
 

AS Eesti Gaas bilansivastutuse tagamise 
tingimused ja bilansist kõrvalekalde eest 
võetava tasu määramise metoodika 

Kehtib alates 01. 01. 2017 

1. Üldosa 

1.1. AS Eesti Gaas (edaspidi Müüja) bilansivastutuse tagamise tingimused ja bilansist kõrvalekalde eest võetava 
tasu määramise metoodika (edaspidi tingimused) on koostatud maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 121 lg 6 alusel. 
1.2. Tingimused kehtivad maagaasi (edaspidi gaas) müügil vabatarbijatele ja gaasiettevõtjatele (edaspidi Ostja), 
kes on kirjaliku avatud tarne lepingu alusel delegeerinud oma bilansivastutuse Müüjale (edaspidi Leping). Ostja 
bilansivastutuse tagamise eelduseks on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kehtiva Lepingu olemasolu.  
1.3. Bilansivastutuse tagamise eesmärk on hoida Ostja bilanssi. Selle eesmärgi saavutamiseks teevad pooled 
koostööd. Ostjal on oma tegevuse hoolikal planeerimisel võimalik vältida bilansist kõrvalekallete tekkimist. Sellest 
tulenevalt on tingimustega vastuolus Ostja tegevus, mis põhjustab Müüjale kahju.  
1.4. Müüja tagab Ostja bilansi bilansiperioodide lõikes. Bilansiperiood on päev, mis algab kalendripäeva hommikul 
kell 09.00 ja lõpeb järgmise päeva hommikul kell 09.00 Eesti vööndiaja järgi.  
1.5. Tingimuste väljatöötamisel on lähtutud MGSis sätestatud avatud tarne mõistest, mille kohaselt on avatud tarne 
bilansihalduri poolt lepingus sätestatud koguse piirides gaasi müümine või ülejääva gaasi ostmine.  
1.6. Müüja avaldab tingimused oma kodulehel (www.gaas.ee). Müüjal on õigus tingimusi muuta, avaldades need 
üks kuu enne kehtima hakkamist oma kodulehel. 

2. Tingimused Ostjale, kes ostab kogu oma tarbitava gaasi avatud tarne lepingu alusel 
müüjalt 

2.1. Müüja tagab Ostja bilansi Lepingus kokkulepitud gaasikoguste piires.  
2.2. Lepingus võib sätestada, millistel tingimustel on Ostjal võimalik Lepingus kokkulepitud gaasikoguseid 
suurendada. Samuti võib Lepingus ette näha tingimused ja vastutuse juhuks, kui Ostja tarbib ilma Müüja eelneva 
nõusolekuta gaasi Lepingus kokkulepitud piiridest rohkem.  
2.3. Kui Pooled on Lepingus kokku leppinud avatud tarne piirid päevas (bilansiperioodil) ja Ostja tegelik tarbimine 
ületab Lepingus kokkulepitud maksimaalse tarbimise ning Ostjal pole Müüja kooskõlastust maksimaalse koguse 
ületamiseks, on Müüjal õigus maksimaalset kogust ületavat gaasikogust müüa Lepingus sätestatud kõrgema 
hinnaga. 



 

