
  

 

MÄÄRUS 
 
 

02.02.2022  nr 11 

Majandus- ja taristuministri 5. novembri 2021. a 

määruse nr 62 „Elektri ja gaasi lõpphinna osalise 

kompenseerimise tingimused ja kord” muutmine 

 

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel. 

 

 

Majandus- ja taristuministri 5. novembri 2021. a määruses nr 62 „Elektri ja gaasi lõpphinna osalise 

kompenseerimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse enne sõna „kompensatsiooni“ sõnaga „võrgutasude“; 

 

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Elektrituruseaduse §-s 8 nimetatud võrguettevõtjale (edaspidi elektri võrguettevõtja) 

kompenseeritakse: 

1) 50 protsenti perioodil 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini kodutarbijale 

elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 

lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust; 

2) 50 protsenti perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini äritarbijale, kellele 

kompenseeritakse § 21 alusel kodutarbijale müüdav või vahendatav elektrihinna kulu ja sellelt 

tasumisele kuuluv käibemaks, elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest 

võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt 

tasumisele kuuluvast käibemaksust; 

3) 50 protsenti perioodil 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2021. aasta 31. detsembrini äritarbijale 

elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 

lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust; 

4) 100 protsenti perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini äritarbijale, välja 

arvatud punktis 2 nimetatud äritarbija, elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse 

eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja 

nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust.“; 

 

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „50 protsendi võrra ning gaasi võrguettevõtja 100 

protsendi võrra“ sõnadega „ulatuses, milles ta sai vastava tarbija eest kompensatsiooni“; 

 

4) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses: 

 

 



„§ 21. Elektri ja gaasi hinna kompensatsiooni arvestamine 

 

(1) Elektri müüjale kompenseeritakse iga kodutarbija kohta kuni 650 kWh ulatuses ühe 

kalendrikuu kohta üle 120 euro/MWh maksumusega elektrihinna kulu ja sellelt kulult tasumisele 

kuuluv käibemaks perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini kodutarbija 

tegelikult tarbitud elektri eest. 

 

(2) Gaasi müüjale kompenseeritakse iga kodutarbija kohta 2,75 MWh või 263 kuupmeetri ulatuses 

ühe kalendrikuu kohta üle 65 euro/MWh või 0,6972 eurot/m3 maksumusega gaasihinna kulu ja 

sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 

31.märtsini kodutarbija tegelikult tarbitud gaasi eest. 

 

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kompensatsiooni makstakse: 

1) kodutarbija kohta, kellega on elektri või gaasi müüjal sõlmitud leping või kellele ta elektrit või 

gaasi muul alusel vahendab; 

2) kodutarbija kohta, kellele vahendab elektrit või gaasi korteriühistust, mittetulundusühingust või 

muust ühistust elektri või gaasi müüjaga lepingut omav tarbija, mille liikmeks on kodutarbija. 

 

(4) Elektri müüja käesoleva määruse tähenduses on: 

1) elektrit müüv ettevõtja elektrituruseaduse tähenduses; 

2) muu juriidiline isik, kes müüb või vahendab elektrit kodutarbijale, kelle kohta ei ole makstud 

lõikes 1 sätestatud kompensatsiooni. 

 

(5) Gaasi müüja käesoleva määruse tähenduses on: 

1) gaasi müüja maagaasiseaduse tähenduses; 

2) muu juriidiline isik, kes müüb või vahendab gaasi kodutarbijale, kelle kohta ei ole makstud 

lõikes 2 sätestatud kompensatsiooni. 

 

(6) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tegelikult tarbitud elektri või gaasi koguse hilisemal korrigeerimisel 

kohaldatakse § 2 lõigetes 2 ja 21 sätestatud põhimõtteid. 

 

(7) Lõikes 1 või 2 sätestatud kompensatsiooni saamisel vähendab elektri või gaasi müüja 

kodutarbijale ja lõike 3 punktis 2 nimetatud korteriühistust, mittetulundusühingust või muust 

ühistust tarbijale, kes vahendab kodutarbijale elektrit või gaasi, esitatavat vastava kalendrikuu 

elektri või gaasi arvet kompensatsiooni võrra.“; 

 

5) määruse § 3 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses: 

 

„(12) Paragrahvi 21 lõikes 1 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis 

tegutsev elektri müüja. 

(13) Paragrahvi 21 lõikes 2 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis 

tegutsev gaasi müüja.“; 

 

6) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „§ 2 lõikes 1 või 11“ sõnad „ja § 21 lõikes 1 või 

2“; 

 

7) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „võrguettevõtja“ sõnadega „, elektri või gaasi 

müüja“; 

 

 

 

 



8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

 

„(31) Paragrahvis 21 sätestatud kompensatsiooni saamise avaldusest peab selguma § 21 lõikes 3 

nimetatud isikule, kelle kohta on arvestatud kompensatsioon, müüdud elektri või gaasi kogus 

elektri puhul kilovatt-tundides ning gaasi puhul nii kilovatt-tundides kui kuupmeetrites ning 

taotletav kompensatsiooni summa.“; 

 

9) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse lauseosa „§-s 2“ lauseosaga „§-des 2 ja 21“; 

 

10) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Kompensatsiooni saanud elektri või gaasi võrguettevõtja ning elektri või gaasi müüja selgitab 

tarbijale esitataval arvel kompensatsiooni saamist, võimalusel näitab tarbijale arvel 

kompensatsiooni summa ning toob arvel välja tarbija tasutava § 2 lõike 4 ja § 21 lõike 7 kohast 

kohustust arvesse võtva summa.“; 

 

11) paragrahvides 6 ja 7 asendatakse sõna „võrguettevõtja“ sõnadega „avalduse esitaja“ vastavas 

käändes; 

 

12) paragrahvi 7 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „võrguteenuse kogust“ sõnadega „või § 21 lõike 

6 alusel elektri või gaasi kogust“; 

 

13) määrust täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses: 
 
„§ 8. Rakendussäte 
 
(1) Korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust tarbija, kes vahendab oma liikmetest 

kodutarbijatele elektrit, üle 120 euro/MWh maksumusega elektrihinna kulu ja sellelt kulult 

tasumisele kuuluv käibemaks kompenseeritakse elektri müüjale 2022. aasta jaanuaris tarbitud 

kogu elektri koguse eest. 
 
(2) Korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust tarbija, kes vahendab oma liikmetest 

kodutarbijatele gaasi, üle 65 euro/MWh või 0,6972 eurot/m3 maksumusega gaasihinna kulu ja 

sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks kompenseeritakse gaasi müüjale 2022. aasta jaanuaris 

tarbitud kogu gaasi koguse eest.“. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Taavi Aas 

majandus- ja taristuminister 
 


