
 

ELEKTRILEVI OÜ  

Kadaka tee 63, 12915 TALLINN 

Tel 715 4230 

Faks 715 4200 

Reg. kood 11050857 

elektrilevi@elektrilevi.ee 

www.elektrilevi.ee 

 
 
 
 
Lp Kristel Rõõmusaar Teie: 04.11.2015 nr 5.1-1/14-0284-040 

Konkurentsiamet 

Auna 6 Meie: 18.12.2015 nr TUR-1/1235-19 

10317 Tallinn 

 

 

Kohustuse võtmise täiendatud taotlus 

 

 
 

1. Taotlus kohustuse võtmiseks 

 
1.1. Elektrilevi OÜ (ELV) esitab konkurentsiseaduse § 637 kohaselt 

konkurentsiolukorra parandamisele suunatud alljärgneva kohustuse võtmise 
taotluse:  

1.1.1. ELV kinnitab, et kohustub välja töötama ühtse arve esitamise võimaluse 
elektrienergia ja võrguteenuse eest. 

1.1.2. ELV edastab alates 01.01.2017 testversioonis elektrituruseaduse (ELTS) § 
65 lg 1 punktides 3 ja 4 nimetatud võrguteenuste arveldusinfo 
andmevahetusplatvormi vahendusel kõigile elektrimüüjatele, kes soovivad 
ühist arvet esitada. Ajavahemikus 01.01.– 01.03.2017 testitakse koostöös 
turuosalistega rakenduse toimivust ja kõrvaldatakse võimalikud ebakõlad. 

1.1.3. ELV võimaldab elektrimüüjal ühist arvet esitada kodutarbijate ja äritarbijate, 
sh väiketarbijate, segmendis. Müüja valik ühist arvet esitama hakata on 
vabatahtlik, kuni õigusaktiga ei sätestata teisiti. 

1.1.4. Pärast kohustuse täitmist laekuvad võrgutasud ühisarvete ulatuses 
elektrimüüjale. Tarbijate krediidirisk on arve esitajal (müüjal). ELV rakendab 
elektrimüüja krediidiriski maandamise meetmena järgmisi tagatisi:  
a) pangagarantii või 
b) deposiidina ELV pangakontole tagatissumma maksmine. 

1.1.5. Tagatise peab andma ainult juhul, kui elektrimüüja krediidireiting on madalam 
kui Baa3/BBB-.  

1.1.6. Pangagarantii asemel aktsepteerib ELV elektrimüüja emaettevõtja garantiid 
tingimusel, et emaettevõtja reiting on vähemalt nimetatud Baa3/BBB-. 

1.1.7. Pangagarantii või tagatissumma peab vähemalt vastama müüja väljastatud 
võrguteenuse arvete kogumahu kahe kuu summale. 

1.1.8. ELV esitab elektrimüüjale üks kord kuus arve osutatud võrguteenuste eest, 
sh taastuvenergia tasu, elektriaktsiis ja käibemaks ning elektrimüüja tasub 
arves ettenähtud summa arveldatavale perioodile järgneva kuu 15.-ks 
kuupäevaks.  

1.1.9. ELV ei maksa müüjale võrguteenuste arvete esitamise eest tasu ja ei hüvita 
müüjale mistahes muid kaasnevaid kulutusi ega tekkinud kahju.   

1.1.10. Pärast kohustuse täitmist annab ELV elektrimüüjale üle (loovutab) 
võrgulepingutest tulenevad võrguteenuste tasunõuded tarbijate vastu. ELV ei 
maksa elektrimüüjale nõude loovutamise eest tasu ja ei hüvita elektrimüüjale 
mistahes kulutusi, mis tekkisid seoses nõude sissenõudmisega tarbijalt. 

