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Selgitus maagaasi hindade kohta 

Maagaasiseaduse (MGS) § 10 lõike 1 kohaselt lähtub turgu valitsev gaasiettevõtja 

kodutarbijale müüdava maagaasi (gaasi) hinna kujundamisel põhimõttest, et müüdava gaasi 

kaalutud keskmine hind sisaldab riiki sisseostetava gaasi hinda ja sellele lisatud 

müügimarginaali. MGS § 10 lõike 3 kohaselt peab turgu valitsev gaasiettevõtja 

müügimarginaali piirmäära kooskõlastama KA-ga. MGS § 37 lõike 3 punkt 1 kohaselt on KA 

ülesandeks käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud müügimarginaali piirmäära 

kooskõlastamine. Müügimarginaali piirmäär on AS-le Eesti Gaas kooskõlastatud 

Konkurentsiameti 01.10.2009 otsusega nr 7.1-7/09-0051 (Otsus), mis on kujunenud 

kodutarbijate lubatud müügitulu jagamisel müügimahuga. Kui 2011.aastal kodutarbijatele 

müüdud gaasi kogus kujuneb suuremaks võrreldes Otsuses märgitust, siis müügimarginaali 

suurus väheneb.    

 

Alates 01.01.2011 rakendab AS Eesti Gaas kodutarbijatele müüdava gaasi hindu (sh 

müügimarginaal)  alljärgnevalt: 

Gaasi hinnad kodutarbijate gruppidele Hind km-ta €/m³  
  kuni 200 m³ 0,48572 

  üle 200 kuni 750 m³ 0,34512 
  üle 750 m³ 0,29079 
uus grupp lisandus 01.01.2011 üle 100 tuh m³ 0,27482 

  

AS Eesti Gaas müüb 2011.aastal (12 kuud) kodutarbijatele gaasi prognoositud keskmiste 

müügihindadega (sh müügimarginaal). Kui riiki sisseostetud gaasi hind suureneb, siis 

väheneb eelpooltoodud tabelis kajastatud müügihindades sisalduv müügimarginaal.  MGS § 

10 lõike 7  kohaselt tasaarveldab turgu valitsev gaasiettevõtja hinnavahe tarbijaga kolme kuu 

jooksul, kui kalendriaastal müüdud gaasi kaalutud keskmine hind erineb sama perioodi gaasi 

kaalutud keskmisest sisseostuhinnast, millele on lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 

nimetatud müügimarginaal (kui müügimaht 2011.a kujuneb kõrgemaks Otsuses kajastatud, 

siis väheneb müügimarginaali suurus), ja esitab KA-le sellekohase aruande hiljemalt iga aasta 

1. maiks. Tasaarveldus peab kajastuma gaasi müügi arvel eraldi reana.  

Erinevalt kodutarbijatest, müüb AS Eesti Gaas vabatarbijatele gaasi hinnavalemi alusel, 

milles gaasi hind sõltub viimase 9 kuu keskmistest kütteõlide maailmaturuhinnast (tingitud 

toornafta hinnast) ning USD/EUR vahetuskursist, mistõttu on gaasi sisseostuhind 

vabatarbijate jaoks iga kuu erinev.  

Kuna kodutarbijatele müüdava gaasi hind sisaldab aasta keskmist prognoositud hinda, siis 

tekkis aasta alguses olukord, kus kodutarbijatele oli müüdava gaasi hind kõrgem võrreldes 

vabatarbijate hinnaga. Kuigi vabatarbijate hind on alates augustist kõrgem, ei tähenda see 

tegelikult, et vabatarbijad maksavad gaasi eest rohkem võrreldes kodutarbijatega. Võrrelda 

tuleb nii kodu- kui vabatarbijatele 2011.aastal müüdud keskmist gaasi sisseostuhinda (s.h 

müügimarginaal). Lisaks tuleb arvestada seda, et MGS § 10 lõike 7  kohaselt tasaarveldab 

turgu valitsev gaasiettevõtja hinnavahe kodutarbijaga kolme kuu jooksul, kui kalendriaastal 

müüdud gaasi kaalutud keskmine hind erineb sama perioodi gaasi kaalutud keskmisest 

sisseostuhinnast, millele on lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud müügimarginaal. 

Vabatarbijatele aga tasaarveldust ei rakendata, sest neile müüakse gaasi tegeliku 

sisseostuhinna alusel. 

Konkurentsiameti energeetika- ja veeteenistus  


