab ta oma 
raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestama põhimõtted, mille kohaselt peetakse 
arvestust gaasi ülekande, jaotamise, müügi ja nende tegevustega mitteseotud 
tegevusalade kohta nii, nagu oleksid kohustatud seda tegema nendel 
tegevusaladel tegutsevad ettevõtjad. 

2.4. Turgu valitsev gaasiettevõtja peab arvestust riiki sisse ostetava gaasi maksumuse 
kohta. Sealjuures eristatakse alljärgnevad kulud, 

• kulud gaasi riiki sisseostuks; 

• kulud gaasi hoiustamiseks väljaspool Eestit; 
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• teiste riikide ettevõtetele tasutud võrguteenused mis on vajalik gaasi 
transportimiseks Eesti piirini. 

2.5. Gaasiettevõtja peab oma raamatupidamises pidama gaasi müügi arvestust eraldi 
kodutarbijate ja vabatarbijate kohta. 

3. Müügimahtude ja -kulude analüüs ning põhjendamine 

 3.1. KA analüüsib ettevõtja poolt esitatud ning  müügimarginaali kujunemise aluseks 
olevaid müügiprognoose. Müügiprognooside  analüüsimisel kasutatakse 
alljärgnevaid meetodeid: 

� müügiprognoosi muutus (s.h arvestatakse SKP muutuse prognoosi, pika-
ajalises arengukavas prognoositavat gaasitarbimist jm näitajaid); 

� eelmiste perioodide müügimahtude võrdlus; 

� tarbijate arv, selle dünaamika ja prognoos. 

 3.2. Ettevõtja poolt tehtavad kulutused jagatakse kontrollitavateks ja 
mittekontrollitavateks.  

 3.3.Kontrollitavad kulud on need, mida ettevõtja saab mõjutada oma efektiivsema 
majandustegevuse kaudu.  

Näiteks tööjõukulu, kuna ettevõte saab investeeringute ning efektiivsema 
majandustegevuse kaudu seda kuluartiklit kontrollida. 

3.4. Mittekontrollitavad kulud ei ole mõjutatavad ettevõtja majandustegevuse kaudu, 
vaid sõltuvad täielikult ettevõttevälistest teguritest.  

Näiteks tegevusloa eest makstav riigilõiv.  

3.5. Mittekontrollitavatele kuludele rakendatakse täielikku hinnas kajastamise 
printsiipi. 

3.6. KA ei aktsepteeri alljärgnevaid kuluartikleid: 

3.6.1. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu;  

3.6.2. Tagastamatu abi (näiteks EL välisabi programmid) raames soetatud 
põhivara kulum (kapitalikulu); 

3.6.3. Sponsorlus, kingitused ja annetused; 

3.6.4. Mittepõhitegevusega seotud kulusid; 

3.6.5. Varade väärtuste muutust (varude jääkide muutus, käibevara allahindlus, 
põhivara väärtuse langus, kahjum materiaalse ja immateriaalse põhivara 
müügist ja likvideerimisest, jm.); 

3.6.6. Kehtiva seadusandluse järgi määratud trahve ja viiviseid; 

3.6.7. Ettevõtte majandusanalüüsi käigus mittepõhjendatuks osutunud kulusid. 
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 3.7. KA analüüsib kulude jaotust ettevõtja poolt müüdavate erinevate kaupade ja 
teenuste vahel, ning kontrollib, et müüdavad kaubad ja teenused ei sisaldaks 
tegevusalade ristsubsideerimist. 

 3.8. KA teostab süstemaatiliselt ettevõtja kulude analüüsi, kasutades alljärgnevaid 
meetodeid: 

• kulude dünaamika jälgimine ajas ning selle võrdlus tarbijahinnaindeksi 
dünaamikaga; 

• ettevõtte ärikulude ning nende põhjal arvutatud statistiliste näitajate 
võrdlemine teiste ettevõtetega nn. benchmarking; 

• erinevate kulukomponentide põhjendatuse analüüs (sh. eksperthinnangud); 
• kapitalikulu analüüs; 
• investeeringute analüüs; 
• teenuse ostmine võrreldavalt, analoogse teenuse pakkujalt s.h vabaturu 

tingimustes tegutsevatelt teenuse pakkujailt. 
 

