Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de energie electrica

Factura de energie electrica aferenta consumului din luna Decembrie, emisa de furnizorul ELECTRICOM
S.A. consumatorilor casnici are urmatoarele elemente componente:
1. Pe prima pagina:
- In coltul din stanga sus gasiti date despre furnizor: denumire, numarul de la Registrul
Comertului, Codul Fiscal, Adresa sediului, telefon, fax, email, pagina web, contul bancar si
banca la care e deschis contul, cat si perioada de facturare.

-

In partea de mijloc gasiti datele despre factura fiscala: seria si numarul facturii, data de
emitere si data scadenta, cota de TVA aplicata.

-

In partea dreapta sus se gasesc datele despre consumator: nume si prenume, CNP, adresa
de domiciliu, contul bancar, banca, adresa de corespondenta, tipul facturii, denumire loc de

consum, adresa loc de consum, cod client, cod POD loc de consum, numar si data contract
de furnizare.

-

In contiuare pe prima pagina gasim datele despre denumirea produsului sau a serviciilor,
nitatile de masura, cantitatile, pretul unitar, valoarea, si valoarea TVA pentru urmatoarele
componente: Energie electrica activa - Pret de baza fara TG, Tarif Serviciu Transport
Componenta extractie TL, Tarif pentru Serviciul de Sistem Tss, Tarif mediu introducere in
retea Tg, Tarif Serviciu Distributie IT, Tarif Serviciu Distributie MT, Tarif Serviciu Distributie
JT, Contravaloare certificate verzi, Contributie cogenerare, Acciza.

-

In partea stanga jos pe prima pagina a facturii gasiti temeiul legal ce sta la baza intocmirii
facturii si ordinele ANRE prin care sunt reglementate tarifele folosite in factura, datele
despre acciza folosita, data scadenta, si alte precizari cu privire la energia electrica facturata.

-

In partea dreapta jos pe prima pagina gasiti datele cu privire la sumele de plata defalcate pe
categorii: toal fara TVA, accize, TVA, total factura curenta.

2. Pe pagina a doua a facturii gasiti informatii cu privire la Schema de compensare/plafonare a
pretului la energie electrica conform Legii nr. 259/2021, în perioada Noiembrie 2021- Martie
2022

3. Pagina a treia din factura reprezinta procesul verbal de consum aferent perioadei de facturare in
care gasiti date despre locul de consum, perioada de facturare, indexul initial si indexul final,
tipul indexului – masurat, estimat sau autocitit, cantitatile de energie activa si energie reactiva
facturate.