3. Tingimused Ostjale, kes ostab gaasi määratud tarnena. 

3.1. Juhul kui Ostja ostab gaasi määratud tarnete alusel ja kui Müüja on Ostjale bilansihalduriks, siis Müüja tagab 
Ostja bilansi, ostes Ostjalt või müües Ostjale bilansiperioodis tegelikult tarbitud ja määratud tarne koguse vahe 
ulatuses gaasi.  
3.2. Pooled sõlmivad bilansi haldamiseks avatud tarne lepingu, mille tingimuste kokkuleppimisel juhindutakse 
lisaks käesolevatele tingimustele AS Eesti Gaas maagaasi müügitingimustest. 
3.3. Määratud tarnetest teavitamine  
     3.3.1. Ostja peab vastavalt MGS § 121 lg 5 teavitama Müüjat määratud tarne lepingu sõlmimisest hiljemalt 21 
  päeva enne nimetatud lepingu kehtima hakkamist. Ostja peab tagama, et määratud tarne leping hakkab 
  kehtima kuu 1. Kuupäeval.  
     3.3.2. Ostja on kohustatud leppima kokku määratud tarne kogused bilansiperioodide lõikes. Määratud tarne 
  kogused peavad vastama Ostja tegelikele vajadustele.  
     3.3.3. Ostja peab Müüjat teavitama määratud tarnena ostetavatest gaasikogustest bilansiperioodide lõikes    
   esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne esimese määratud tarne toimumist.  
     3.3.4. Kui Ostja soovib muuta Müüjale teavitatud bilansiperioodi määratud tarne kogust, peab Ostja Müüjat 
  muudatusest teavitama hiljemalt 3 tööpäeva enne bilansiperioodi algust.  
     3.3.5. Ostja esitab Müüjale määratud tarnetega seotud teavitused Müüja poolt määratud vormis ja viisil. 
3.4. Lepingus võib sätestada, millistel tingimustel on Ostjal võimalik Lepingus kokkulepitud gaasikoguseid 
suurendada. Samuti võib Lepingus ette näha tingimused ja vastutuse juhuks, kui Ostja tarbib ilma Müüja eelneva 
nõusolekuta gaasi Lepingus kokkulepitud piiridest rohkem.  
3.5. Kui Lepingus ei ole Müüja poolt bilansiperioodis maksimaalselt müüdav gaasikogus kindlaksmääratud, siis 
bilansiperioodi gaasikoguse määramiseks jagatakse müügiperioodi gaasikogus müügiperioodis sisalduvate 
bilansiperioodide arvuga.  
3.6. Ostja bilansivastutuse tagamisega seotud rahaliste arvelduste aluseks olev arvestusperiood on kalendrikuu, kui 
Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
3.7. Müügiperioodi lõpus summeeritakse Ostja kõrvalekalded Müüjale teavitatud määratud tarnetest iga 
bilansiperioodi lõikes. Arveldused toimuvad järgmiselt:  
     3.7.1. Eraldi arvutatakse välja punktis 4.1.1 märgitud hinnaga müüdud gaasi kogused ning nende eest tasumisele 
 kuuluv tasu ning punktis 4.1.2 märgitud hinnaga müüdud gaasi kogused ning nende eest tasumisele kuuluv 
 tasu. Vastavate tasude liitmisel saadakse müügiperioodil gaasi juurdemüümise eest tasumisele kuuluv 
 kogusumma.     
     3.7.2. Eraldi arvutatakse välja punktis 4.2.1 märgitud hinnaga ostetud gaasi kogused ning nende eest tasumisele 
 kuuluv tasu ning punktis 4.2.2 märgitud hinnaga ostetud gaasi kogused ning nende eest tasumisele kuuluv 
 tasu. Vastavate tasude summeerimisel saadakse müügiperioodil Müüja poolt gaasi ostmise eest 
 tasumisele kuuluv kogusumma.  
    3.7.3. Müügiperioodil gaasi ostmise ja müümise eest punkti 3.7.1 alusel ning punkti 3.7.2 alusel arvutatud 
 kogusummad tasaarvestatakse ning tasumisele kuulub saldo. Kui punkti 3.7.1 alusel arvutatud summa 
 ületab punkti 3.7.2 alusel arvutatud summat, siis tasub Ostja saldo Müüjale ja vastupidi. 
3.8. Müüjal on õigus lõpetada Ostja bilansivastutuse tagamine, teavitades sellest Ostjat 7 päeva ette, kui: 
     3.8.1. Ostja rikub Lepingut või käesolevaid tingimusi;  



 