3.9. Kapitalikulu arvutatakse vastavalt käesoleva metoodika peatükile 4 ning 
põhjendatud tulukus vastavalt peatükile 5. 

4. Reguleeritava vara väärtuse ning kapitalikulu arvestamine   

4.1. KA analüüsib põhivara jaotust erinevate tegevusalade vahel ja kontrollib, et 
müüdavad kaubad ja teenused ei sisaldaks tegevusalade ristsubsideerimist ning 
et põhivarale on rakendatud põhjendatud kuluminorme. 

4.2. Reguleeritav vara on kodutarbijatele gaasi müügiks kasutatav materiaalne 
põhivara ja käibekapital. Põhivara eristamine raamatupidamises toimub 
vastavalt metoodika punktile 2. KA analüüsib põhivara jaotust erinevate 
tegevusalade vahel ning kontrollib, et müüdavad kaubad ja teenused ei sisaldaks 
tegevusalade ristsubsideerimist ning et põhivarale on rakendatud põhjendatud 
kuluminorme.  

4.3. Reguleeritav vara (edaspidi RV) regulatsiooniperioodil  leitakse alljärgnevalt:  

 

RV = (RV0+RV1)/2+ KK   (1) 
   

kus,  
RV  -  reguleeritav vara; 
RV0   - reguleeritava põhivara väärtus regulatsiooniperioodi alguses; 
RV1  - reguleeritava põhivara väärtus regulatsiooniperioodi lõpus; 
KK - käibekapital.  
 

 4.4. Käibekapitali arvestuse aluseks võtab KA 5% majandusaasta netoväliskäibest.  

 4.5. Vertikaalselt integreeritud kontserni kuuluva ettevõtte sisekäivet ei lülitata 
käibekapitali arvestusse. 
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 4.6. Reguleeritava põhivara väärtus regulatsiooniperioodi lõpus leitakse : 

 
RV1= RV0+ I- A-M              (2) 

 
kus:  
 
RV0 - reguleeritava põhivara väärtus perioodi alguses; 
RV1  - reguleeritava põhivara väärtus perioodi lõpus; 
I            - regulatsiooniperioodil tehtud investeeringud reguleeritavasse 

varasse; 
A  - kapitalikulu vt p 4.18-4.26 kapitalikulu arvestus; 
M  - regulatsiooniperioodil müüdud või mahakantud põhivara. 

 
 4.7. Kui põhivara arvestuse aluseks on bilansiline väärtus, siis arvestatakse RV hulka 

selle jääkväärtus.  

 4.8. Reguleeritava vara kindlaksmääramine on vajalik:  

• ettevõtja ärikuludesse arvatava kapitalikulu arvestuseks; 

• põhjendatud ärikasumi arvutamisel, kuna ettevõtja tegevuse reguleerimisel 
RV võrdsustatakse ettevõttesse investeeritud kapitaliga. 

 
4.9. RV hulka ei arvata materiaalset põhivara, mida kasutatakse mittepõhitegevuses; 

pikaajalisi finantsinvesteeringuid, immateriaalset põhivara (v.a arvuti tarkvara 
ja programmide litsentsid), tagastamatu abi (näiteks EL välisabi programmid 
või riigiabi) raames soetatud põhivara.  

4.10. KA kontrollib RV arvestuse põhjendatust. RV arvestus sisaldab 
regulatsiooniperioodil teostavate investeeringute programmi.. 

4.11. Kui regulatsiooniperioodil teostatud investeeringute kogumaksumus on alla 
punktis 4.10. nimetatud investeeringute programmi, siis arvestatakse järgneval 
perioodil RV hulka vaid tegelikult teostatud investeeringud.  

4.12. RV arvestus on järjepidev ning jätkub kõikidel tulevastel 
regulatsiooniperioodidel ning ka ettevõtja või vara omandisuhte muutumisel.  

4.13. RV arvestuseks sätestatakse piiraasta. Enne piiraastat soetatud vara väärtuseks 
ehk RV algväärtuseks võetakse reeglina bilansiline väärtus.  

4.14. KA-l on õigus teostada korrektsioone RV väärtuses, kui ilmneb, et RV hulgas 
on vara, mida ettevõtja tegelikult ei kasuta majandustegevuse teostamiseks 
(nn luhtunud varad) või kui RV väärtus ei vasta tegelikule.  

