
Juhend GAASI vahendaja kompensatsiooni avaldusele 

NB! Korteriühistu (edaspidi KÜ) liikmed saavad kompensatsiooni KÜ kaudu ja eraldi KIKi 

pöörduda pole vaja. Kui KÜ nimel olev leping mingil põhjusel pole energiamüüjalt 

kompensatsiooni saanud, taotleb KIKilt kompensatsiooni KÜ tervikuna oma esindajate kaudu. 

1. Vahendaja on juriidiline isik, kes vahendab energiat kodutarbijatele, kuid kes ei ole 

energiamüüjalt kompensatsiooni saanud. 

2. Palume vahendajal kontrollida oma energiamüüja arvet ja kui sellel ei ole 

kompensatsiooni soodustust märgitud, siis esitage avaldus VORM 5 KIK-le aadressil 

info@kik.ee .  

3. Gaasi kompensatsiooni makstakse eraldi korteris elava eraldi leibkonna kohta. Kui 

energiamüüja arvel on kodutarbija kompensatsioon näidatud, kuid ühe arve / 

liitumispunkti taga on mitu kodutarbijat, siis tõenäoliselt on arvel arvestatud 

kompensatsioon kuni 2,6 MWH või kuni 251,7 m3 ulatuses, st ühe kodutarbijat kohta. 

Kui kodutarbijaid on tegelikult mitu (ridaelamu, paarismaja, kaasomand vms) ja 

kompensatsiooniga hõlmatud kogus iseseisvate kodutarbijate kohta peaks olema 

suurem kui arvel toodud, siis täiendava kompensatsiooni saamiseks (kuni 251,7 m3 

mõõtepunkti kodutarbija kohta) tuleb esitada avaldus KIK-le VORMil 5 aadressil 

info@kik.ee. 

4. Avaldusel täida taotluse esitaja andmed. Taotleja on üldjuhul isik, kellel on leping 

gaasimüüjaga ja kelle nimele tuleb arve. Oluline on lisada kontaktisik, kellega saab 

vajadusel ühendust võtta. Kompensatsioon kantakse taotleja kontole, kes jagab toetuse 

edasi üürnike või sama liitumispunktiga seotud kodutarbijate vahel vastavalt 

tarbimisele/lepingule.  

5. Üürikorterite puhul on kompensatsiooni saamise tingimus, et energiakulud (st 

üürilepingu kõrvalkulud) peavad olema kodutarbijatele eraldi arvestatud ja 

hinnastatud. Kompensatsiooni ei maksta hotelli-tüüpi kindlasummalise makse alusel 

üürimisele, mille puhul kõrvalkulusid ei eristata! 

6. Makseavalduse number on novembris esitataval taotlusel 1 ja periood 01.10.2022-

31.10.2022. Kui nt oktoobri hind oli madalam ja kompensatsiooni taotleda ei olnud 

vaja, aga nt detsembri hind juba on kõrgem ja esitatakse esimene avaldus jaanuaris 

detsembri eest, siis märgitakse avaldusele number 1 ja periood 01.12.2022-

31.12.2022. Järgmisel kuul number 2 ja vastav kuu jne.  

7. Palume märkida esindatav, kui sobivat varianti ei ole, siis lisada „Muu“ alla. Kui 

tegemist on nt osaühingutele kuuluvate üürikorteritega, kus elavad kodutarbijad, siis 

esitab taotluse osaühing ja kannab kompensatsiooni edasi. Samamoodi talitavad 

haldusfirmad, kes esindavad KÜ-sid või eraisikuid (lepingu müüjaga on sõlminud 

haldusfirma, mitte KÜ) või eraisikud, kes esindavad mitut eraisikut.  

8. Kompenseeritava summa arvutamiseks vajad vastava kuu arvet! 

9. Avaldusele lisatakse arve andmed keskmise ühiku hinna arvutamiseks. Vaata 

vajadusel lisatud gaasi arve näidist. 

