Energiaviraston määräys maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa koskevien
laskujen erittelystä
Dnro:
1184/002/2013
Antopäivä:
4.3.2014
Voimassaoloaika:
Määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa toistaiseksi
Säädösperusta:
Maakaasumarkkinalaki (508/2000) 4 luku 3 § 1 momentti

Maakaasun toimittajille
1§
Soveltamisala
Määräystä sovelletaan laskuihin, joita maakaasun toimittaja lähettää asiakkailleen maakaasuenergiasta ja maakaasun siirrosta.
Määräyksen 4 §:n 5 momenttia sekä 6 §:n 2 momenttia ei sovelleta laskuihin, jotka
koskevat ennen maakaasumarkkinalain voimaantuloa tehtyjä maakaasun myyntisopimuksia ja joissa noudatetaan muita kuin maakaasun toimittajan julkisissa hinnastoissa
ilmoittamia hintoja.
2§
Määritelmät
Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1) arviolaskulla etukäteen arvioituun laskutuskauden maakaasuenergian kulutukseen tai
maakaasun siirtoon perustuvaa laskua; sekä
2) tasauslaskulla arviolaskutetun ja todetun maakaasuenergian kulutuksen tai maakaasun siirron erotukseen perustuvaa laskua.
3§
Laskun selkeys ja ymmärrettävyys
Maakaasun toimittajan on esitettävä asiakkailleen laskunsa selkeällä ja asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Laskussa tai sen liitteessä asiakkaalle on ilmoitettava laskun määräytymiseen vaikuttavat tiedot.
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4§
Laskun sisältö
Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa laskussa tai sen liitteessä on ilmoitettava erikseen vähintään:
1) maakaasuenergian ja/tai maakaasun siirron hinnan muodostumiseen vaikuttavat
maksut;
2) kunkin maksun osalta laskutettavien yksiköiden määrä;
3) kunkin maksun yksikköhinta;
4) kunkin maksun osalta veloitettava summa;
5) valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määräytymisperusteet ja määrät;
6) arvonlisäveron määräytymisperuste prosentteina ja sen määrä;
7) kaikkien laskulla veloitettavien maksujen kokonaissumma; sekä
8) kuluttajille lähetettävissä laskuissa annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten.
Maakaasun toimittajan on esitettävä laskussa asiakkaalle tieto sopimuksen voimassaoloajasta.
Kuluttajille suunnatussa laskutuksessa on lisäksi vuosittain annettava tietoja kuluttajien
käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut tulee ilmoittaa kuluttajansuojalain (38/1978)
4 §:ssä tarkoitetulle kuluttajalle verollisina.
Mikäli samalla laskulla laskutetaan sekä maakaasuenergiasta että maakaasun siirrosta,
on niiden hinnan muodostuminen esitettävä kahtena toisistaan erillisenä laskelmana.
5§
Arviolaskun sisältö
Arviolaskussa tai sen liitteessä tulee ilmoittaa 4 §:n mukaisten tietojen lisäksi:
1) laskutuskausi, jota arviolasku koskee; sekä
2) arviolaskun perustana oleva laskutuskauden maakaasun kulutus- ja/tai siirtoarvio.
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6§
Tasauslaskun sisältö
Arvioon perustuvan laskutuksen ja todetun kulutuksen mukaisen laskutuksen välisen
eron tasaavan tasauslaskun yhteydessä asiakkaalle on ilmoitettava:
1) mittarilukemat, joiden perusteella laskutusjakson todettu kulutus on määritetty, jos
kyseiset lukemat ovat saatavissa;
2) laskutusjakson todetun kulutuksen mukaan veloitettava kokonaissumma eriteltynä
4 §:n mukaisesti;
3) laskutusjaksolta arviolaskutettu summa kokonaisuudessaan;
4) arviolaskutuksen perusteena ollut laskutusjakson kulutusarvio; sekä
5) tasausmaksu tai -hyvitys arviolaskutetun ja todetun kulutuksen mukaisen veloituksen erotuksena.
Jos samalla laskulla laskutetaan sekä maakaasuenergiasta että maakaasun siirrosta, on
1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetut summat esitettävä maakaasuenergian ja maakaasun siirron osalta erikseen.
Jos tasauslaskun yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kuluvan tai sitä edeltävän laskutuskauden arvioon perustuvia laskuja, ne on eriteltävä 4 §:n mukaisesti. Arvioon perustuvan laskun on oltava tasauslaskusta selvästi erillään.
7§
Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Tällä määräyksellä kumotaan Energiamarkkinaviraston 7 päivänä joulukuuta 2000 antama määräys maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa koskevien laskujen erittelystä (314/01/2000).
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