4.15. Kapitalikulu arvestamine toimub vastavalt käesoleva metoodika punktidele 4.18 
kuni 4.26, kus RV jagatakse vanaks (enne piiraastat soetatud vara) ja uueks 
varaks (pärast piiraastat soetatud vara). 

4.16. Kapitalikulu on müügimarginaali piirmäära lülitatav kulu, mis on seotud 
materiaalse põhivara soetamisega. Kapitalikulu eesmärk on põhivara 
soetamiseks tehtud kulutuste tagasiteenimine müügimarginaali piirmäära kaudu, 
põhivara kasuliku eluea vältel. 
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4.17. Ettevõtete regulatsioonil rakendatakse lineaarset kapitalikulu arvestamise 
meetodit. 

4.18. KA peab eraldi arvestust enne piiraasta algust ja peale seda soetatud põhivara 
kohta ning sellest tulenevalt arvestab eraldi kapitalikulu. 

4.19. Enne piiraastat soetatud põhivaralt arvestatakse kapitalikulu tema  piiraasta 
alguse jääkväärtuse alusel. Seejuures kehtestatakse enne piiraastat soetatud 
põhivarale ühtne kapitalikulunorm, mille alusel toimub gaasi müügihinda 
lülitatava kapitalikulu arvestus. Oluliste muudatuste ilmnedes võib muuta enne 
piiraastat soetatud põhivara väärtust ja kapitalikulunormi. 

4.20. Alates piiraastast soetatud põhivarale arvestatakse kapitalikulu tema 
soetusmaksumuse alusel. Jooksva aasta soetusmaksumuseks võetakse aasta 
keskmine soetusmaksumus (aasta alguse soetusmaksumusele liidetakse pool 
aasta investeeringutest). Seejuures kehtestatakse alates piiraastast soetatud 
põhivarale ühtne kapitalikulunorm, mille alusel toimub kaalutud keskmisesse 
hinna piirmäära lülitatava kapitalikulu arvestus.  

4.21. KA-l on õigus teostada jooksvalt korrektsioone põhivara väärtuses ja 
kapitalikulunormides, kui ilmneb, et nii enne kui ka peale piiraastat soetatud 
põhivara hulgas on vara, mida ettevõte tegelikult ei kasuta majandustegevuse 
teostamiseks või kui ilmneb, et kapitalikulunormid ei ole põhjendatud. 

4.22. Kapitalikulu arvutatakse alljärgnevalt: 

 

A = Aenne piiraastat + Apeale piiraastat                  (3) 

 

kus: 

A  - kapitalikulu; 

Aenne piiraastat  - kapitalikulu enne piiraastat soetatud põhivarale; 

Apeale piiraastat  - kapitalikulu peale piiraasta algust soetatud põhivarale. 

4.23. Enne piiraastat soetatud kapitalikulu arvestatakse alljärgnevalt: 

 
Aenne piiraastat = PVjääkvenne piiraastat × normenne piiraastat   (4) 

 
kus: 

PVjääkvenne piiraastat   - enne piiraastat soetatud põhivara jääkväärtus aasta     
alguses; 

 
normenne piiraastat - kapitalikulunorm enne piiraastat soetatud põhivarale. 

4.24. Peale piiraastat soetatud kapitalikulu arvestatakse alljärgnevalt: 

 
Apeale piiraastat = (PVsoetusvpeale piiraastat +0,5×I )×normpeale piiraastat (5) 
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kus: 
 
PVsoetusvpeale piiraastat - peale piiraasta algust soetatud põhivara 

soetusväärtus; 
I    - regulatsiooniperioodil tehtud investeeringud; 

normpeale piiraastat - kapitalikulu norm peale piiraasta algust soetatud 
põhivarale. 

4.25. Näide. Reguleeritava vara ja kapitalikulu arvestusest  

• Ettevõtja majandusaasta algus on 1. jaanuar 2005.a.; 

• Reguleeritava vara arvestuse piiraastaks on sätestatud 2005.a.;  

• 2005. majandusaasta alguse seisuga on ettevõtja reguleeritava põhivara 
jääkväärtus 200 milj. krooni; PVjääkvenne piiraastat = 200 milj. krooni; 

• Enne piiraastat (enne 2005. majandusaastat) soetatud põhivarale 
kehtestatakse kapitalikulunorm 8%; normennepiiraastat = 0,08; 