     3.8.2. Ostja on sõlminud määratud tarne lepingu kogusele,   mis olulisel määral ei vasta Ostja poolt tegelikult 
 tarbitud või edasi müüdud gaasikogustele, ning Ostja ei ole 3 3 päeva jooksul pärast Müüjalt vastava teate 
 saamist viinud asjaomast lepingut kooskõlla Ostja tegelikke tarbimis- või edasimüügikoguseid arvestavate 
 tingimustega;    
     3.8.3. Ostja on jätnud määratud tarne lepingust või määratud tarne toimumisest Müüjat õigeaegselt teavitamata; 
     3.8.4. Müüjal ei ole Ostjast, võrguettevõtjast või võrgu seisukorrast tuleneval põhjusel võimalik Ostja   
  bilansivastutust tagada ning see võimetus ei ole ajutine;  
     3.8.5. Müüja ei saa mistahes põhjusel mõõteandmeid, mis on vajalikud Ostja bilansi selgitamiseks ja tagamiseks. 
     3.8.6. Esineb mõni muu õigusaktides, Lepingus või käesolevates tingimustes nimetatud alus Ostja   
  bilansivastutuse tagamise lõpetamiseks. 
3.9. Müüja teavitab mõistliku aja jooksul süsteemihaldurit Ostja bilansivastutuse tagamise lõpetamisest.  
3.10. Pärast Ostja bilansivastutuse tagamise lõpetamist:  
     3.10.1. Müüja ei ole Ostja bilansihaldur;  
     3.10.2. Müüjal on õigus Leping lõpetada;  
     3.10.3. Kui Ostja soovib jätkata gaasi ostmist Müüjalt, võib Müüja Ostjale gaasi müüa määratud tarnena.    
   Määratud tarnena gaasi müügiks sõlmivad Ostja ja Müüja eraldi lepingu. 

4. Bilansist kõrvalekalde eest võetava tasu määramise metoodika 

4.1. Kui Ostja tarbib bilansiperioodis gaasi rohkem kui on Müüjale teavitatud määratud tarne kogus (Ostjal jääb gaasi 
puudu), müüb Müüja Ostjale bilansiperioodis gaasi koguses, mis on vajalik Ostja bilansi tasakaalus hoidmiseks. 
     4.1.1. Kui Ostja puudujääv gaasikogus bilansiperioodis on Müüjaga sõlmitud Lepingus sätestatud piirides, on 
 puudujääva gaasi müügihind võrdne Lepingus ettenähtud hinnaga. Kui Müüja peab Ostja bilansi tagamiseks 
 ostma bilansigaasi, peab Ostja tasuma ka kõik bilansigaasi ostuga Müüjale tekkivad kulud.  
     4.1.2. Kui Ostja puudujääv gaasikogus bilansiperioodis ületab Müüjaga avatud tarne lepingus kokkulepitud 
 gaasikogust, on kuni 10% võrra kokkulepitud kogust ületava puudujääva gaasi müügihind 110% ja üle 10% 
 võrra kokkulepitud kogust ületava puudujääva gaasi müügihind 125% Lepingus ettenähtud tavapärasest 
 hinnast. 
4.2. Kui Ostja tarbib bilansiperioodis gaasi vähem (Ostjal jääb gaasi üle), kui on Müüjale teavitatud määratud tarne 
kogus, ostab Müüja Ostjalt bilansiperioodis gaasi koguses, mis on vajalik Ostja bilansi tasakaalus hoidmiseks. 
     4.2.1. Kui Ostja gaasi ülejääk bilansiperioodis ei ületa 20% Müüjale teavitatud määratud tarne kogusest, on 
  ülejääva gaasi tagasiostuhinnaks 90% Lepingus ettenähtud tavapärasest hinnast.  
     4.2.2. Kui Ostja gaasi ülejääk bilansiperioodis ületab 20% Müüjale teavitatud määratud tarne kogusest, on 20% 
  võrra teavitatud kogust ületava ülejääva gaasi tagasiostuhind 80% Lepingus ettenähtud tavapärasest 
  hinnast.  
     4.2.3. Müüja pool makstav gaasi tagasiostuhind ei ole mitte ühelgi juhul kõrgem kui 95% süsteemihalduri poolt 
  Müüjale makstavast bilansigaasi hinnast. 


