Tamsalu Vesi Aktsiaselts ja OÜ TAPA VESI ühinevad, infoleht
Alates 01.01.2020 ühendatakse Tamsalu Vesi Aktsiaselts ettevõttega OÜ TAPA VESI. OÜ TAPA VESI
võtab seisuga 01.01.2020 üle Tamsalu Vesi AS kõik varad, kohustused, lepingud jne. OÜ TAPA VESI on
Tamsalu Vesi AS õigusjärglane. Ettevõtete ühinemislepingu jms. asjakohaste dokumentidega on võimalik
tutvuda www.tamsaluvesi.ee.
Tamsalu Vesi AS seniste äripartnerite jaoks ei muutu oluliselt midagi, kõik kliendilepingud jäävad kehtima,
samuti jäävad kehtima Konkurentsiameti poolt heakskiidetud vee ja reovee ärajuhtimisteenuse müügihinnad
Tamsalu Vesi AS tegevuspiirkonnas.
Alates 01.07.2013 eratarbijatele rakendatavad müügihinnad on järgmised: vesi 1.08EUR kanalisatsioon
2.40EUR Abonenttasu alates 01.07.2013 ei ole. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%-se määraga.
Tamsalu Vesi AS tegevuspiirkonnas asuvatele juriidilistele isikutele esitab Tamsalu Vesi AS oma viimase
müügiarve seisuga 31.12.2019 ja selle summa tuleb klientidel tasuda 2020. aasta alguses samadele
pangakontodele, kuhu tehti pangaülekandeid seni. Arved jaanuar 2020 ja edaspidiste perioodide eest esitab
juba OÜ TAPA VESI.
Eramuomanikega arveldamisel kehtib kuni 2019. kalendriaasta lõpuni senine põhimõte, et kliendil oma
veearvesti näitude teatamine ja teenuse eest tasumine toimub samal ajal. OÜ TAPA VESI hakkab alates
01.01.2020 kasutama ka eramuomanikest ostjate suunal tavalist arvete esitamise ja hilisema tasumise
süsteemi. Selleks, et üleminek ühelt arveldamiste süsteemilt teisele sujuks ladusamalt, on meil
eramuomanikest klientidele järgmine palve: Palun tehke oma makse 2019. aasta 4. kvartali eest ära
senisel moel juba detsember 2019 lõpus. Maksed pärast 01.01.2020 endisel põhimõttel Tamsalu Vesi AS
pangakontodele ei ole oodatud ja palume selliseid vältida. Alates 01.01.2020 tuleb kõik maksed teha juba
OÜ TAPA VESI poolt esitatud arvete alusel ja nendele viidates. Arvete summasid saab tasuda kas OÜ
TAPA VESI pangakontodele, või kui pangakontole tasumise võimalus puudub, siis ka Eesti Posti
postipunktis Tamsalus.
Selleks, et OÜ TAPA VESI saaks ostjatele (s.h. ka eramuomanikest ostjatele) kalendrikuu või kvartali lõpu
seisuga arveid esitada, on vajalik oma veearvestite näitude teatamine vastavalt kas kalendrikuu või kvartali
viimase kuupäeva seisuga. Toome siinkohal ära OÜ TAPA VESI kontaktid ja näitude teatamise kanalid:
http://www.tapavesi.ee
http://www.tapavesi.ee/et/veenait
tapavesi@tapavesi.ee
üldtelefon ja näidu teatamine helistades 32 20048
Seega oma veearvesti(veearvestite) esimest näitude teatamist ootab OÜ TAPA VESI 31.01.2020 seisuga.
Samadele kontaktidele ootab OÜ TAPA VESI ostjate kontaktandmete täpsustamise infot.
Esitame siinkohal ühendava ettevõtte OÜ TAPA VESI kontaktandmed:
registrikood 10293718, VAT-kood EE100458772, aadress Rakvere tee 1 Tapa 45106
üldtelefon, e-post ja koduleht, 32 20048 tapavesi@tapavesi.ee www.tapavesi.ee
tegevjuht Aare Palmsalu, telefon 32 93979, 55 537252 aare.palmsalu@tapavesi.ee
raamatupidamine, telefon 32 93978
Lõpetuseks tahaks Tamsalu Vesi AS juhtkond veelkord tänada kõiki oma töötajaid, kõiki kliente ja
koostööpartnereid. Tamsalu Vesi AS on tegutsenud alates oktoobrist 1994 ja püsinud stabiilse meeskonnana
siiani. Seda, kas oleme hästi hakkama saanud või vähem hästi, hinnaku teised.
Arne Arumägi
Tamsalu Vesi AS juhataja
telefon 505 4388, tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Ülo Padda
Tamsalu Vesi AS finantsjuht ja raamatupidaja
telefon 517 5707, info@ariarvestuse.ee