• Perioodil 2005 kuni 2009 teostatakse  investeeringuid majandusaasta 
kohta 10 milj. krooni ulatuses; seisuga 01.01.2006 on PVsoetusvpeale 

piiraastat=10 milj. krooni ning seisuga 01.01.2007 on PVsoetusvpeale 

piiraastat=20 milj. krooni jne; 

• Peale piiraasta algust (peale 2005. majandusaasta algust) soetatud 
põhivarale kehtestatakse kapitalikulunorm 4%; normpeale piiraastat=0,04 

 

5. Põhjendatud tulukuse arvutamine  

5.1. Põhjendatud tulukuse arvutamine toimub reguleeritavatele varadele lubatud 
tootluse alusel.  

 Kapitalikulu  ja reguleeritava vara arvestus (milj . 
kr.) 2005 2006 2007 2008 2009
Neto väliskäive 1000 1000 1000 1000 1000

Reguleeritav põhivara aasta alguses 200 000 193 800 18 7 200 188 200 188 800
vana põhivara maksumus jääkv 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

vana põhivara kapitalikulunorm 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

vana põhivara kapitalikulu 16 000 16 000 8 000 8 000 8 000

uue põhivara maksumus soetusmaksumuses 0 10 000 20 000 30 000 40 000

investeeringud 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

uue põhivara kapitalikulunorm 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

uue põhivara kapitalikulu 200 600 1 000 1 400 1 800

põhivara kapitalikulu kokku 16 200 16 600 9 000 9 400 9 800

Reguleeritav põhivara aasta lõpus 193 800 187 200 188 200 188 800 189 000

Käibekapital 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Reguleeritav vara kokku 196950,0 94150,0 94650,0 94950,0 95050,0
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5.2. Põhjendatud tulukus leitakse korrutades RV KA poolt lubatava tulunormiga, mis 
on tuletatud reguleeritud vara tootluse kindlaks määramise kriteeriumi järgi.  
Põhjendatud tulukus arvutatakse järgmisest võrrandist lähtudes: 

 
PT  = r lubatud ×××× RV               (6) 

 

kus, 
  
PT - põhjendatud tulukus (lubatud ärikasum); 
r lubatud      - lubatud tulunorm (WACC);  
RV - reguleeritav vara. 

5.3. Regulaatori poolt lubatav tulunorm võrdub  kapitali kaalutud keskmise hinnaga 
ehk: 

 
  r lubatud =WACC,     (7) 

kus:  
 WACC - kapitali kaalutud keskmine hind 
 

 5.4. WACC arvutatakse järgmise valemi alusel: 

 
   (8)  

             
 

       kus:  

k omakapital   - omakapitali hind; 
kvõlakapital   - võlakapitali hind; 
VK   - võlakapitali osakaal; 
OK   - omakapitali osakaal; 

5.5. Kapitali kaalutud keskmise hinna kindlaksmääramine taandub järgmistele 
tegevustele: 

• kapitali struktuuri kindlaksmääramisele regulatsiooniperioodil; 

• võlakapitali hinna kindlaksmääramisele; 

• omakapitali hinna kindlaksmääramisele. 

5.6. Valemis 8 toodud komponendid VK/Kkogu ja OK/Kkogu kajastavad kapitali 
struktuuri ehk võlakapitali ja omakapitali suhet kogukapitali, kus kogukapital 
võrdub (K kogu = VK + OK). 

5.6. KA ei kasuta WACĆi kapitali struktuuri arvutamisel ettevõtte bilansilisi 
andmeid. Tururegulatsiooni tingimustes võib regulaator sekkuda ettevõtte 
finantseerimisega seotud otsustesse ning dikteerida kindla kapitali struktuuri või 
siis kalkuleerida teenuse hinnad koos kindla kapitali struktuuriga, mis võib 
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erineda ettevõtte tegelikust kapitali struktuurist1. Sellest tulenevalt kasutab KA 
WACĆi arvutamisel kapitali struktuuri, millest 50% on võlakapital ja 50% 
omakapital.  

5.7. Võlakapitali hinna määramisel võtab KA aluseks pikema perioodilise rahaturu 
intressitasemed (10-a Saksamaa võlakirja viimase 5 aasta keskmine), riigiriski 
ja ettevõtte riski.  Riigi võlakirjade olemasolu korral võib võtta võlakapitali 
hinna määramise aluseks ka riigi võlakirja intressi määra.  