1.1.11. ELV teavitab KA-d oluliste tegevuste lõpuleviimisest, samuti olulistest 
asjaoludest, mis takistavad kohustuse tähtaegset täitmist.  
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1.1.12. ELV palub KA-l punktides 2 ja 3 kirjeldatud tingimustel ja ajakavaga kohustus 
heaks kiita ning lõpetada ELV suhtes käimasolev järelevalvemenetlus ilma 
konkurentsiseaduse rikkumist tuvastamata. 

 
 
 

2. Ühtse arve mudeli kirjeldus selle mudeli olulisemate tunnustega 

 
2.1. Võetud kohustuse täitmise korral on elektrimüüjatel võimalik ELV tegevusloaga 

määratud teeninduspiirkonnas võrguga ühendatud tarbijatele esitada ühine arve 
elektrienergia ja võrguteenuse eest.  

2.2. Selleks, et ühist arvet esitada, tuleb müüjal sõlmida ELV-ga vastav ELV poolt 
kehtestatud tüüptingimustel leping.  

2.3. ELV arveinfo edastamise võimekus ja võimalus ühist arvet esitada hõlmab kõiki 
tarbijaid. Müüja esitab sellisel juhul tarbijale arve müüdud elektrienergia eest ja 
võrgulepingu alusel osutatud elektrituruseaduse § 65 lõike 1 punktides 3 ja 4 
nimetatud võrguteenuste eest. 

2.4. Müüja valik ühist arvet esitama hakata on vabatahtlik, kuni õigusaktiga ei 
sätestata teisiti.  

2.5. Kui müüja on otsustanud ühist arvet esitada, siis võib müüja arve esitamise 
valiku teha eraldi kodutarbijate ja äritarbijate, sh väiketarbijate, segmendis. 
Müüja ja võrguettevõtja lepivad kokku, kas müüja esitab võrguteenuste eest arve 
kodutarbijatele ja/või äritarbijatele, sh väiketarbijatele.  

2.6. Vastava segmendi kohta valiku tegemise järgselt peab müüja võrguteenuste eest 
arve väljastama kõigile selle segmendi klientidele ning tagama sellega seotud 
muude kokkulepitud kohustuste täitmise. 

2.7. ELV esitab arveinfo müüjatele AS-i Elering andmevahetusplatvormi (AVP) 
rakenduse vahendusel.  

2.8. Müüja tagab oma infosüsteemides sellise funktsionaalsuse, mis võimaldab 
võrguteenuse arvestuse lisamist elektriarvele. ELV lähtub siinkohal eeldusest, et 
arveinfo edastatakse müüjatele AVP vahendusel.  

2.9. ELV ja müüjad vahetavad tarbija teenindamiseks vajalikku infot AVP vahendusel.  
2.9.1. Võrguteenuse eest raha laekumine tarbijatelt toimub täies ulatuses müüjale. 

Kliendi krediidirisk on arve esitajal (müüjal).  
2.9.2. ELV rakendab elektrimüüja krediidiriski maandamise meetmena järgmisi 

tagatisi:  
c) pangagarantii või 
d) deposiidina ELV pangakontole tagatissumma maksmine. 

2.9.3. Tagatise peab andma ainult juhul, kui elektrimüüja krediidireiting on madalam 
kui Baa3/BBB-.  

2.10. Pangagarantii asemel aktsepteerib ELV elektrimüüja emaettevõtja garantiid 
tingimusel, et emaettevõtja reiting on vähemalt Baa3/BBB-  

2.11. Pangagarantii või tagatissumma peab vähemalt vastama müüja väljastatud 
võrguteenuse arvete kogumahu kahe kuu summale. 

2.12. ELV esitab elektrimüüjale üks kord kuus arve osutatud võrguteenuste eest, sh 
taastuvenergia tasu, elektriaktsiis ja käibemaks ning elektrimüüja tasub arves 
ettenähtud summa arveldatavale perioodile järgneva kuu 15.-ks kuupäevaks.  
Klientide pöördumised võlgnevuse tõttu haldab ja lahendab müüja. 

