Tuotehinnasto
1/(2)

Tempo-hinnasto
Voimassa 1.1.2020 alkaen. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.
Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)
Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. Energiahinta on sidottu muiden
polttoaineiden (raakaöljy, kivihiili) ja energiamuotojen (sähkö, kaukolämpö) hintaan. Indeksien arvoina
käytetään kuuden viimeisen kuukauden keskiarvoa.
Indeksikerroin koostuu seuraavista komponenteista:
40 %
30 %
30 %

Brent raakaöljyn hintatekijä
API 2 kivihiilen hintatekijä
D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Indeksikertoimen perusarvo (1,00) koostuu 1/2015 toteutuneista arvoista.

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)
Tariffiluokka

Käyttöpaikan
laiteteho

Kulutusmaksu
(perusarvo)
€/MWh

+Biokaasun
kiinteä osa
€/MWh

Tempo

40 – 1200 kW

25,92

+23,91

Kulutusmaksun lisäksi peritään tukkusiirron kapasiteettimaksu 4,51 €/MWh.
1/2020 indeksikertoimen ennuste: 0,85 (vaikuttaa kulutusmaksun perusarvoon)

Tarjoamme kaasua myös Gaspool pohjaisella hinnoittelulla. Suosittelemme sitä erityisesti kaasua läpi
vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on esimerkiksi lämmityksen lisäksi
prosessikäyttöä. Jos olette kiinnostunut Gaspool-pohjaisesta hinnoittelusta, niin pyydämme ottamaan
yhteyttä myyntiimme.
Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja veroluonteiset maksut:
-

Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,06 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä).
Arvonlisävero 24 %. Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.
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Tempo-hinnasto
Voimassa 1.1.2020 lähtien. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Kaasun jakelusiirron hinta (Auris Kaasunjakelu Oy)
Tariffiluokka

Käyttöpaikan
laiteteho

Kulutusmaksu
€/MWh

Tempo

40 – 1200 kW

Jakelusiirron Kiinteä maksut
käyttötehotarpeen mukaan.

12,18

perustuvat

asiakkaan

Kiinteä
maksu
€/kk

+Tehomaksu
€/kW/kk

20
Sopimustehoon,

2,00
joka

määritellään

asiakkaan

Kiinteä maksu lasketaan kaavalla: Kiinteä maksu (€/kk) + Sopimusteho (kW) * Tehomaksu (€/kW/kk)
Esimerkiksi, jos Sopimusteho on 500 kW kiinteät maksut ovat yhteensä: 20 €/kk + (500 kW * 2,00 €/kW/kk) =
1020 €

Verot ja veroluonteiset maksut
Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat
arvonlisäverottomat verot vuonna 2020 ovat 18,627 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 20,654
€/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (0 % alv, hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät
kohdistu biokaasuun.
Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle.
Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.
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