5.8.  Omakapitali hind arvutatakse CAPM mudelit (capital assets pricing model): 

komakapital = Rf  + ß × Rm  (9) 

kus: 

  komakapital – omakapitali hind;  

Rf  – riskivaba tulumäär; 

ß  – beetakordaja 

Rm   – turu riskipreemia. 

 

5.9. Riskivabaks tulumääraks võetakse eurotsooni võlakirja (10-a. Saksamaa 
võlakiri) intressi määr (5 aasta keskmine), millele liidetakse riigi riskipreemia. 
Riigi võlakirjade olemasolu korral võib võtta riskivabaks tulumääraks riigi 
võlakirja intressi määra. 

5.10.  Beetakordaja suuruseks võetakse sarnaste Euroopa ja USA ettevõtete näitajad.. 

5.11.  Turu riskipreemia leitakse Euroopa ja USA pikaajalise turu riskipreemia alusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  B. Pedell. Regulatory Risk and the Cost of Capital. Springer, 2006. 
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6. Kodutarbijale müüdava gaasi müügimarginaali piirmäära 
arvutamine 

 6.1. Gaasi müügimarginaali piirmäära lülitakse  alljärgnevad kulud: 

� mittekontrollitavad kulud; 
� tegevuskulud; 
� kapitalikulu; 
� põhjendatud tulukus. 
 

 6.2. Gaasi müügimarginaali piirmäära ei lülitata alljärgnevaid kulusid:: 

� kulud gaasi riiki sisseostuks;  
� kulud gaasi hoiustamiseks väljaspool Eestit; 
� teiste riikide ettevõtetele tasutud võrguteenused, mis on vajalik gaasi 

transportimiseks Eesti piirini. 
 6.3. Gaasi müügimarginaal kujuneb alljärgneva võrrandi alusel: 

 
 

(10) 
 

 
m – müügimarginaal; 
MK- mittekontrollitavad kulud; 
TK-tegevuskulud; 
A- kapitalikulu;  
PT- põhjendatud tulukus; 
müük- kodutarbijatele müüdava gaasi kogus. 

7. Maagaasi müügimarginaal piirmäära indekseerimine  

7.1. Ettevõtja taotluse alusel võib müügimarginaali piirmäära kooskõlastada valemi 
alusel. Valem kehtib kolmeaastaseks regulatsiooniperioodiks ning selle alusel 
arvutatavat müügimarginaali piirmäära  korrigeeritakse kord aastas. 

7.2. Müügimarginaali piirmäära  valemi kujunemise alused on alljärgnevad: 

7.2.1. Maagaasi müügimahud regulatsiooniperioodi aastate lõikes. 
Müügimahud on fikseeritud kolmeaastaseks regulatsiooniperioodiks. 

7.2.2. Tegevuskulud. Tegevuskulud on fikseeritud regulatsiooniperioodi 
esimeseks aastaks ning edaspidi kujunevad need vastavalt THI muutusele ning 
ettevõtjale sätestatud kulude kokkuhoiuülesandele x. 

7.2.3. THI muutus, mille aluseks on Statistikaameti avaldatud andmed. 
Piirhindade korrigeerimisel võetakse aluseks avaldatud eelneva 12 kuu THI 
muutuse keskmine väärtus.  

7.2.4. Näide THI arvestamisest.  
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Ettevõtte regulatsiooniperiood on 01.01.2009 kuni 31.12.2011. Esimene kord 
korrigeeritakse valemit 01.01.2010 (MGS § 10 lg 8 alusel hakkab ettevõtja 
kehtestatud müügimarginaali piirmäär kehtima ettevõtja määratud tähtpäeval pärast 
seda, kui asjakohased piirhinnad on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga 
päevalehes).  

Seega tuleb avalikustada korrigeeritavad müügimarginaali piirmäär hiljemalt 
01.10.2009. Antud seisuga on viimane avaldatud THI muutus 2009. aasta 8-s kuu. 
Korrektsiooni aluseks olev THI muutus jooksvale aastale arvutatakse seega  
alljärgnevalt:  

 
 
 
 
7.2.5. Kapitalikulu arvestus vastavalt käesoleva metoodika punktile 4.  

7.2.7. Põhjendatud tulukus ja kapitalikulu arvutatakse regulatsiooniperioodi üheks 
aastaks ning aasta jooksul seda ei muudeta. 

 


