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Faktura 4 december 2015
Faktura-/OCR-nummer 123 456 789 123
Kundnummer 1234567

Förnamn Efternamn
Postadress 1
123 45 Postort

Tidsperioden som fakturan gäller
för. Du betalar i efterskott för den
gas du förbrukat, det vill säga för
din faktiska förbrukning.

Stockholm Gas AB
Gashandel

7 078,34 kr

Gasnätet Stockholm AB
Gasnät

3 481,84 kr

Att betala

10 560,00 kr

Namnbyte och nya kostymer.
Läs mer på stockholmgas.se och gasnatetstockholm.se

Moms 25%
2 112,04 kr

Att betala
10 560,00 kr

För Stockholm Gas AB:s momsreg.nr. SE556915369401 och Gasnätet Stockholm AB:s momsreg.nr. SE556742750401 räkning fakturerar
Energikundservice Sverige AB, SE-115 77 Stockholm momsreg.nr. SE556737080301. Företagen har F-skattsedel. Dröjsmålsränta: referensränta + 8
procentenheter. Anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar.

INBETALNING/GIRERING C

Bl 2021.04 OSE Tillstånd nr 1005

Oss tillhanda senast
Att betala

Kod 1
Kassstämpel

Avsändare (namn och postadress)
Förnamn Efternamn
Postadress 1
123 45 Postort

C

123456789123 #

Juridisk information om vår
fakturahantering och information
om att du ska göra eventuella
anmärkningar på fakturan inom
8 dagar.

10560 00

2 >

Energikundservice Sverige AB
fakturerar på uppdrag av
Stockholm Gas AB och Gasnätet
Stockholm AB.

Här finns alla uppgifter som du
behöver för din betalning.

Eget kontonr vid girering

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS Belopp (får inte ändras) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
Svenska kronor öre
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

#

Här ser du vad du ska betala
och när beloppet ska vara oss
tillhanda, det vill säga fakturans
förfallodatum. Tänk på att du
behöver ett par bankdagar mellan din inbetalning och förfallodatumet.

Energikundservice Sverige AB

4875503-7
5233-9330
SE 69 9500 0099 6042 4875 5037
NDEASESS

Meddelande till betalningsmottagaren
kan inte lämnas på denna blankett

Dina gasnätskostnader. Om
någon annan än Gasnätet Stockholm äger nätet där du bor så får
du en separat faktura på gasnätskostnaden från dem.

Betalningsmottagare (endast namn)

Faktura-/OCR-nummer 123 456 789 123
(ange utan mellanslag vid internetbetalning)
Plusgiro
Bankgiro
IBAN-kod
Swift-adress

Avgift

487 55 03-7

30 december 2015
10 560,00 kr

Dina gashandelkostnader. Köper
du gas från ett annat gashandelsföretag så får du en separat
faktura på gashandelskostnaden
från dem.

Plats för meddelanden om t.ex.
prisförändringar och nyheter.

Ej momsgrundande Öresutjämning
0,00 kr
-0,18 kr

Till PlusGirokonto nr

Fakturans nummer och OCR-nr
som du använder när du betalar
via internet eller uppger till kundservice om du har frågor om fakturan. Det är även detta nummer
du uppger när du vill ansöka om
e-faktura hos din internetbank.
Namn och adress dit vi skickar
fakturan. Anläggningsadressen
är den adress där gasmätaren
finns och kan vara en annan.

Anläggningsadress 1 / Anläggnings id 123 456
Kostnad för perioden 1 november 2015 t o m 30 november 2015

Oss tillhanda senast Momsgrundande
30 december 2015
8 448,14 kr

Här ser du det datum vi skrev ut
din faktura.

48755037#14#
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Du är alltid välkommen att kontakta oss
Webb
stockholmgas.se eller gasnatetstockholm.se
Aktuella frågor och svar
stockholmgas.se/kundservice eller
gasnatetstockholm.se/kundservice

Konsumenträtt, klagomål och tvistelösning
stockholmgas.se/kundservice eller
gasnatetstockholm.se/kundservice
E-post kundservice@stockholmgas.se eller
kundservice@gasnatetstockholm.se

Felanmälan
0771-41 01 00 dygnet runt
Kundservice och flyttanmälan
0771-41 01 00, må-fr 8-16

Gashandelskostnad för perioden 1 nov 2015 t o m 30 nov 2015
Antal

Fast avgift Gas
Gasanvändning
Energi- och koldioxidskatt

30 dagar
6 515 kWh
592 Nm3

Pris inkl. moms

25,00 kr/mån
0,561 kr/kWh
3,35 kr/Nm3

Summa Gashandel (moms ingår med 1 415,67 kr)

Summa

25,00 kr
3 654,80 kr
1 982,87 kr
7 078,34 kr

Gasavtal Stadsgas fr.o.m. 1 januari 2015

Gasnätskostnad för perioden 1 nov 2015 t o m 30 nov 2015
Antal

Fast avgift Nät
Överföring

30 dagar
6 515 kWh

Summa Gasnät (moms ingår med 696,37 kr)

Mätarställning
1 nov 52 836 m3

1 dec 54 016 m3

Information om anläggningen
Anläggningsadress Anläggningsadress 1 123 45 Anläggningsort
Fastighet
Anl id
Områdes id
Nätavtal
Mätarnr

Fastighet 1
123456
ZST
Bastariff mellan
123456

Konstant för omräkning från m3 till Nm3 0.947

Gashandelskostnad
Fast avgift gas är den del av
gashandelspriset som är oberoende av din gasanvändning.
Gasanvändning är antalet kilowattimmar (kWha) multiplicerat
med det pris som du har i ditt
gasavtal. Energiskatten ser du
separat och nivån bestämmer
riksdagen. Stadsgasen är en
blandning av naturgas och luft.
Enligt gasmarknadshandboken
ska skatten anges i Nm3. Skatten
betalas enbart på andelen som
är naturgas (d.v.s. ej på luften). I
en Nm3 antar man, för beräkning
av punktskatt, att det är 11 kWh/
Nm3. I det här exemplet: 6515 /
11 = 592 Nm3.

Pris inkl. moms

375,00 kr/år
0,370 kr/kWh

Summa

375,00 kr
2 410,47 kr
3 481,84 kr

Gasavtal
Gasavtal är den avtalsform du
har för din gashandel. Har du ett
fastprisavtal ser du också hur
lång tid det sträcker sig.
Gasnätskostnad
Fast avgift är den del av nätpriset som är oberoende av din
gasanvändning. Överföring är
antalet kilowattimmar (kWha)
multiplicerat med det pris som
gäller enligt din tariff.
Mätarställning
Mätarställningarna för den
period fakturan gäller. Den första
mätarställningen är periodens
ingångsvärde.

Information om anläggningen
Anläggningsadressen är den
adress där gasmätaren finns.
Fastighet är den plats där din
anläggning finns. Anl id är anläggningens identifikationsnummer.
Områdes id anger det nätområde
där du har din anläggning. Tariff
är en prislista för nätavgifterna.
Mätarnr är benämningen på din
gasmätare. För omräkning från
m3 till Nm3 tar man differensen
på mätarställningen * konstanten. I det här exemplet:
54016 - 52836 = 1 180 m3.
1180 * 0,947 = 1 117,46 Nm3

a) För beräkning av antalet kWh
tar man gasanvändning i Nm3 *
värmevärdet. I det här exemplet
och för januari 2015:
1117,46 * 5,83 = 6 515 kWh.
Observera att värmevärdet kan
variera från månad till månad. Du
hittar månadens värmevärde på
www.stockholmgas.se/varmevarde

