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Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu 
arvutamise metoodika AS Sillamäe SEJ  võrguteenuse osutamise piirkonnas

Käesolev Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu 
arvutamise metoodika (edaspidi nimetatud Metoodika) määrab kindlaks AS Sillamäe SEJ 
elektrivõrguga liitumise eest võetava tasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise 
tasu (edaspidi nimetatud  Liitumistasu) määramise ja rakendamise tingimused võrguettevõtja 
AS Sillamäe SEJ (edaspidi nimetatud  Müüja) ja elektrienergia ostja ning võrguteenuse 
kasutaja (edaspidi nimetatud Kliendi) vahel (edaspidi koos või eraldi nimetatud ka Pool või 
Pooled) vahel.

1. Mõisted:
 
1.1 Tarbimis- või tootmistingimuste muutmine – pingesüsteemi, tarbimis- või 
tootmisvõimsuse ja lubatud toitekatkestuste aegade muutmine.

1.2 Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse ex-ante 
reguleeritavate võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse 
reguleeritava vara hulka.

2. Käesolevat Metoodikat rakendatakse kehtivate asjakohaste õigusaktide sh 
Elektrituruseaduse (edaspidi ElTS) ja Võrgueeskirja (edaspidi VE) alusel. 

3. ElTS § 71 lg 1 p 1 ja p 2 alusel on  Müüjal kui võrguteenust osutaval ettevõtjal õigus 
võtta tasu vastavalt võrguga ühendamise eest ning tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise 
eest (liitumistasu). VE § 33 lg 3 tulenevalt on võrguettevõtjal õigus võtta liitumistasu ka 
Kliendi liitumisel  vastavalt Kliendi poolt taotletud uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks või 
olemasoleva tarbimisvõimsuse suurendamiseks vajalike uute elektripaigaldiste ehitamise ja 
olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamisega seotud kuludele.

4. Liitumistasude arvutamisel lähtutakse Klientide võrdse kohtlemise printsiibist ning 
arvestatakse kõikidele sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist 
lähtuvalt. 



4.1 Liitumistasu arvestatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele ja tarbimis- või 
tootmistingimuste muutmisele lähtudes seejuures iga konkreetse liitumise ja tarbimis- või 
tootmistingimuste muutmisega seotud tegelikest põhjendatud kuludest.

4.2 Liitumistasude ja –tingimuste muutmise tasude raames teostatavate investeeringute 
hulka arvestatakse liitumiskulud sellel pingetasemel, millisel liitumist soovitakse ja uue 
alajaama ehitamiseks tehtavad kulud.
4.3 Uue liitumise väljaehitamisel lähtub võrguettevõtja optimaalseimast võrgu 
konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks. Kõik 
teostatavad investeeringud põhinevad turuhindadel.

5. Liitumistasu määramise konkreetsed alused ja tingimused sätestatakse asjakohaste 
õigusaktide ja käesoleva Metoodika alusel Müüja ja Kliendi vahel sõlmitavas 
Liitumislepingus.

6. Müüjal on Liitumislepinguga õigus nõuda Liitumistasu ettemaksu kuni Müüja poolt 
prognoositava liitumistasu ulatuses, üldreeglina rakendatakse järgmisi maksetingimusi:

6.1 Klient tasub 50% liitumistasust ettemaksuna enne Müüja poolt lepingu täitmisele s.h. 
projekteerimistöödele asumist.

6.2 Klient tasub ülejäänud 50% enne liitumispunkti pingestamist.

6.3 Liitumistasu  maksmise, sh ettemaksu tingimused erinevatele tarbijagruppidele või 
konkreetsele Kliendile võivad erineda tuleneval Müüja erinevatest Kliendist sõltuvatest 
riskidest.

6.4 Juhul kui Liitumislepingu täitmise käigus selgub et Müüja poolt nõutud ettemaks 
ületab tegelikku liitumistasu siis tagastab Müüja Kliendile enammakstud summa ja Kliendi 
nõudmisel ka Liitumislepingus kokku lepitud mõistliku intressi enammakstud summalt.

7. Uue tarbija liitumine toimub hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ning juba 
liitunud tarbija tarbimis- või tootmistingimuste muutmine toimub hiljemalt 12 
(kaheteistkümne) kuu jooksul, alates liitumis- või tingimuste muutmise lepingu sõlmimisest 
ja lepingujärgse ettemaksu tasumisest, kui Liitumislepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 

8. Juhul kui Klient Liitumislepingust selle täitmise käigus osaliselt või täielikult loobub 
või muutub Liitumislepingu täitmine võimatuks Kliendi tegevuse või tegevusetuse  tagajärjel 
siis tasub Klient kõik  Müüja poolt vastava  Liitumislepingu täitmiseks tehtud kulutused. 

9. Tarbimisvõimsuse vähendamisel Müüja tasu ei võta. Samuti ei võta Müüja tasu kui 
Klient esitab tarbimisvõimsuse suurendamise taotluse võimsuse ulatuses mille võrra on 
Kliendi taotluse alusel Kliendi tarbimisvõimsust eelnevalt vähendatud.



10. Müüja arenduskohustuse raames teostatavaid investeeringuid, mille eesmärgiks on 
tagada võrgu selline ülesehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma 
tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel, Liitumistasudesse ei lülitata.

11. Metoodika kuulub kohaldamisele Poolte vahelistes lepingulistes suhetes alates 
Metoodika kehtimahakkamise päevast. Pooled võtavad seni sõlmitud lepingute täitmisel 
aluseks käesoleva metoodika vastavalt rakendatavusele alates  Metoodika  kehtima 
hakkamise päevast.

12. Liitumistasud ega muud Metoodika alusel arvestatud kohustused ei sisalda 
käibemaksu. Käibemaks arvestatakse ja lisatakse vastavalt õigusaktidele.