10. Kompenseeritava summa leidmiseks tuleb lisada avaldusele summa arvel enne 

käibemaksu. NB! Võrgutasu ja aktsiis ei ole kompenseeritavad. Vt näidisarvet. 
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11. Järgmiseks lisa kogus arvel m3 või kWh. Jälgi ühikuid, harvadel juhtudel MWh. 

1MWh=1000 kWh.  

12. Kogusest tuleb maha arvata äritarbijad (juriidilised isikud), kes ei ole määruse mõistes 

kodutarbijad! Vali avaldusel „Ei. On nii kodutarbija(d) kui ka äritarbijad(d)“ ja lisa 

kogus.  

13. Valem arvutab välja keskmise ühiku hinna ja hüvitatava summa.  

14. Kompenseerimisele kuulub 80% ulatuses gaasi hinna see osa, mis ületab 

(käibemaksuta) 0,7744 eurot/m3 ehk 80 eur/MWh (0,083 eur/kWh) kodutarbija kohta 

(eraldi korter, leibkond).  Nt kui gaasi eest on arve 8 eurot ja tarbimine 2 m3, siis 

keskmiseks tuleb 8 eurot/2m3= 4 eurot/m3. Kompenseerimisele kuulub 4 eur/m3- 

0,7744eur/m3= 3,2256 eurot/m3, millest 80 protsenti on 3,2256*0,8=2,58 eur/m3. 

Kuna antud näite juures oli tarbimine 2 m3,siis kompenseeritakse 2m3*2,58 eur/m3= 

5,16 eurot + käibemaks.  

Juhul kui tegemist on nt kolme korteriga ridaelamuga, siis on õigust saada 

kompensatsiooni vastavalt tarbimisele kuni  3x251,7 m3. Nt kui tarbimine on 1000 m3, 

siis kompensatsiooni saab taotleda 755,1 m3 eest (sh arvestades, et ühegi kodutarbija 

osa ühes mõõtepunktis ei tohi ületada piirkogust). Seejärel arvutab valem vastavalt 

kogusele ja kompenseerimise ulatusele (kWh x eur/kWh) kohta kompenseerimisele 

kuuluva summa, millele lisandub kompenseeritav käibemaks. 

Eraisiku lepingu arvel on 251,7 m3 ulatuses kompensatsiooni juba arvel olemas ja  

juhul kui tegemist on ridaelamuga, paarismajaga vms hoonega, siis täiendava 

kompensatsiooni taotlemisel KIK-st tuleb juba saadus kompensatsioon maha 

arvestada. Lisa andmed ja vali, „arve andmed“ alt rida, et olen saanud hüvitist. 

15. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt.  

Lisad  

1. Avaldusele tuleb lisada müüja esitatud arve.  

2. Avalduse vormi lehel „Nimekiri“ tuleb esitada mõõtepunktide lõikes tarbimiskoha 

aadress, kompensatsiooni lõppsaaja (üürnik, KÜ lepinguline esindaja, teised isikud) ja 

tarbija lõikes (kinnistu, vajadusel korteri) lõikes kompenseeritav summa. Kui 

haldusfirmal on sõlmitud leping KÜ-ga ja tegemist on elukondliku hoonega, siis piisab 

KÜ nimest. Muudel juhtudel tuleb korterite kaupa kompenseerimine välja tuua. NB! 

Kompensatsioon  rakendub ainult arve osale ulatuses, mida on tarbinud kogutarbijad 

määruse mõistes.  

3. Palume võimalusel menetlemise kiirendamiseks lisada ka kinnistusraamatu väljavõtte 

(sh omanikud) ja kui sealt ei selgu, et tegemist on korteritega ka ehitusregistri 

väljavõte. 

4. Palume lisada selgituse lahtrisse võimalikult palju infot selgitamaks hoone omandi ja 

esindust, kiirendamaks väljamakseid ja vähendamaks täiendavate küsimuste esitamise 

vajadust olukorra väljaselgitamiseks.   

5. Vajadusel küsib KIK lisaandmeid.  