2.13. Klientide pöördumised arveldust puudutavates küsimustes haldab ja lahendab 
müüja. 
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2.14. ELV ei maksa müüjale võrguteenuste arvete esitamise lepingu täitmise eest tasu 
ja ei hüvita müüjale mistahes kulutusi, mis kaasnevad lepingu täitmisega. 
Võrguettevõtja ei hüvita müüjale lepingu täitmisel tekkinud kahju. 

2.15. ELV annab müüjale üle (loovutab) võrgulepingutest tulenevad võrguteenuste 
tasunõuded tarbijate vastu (edaspidi: nõue). ELV müüjale nõude loovutamise 
eest tasu ei maksa. ELV ei hüvita müüjale mistahes kulutusi, mis tekkisid seoses 
nõude sissenõudmisega tarbijalt (nt inkassotasu, riigilõiv, menetluskulud jms). 

 
 

3. Kohustuse täitmise ajakava 

 
3.1. ELV prognoosib IT-süsteemide väljaehitamise tähtajaks 01.01.2017, kuid peab 

vajalikuks näha ette ajavahemik 01.01. – 01.03.2017, mille kestel koostöös 
turuosalistega testitakse rakenduse toimivust ja kõrvaldatakse võimalikud 
ebakõlad. 

3.2. Kohustuse täitmise ajakulus mängib otsustavat rolli riigihanke võitnud pakkumus, 
millega selgub turul saada olev võimekus püstitatud ülesannet täita. Tulemus 
viitab objektiivselt reaalsele tähtajale, millest kujuneb ka tegelik kohustuse 
täitmise lõpptähtaeg.  

3.3. Kohustuse täitmise ajakava on toodud alljärgnevas tabelis: 
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Tegevus Algus Lõpp 

Esimene etapp 01.09.2015 01.03.2016 

- Müüjatega sõlmitava võrguteenuse arvelduse vahendamise 
lepingu tüüptingimuste esmase versiooni koostamine 

01.09.2015 28.10.2015 

- Ärinõuete kirjeldamine protsessides: 
o Müüjatega sõlmitavate võrguteenuse arvelduse 

vahendamise lepingute haldamine; 
o Arvete koostamine, kui elektrimüüja on/ei ole 

võrguteenuse vahendaja; 
o Arve ridade edastamine AVP-sse; 
o Lülituste tellimuste vastuvõtmine ja tagasiside andmine 

AVP-sse; 
o Võla haldamine; 
o Kliendipöördumiste haldamine, sh pöördumiste info 

vastuvõtmine AVP-st; 
o Finantsressursside juhtimine. 

01.09.2015 28.10.2015 

- IT-süsteemides tehtavate muudatuste kirjeldamine vastavalt 
eelpool koostatud ärinõuetele, sh: 

o IT arhitektuurilise lahenduse koostamine; 
o IT-süsteemide vaheliste liideste (sh AVP, Elektrilevi 

arveldussüsteem) tehnilise kirjelduse koostamine; 
o IT-süsteemide seadistamise juhiste koostamine; 
o Ajakava täpsustamine arenduse realiseerimiseks 

02.11.2015 01.03.2016 

- Hankedokumentide koostamine 01.01.2016 01.03.2016 

Teine etapp 01.03.2016 15.03.2016 

- Tüüptingimuste ja äriprotsesside tutvustamine elektrimüüjatele   

Kolmas etapp 15.03.2016 01.03.2017 

- Riigihanke läbiviimine 15.03.2016 15.06.2016 

- IT süsteemide väljaehitamine esimese etapi tulemuste ja 
hanke võitnud pakkumuse kohaselt  

15.06.2016 01.01.2017 

- IT lahenduse testimine koos Elering AS-i ja elektrimüüjatega 01.01.2017 15.02.2017 

- Uue töökorralduse rakendamine Elektrilevis 01.01.2017 01.03.2017 

Ühtne arvemudel toimib oodatava töökindlusega   01.03.2017 

 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Tarmo Mere 
juhatuse esimees 


