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Kohustuse võtmise täiendatud taotlus 

 

AS Gaasivõrgud (edaspidi GV) on valmis võtma Konkurentsiseaduse § 637 kohase 
kohustuse ja esitab käesolevaga Konkurentsiametile vastavasisulise taotluse. 

GV on valmis võtma kohustuse alljärgnevatel tingimustel: 

Ühisarve võimaldamise põhitingimused 

1. GV töötab välja ühisarve esitamise tehnilise lahenduse ja GV poolt gaasi müüjatele 
(edaspidi müüja) rakendatavad tüüptingimused GV võrguga ühendatud 
gaasitarbijatele (edaspidi tarbija) ühisarve esitamiseks. GV tagab kõikidele müüjatele 
võimaluse hakata tarbijatele ühisarvet esitama GV väljatöötatud tehnilistel- ja 
tüüptingimustel.  

2. Ühisarve esitamiseks tuleb müüjal eelnevalt sõlmida GV-ga GV kehtestatud 
tüüptingimustel leping (edaspidi Leping). Lepingu mittesõlmimisel on GV-l õigus 
ühisarve esitamise võimaldamisest keelduda või Lepingu rikkumisel selle 
võimaldamine lõpetada. 

3. Ühisarve esitamise võimaldamiseks GV koostab ja teeb tarbija valitud müüjale ASi 
Elering (edaspidi süsteemihaldur) andmevahetusplatvormi (edaspidi AVP) kaudu 
kättesaadavaks digitaalse võrguteenuse arve, mida müüja saab kasutada ühisarve 
koostamiseks. Kogu ühisarve esitamisega seonduv infovahetus GV ja müüja vahel 
hakkab toimuma AVP kaudu. 

4. Digitaalse võrguteenuse arve AVP-st vastuvõtmise, ühisarve koostamise ja tarbijale 
edastamise, sh vastava võimekuse väljatöötamise ja olemasolu eest vastutab müüja. GV 
ei vastuta GV tegevusest mittesõltuvatest, sh süsteemihaldurist, AVP-st või müüjast 
tingitud mistahes tehniliste vm puuduste eest, mis takistab müüjal AVP-st digitaalse 
võrguteenuse arve vastuvõtmist või tarbijale ühisarve koostamist. 

5. Müüja, kes soovib hakata ühisarvet esitama, võib arve esitamise valiku teha eraldi 
kodutarbija ja vabatarbija segmendis. Vastava segmendi kohta valiku tegemise järgselt 
peab müüja võrguteenuste eest arve väljastama kõigile selle segmendi klientidele. 

6. Nendele tarbijatele, kelle valitud müüja ei soovi ühisarvet esitada, esitab võrguteenuse 
arve GV või tema poolt valitud arveldusteenuse osutaja. 
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7. U; hisarve esitamiseks GV annab müüjale üle (st loovutab) vastavatest võrgulepingutest 
tulenevad võrguteenuse tasunõuded tarbijate vastu (edaspidi nõue). GV ei maksa 
müüjale nõude loovutamise eest tasu. GV loovutab nõude Lepingu alusel. 

8. Pärast Lepingu sõlmimist ja ühisarvete esitamisega alustamist: 

8.1. GV esitab müüjale arve üks kord kuus eelmisel kuul müüja klientidest tarbijatele 
GV poolt osutatud võrguteenuste kogumaksumuse eest. Arve esitamise kuupäev ja 
tasumise tähtpäev sätestatakse ühisarve tüüptingimustes. Arve sisaldab kõiki 
kohalduvaid makse (s.h. aktsiisi), mida võrguteenuse arve peab sisaldama. Müüja 
kohustub arve GV-le tasuma sõltumata sellest, kas tarbijad on müüjale 
võrguteenuse ja aktsiisi eest tasunud. Tarbija krediidirisk on müüjal. Müüja 
kohustub GV poolt esitatud arve tasuma ühisarve tüüptingimustes sätestatud 
tähtpäevaks; 

8.2. tarbijad tasuvad GV poolt tarbijatele osutatud võrguteenuse eest müüjale; 

8.3. müüja haldab ja lahendab tarbijate poolt esitatud pöördumisi, mis puudutavad 
võrguteenuse arveid. 

9. GV rakendab müüja krediidiriski (punktis 8.1 nimetatud arvete tasumine) 
maandamiseks ja Lepinguga võetud müüja kohustuste täitmise tagamiseks (st nõuab 
müüjalt) ühte järgmistest tagatistest: (i) pangagarantii, (ii) igakuine ettemaks või (iii) 
pangagarantii kombineerituna igakuise ettemaksuga. Tagatise andmisega seotud 
kulud kannab müüja. Tagatise minimaalne suurus on võrdne punktis 8.1 nimetatud 
vastava kuu arve summaga, mille suuruse määrab GV enda prognoosi alusel. 

10. GV ei maksa müüjale võrguteenuse või ühisarve esitamise eest tasu ning ei hüvita 
müüjale Lepingu täitmisega kaasnevaid mistahes kulusid või kahju. GV ei hüvita 
müüjale mistahes kulusid või kahju, mis võivad müüjal tekkida seoses tarbijatelt 
nõude sissenõudmisega (sh inkassotasu, menetluskulud, riigilõiv, jne). 

Kohustuse täitmise etapid ja planeeritav lõpptähtaeg 

11. Kohustuse täitmise kavandatavad etapid ja tähtajad: 

Tegevus Aeg 

I etapp  

- Analüüs (ühisarve võimaldamiseks vajalike 
tegevuste kaardistamine)  

2018 IV kvartal 

- Lepingu ja tüüptingimuste väljatöötamine ja 
turuosalistele tutvustamine 

2019 I kvartal 

II etapp  

- Arendustööde teostamine  2019 I kvartal 

III etapp  

- Tehniliste lahenduste testimine GV poolt 2019 II kvartal 

IV etapp  

- Testkeskkonna avamine partneritele 2019 III kvartal 

V etapp  

- Toote avamine (tehniline ja juriidiline valmisolek 
ühisarve esitamise võimaldamiseks) 

2019 IV kvartal 
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12. Seega seab GV eesmärgiks saavutada ühisarve esitamise võimaluse kõigile müüjatele 
pakkumise võimekus hiljemalt 2020. a alguseks.  

13. GV teavitab Konkurentsiametit iga etapi lõppemise tähtajale hiljemalt järgneva kuu 15 
kuupäevaks antud etapil teostatud tegevustest. Lisaks teavitab GV Konkurentsiametit 
viivitamatult mistahes asjaoludest, mis võivad takistada kohustuste tähtaegset 
täitmist. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Roman Bogdanovitš 
juhatuse esimees 
AS Gaasivõrgud 
 


