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Föreskrift 
 

om specificering av fakturor på elenergi och elöverföring  
 
 

Utfärdad i Helsingfors den 21 september 2007 
 

________________ 
 
 
I enlighet med Energimarknadsverkets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 13 § och 6 kap. 23 § 1 
mom. i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995, ändrad 1172/2004): 

 
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
Denna föreskrift tillämpas på fakturor på elenergi och/eller elöverföring som elförsäljare eller dis-
tributionsnätsinnehavare sänder till sina kunder. 
  
 

2 § 
Avläsningsfaktura, uppskattningsfaktura och utjämningsfaktura 

 
I denna föreskrift avses: 
 
1) avläsningsfaktura är en faktura som baserar sig på förbrukning eller överföring av elenergi en-

ligt avlästa mätarvärden 
2) uppskattningsfaktura är en faktura som baserar sig på på förhand uppskattad förbrukning eller 

överföring av elenergi 
3) utjämningsfaktura är en faktura som baserar sig på skillnaden mellan den uppskattningsvist fak-

turerade och den faktiska förbrukningen eller överföringen av elenergi. 
 
 
 
 
 
 
 



3 § 
Fakturans tydlighet och begriplighet  

 
Elförsäljaren och distributionsnätsinnehavaren ska tillställa sina kunder fakturor som är tydliga och 
ur kundens synvinkel lätta att förstå. På fakturan eller dess bilaga ska kunden informeras om vilka 
uppgifter fakturan baserar sig på.  

   
 

4 § 
Innehållet i fakturan 

 
På en faktura eller bilaga enligt 1 § skall skilt anges åtminstone:  
 
1) de avgifter som inverkar på hur priset på elöverföring och/eller elenergi bestäms; 
2) för varje avgift antalet enheter som faktureras; 
3) för varje avgift priset per enhet; 
4) för varje avgift det belopp som debiteras; 
5) totalbeloppet av alla avgifter som debiteras på fakturan; 
6) grunden för fastställande av elskatten och skattens belopp;  
7) den procentuella grunden för fastställande av mervärdesskatten och skattens belopp; samt 
8) den uppskattade årskostnaden för elenergi och/eller elöverföring i euro och/eller medelpriset per 

kilowattimme; årskostnad och medelpris ska bestämmas utifrån de pris- och mängduppgifter 
som gäller vid faktureringstidpunkten.  

 
Årskostnad som nämns ovan i moment 1 är en separat angiven kostnad för elenergi och/eller elöver-
föring beräknad ett år framåt från faktureringstidpunkten utifrån den förbrukningsuppskattningsen-
liga årsförbrukningen och med de vid faktureringstidspunkten gällande jämförpriserna. Medelpris är 
den ovannämda årskostnaden dividerad med årsförbrukningen och/eller -överföringen enligt för-
bruknings- eller överföringsuppskattningen som gäller vid faktureringstidspunkten. Ifall kundens 
produkt är bunden till ett rörligt referenspris som står utanför avtalsparternas inflytande (t.ex. dags-
noteringen på elbörsen) ska man vid beräkningen av årskostnaden använda det genomsnittliga priset 
året före faktureringstidpunkten som jämförpris. 
 
Den årskostnad och det medelpris per kilowattimme som nämns ovan i moment 1 ska meddelas till 
kunden när årsförbrukningen eller avgifternas jämförpriser ändras i nästa faktura efter ändringen, 
dock minst en gång per år. För produkten av ett rörligt referenspris som står utanför avtalsparternas 
inflytande ska uppgift meddelas minst en gång per år samt när bestämningsgrunderna för priser änd-
ras i nästa faktura.  
 
Avgifterna i moment 1 ska anges inklusive skatt när de gäller konsumenter enligt konsument-
skyddslagens (38/1978) 1 kap. 4 §. 
 
Om man på samma faktura fakturerar både för elenergi och elöverföring ska bestämningsgrunderna 
för respektive priser redogöras separat för elenergi och elöverföring. 

 
 

5 § 
Innehållet i avläsningsfakturan 

 
På avläsningsfaktura eller dess bilaga ska man utöver uppgifterna i 4 § uppge: 



 
1) den faktureringsperiod som avläsningsfakturan avser 
2) den faktiska mängden förbrukad och/eller överförd elenergi, information om hur den faktiska 

mängden fastställts samt mätarbelopp om mätarbeloppen är tillgängliga; samt 
3) det uppskattade förfallodatumet för nästa faktura. 
 
  

6 § 
Innehållet i uppskattningsfakturan 

 
På uppskattningsfakturan eller dess bilaga ska man utöver uppgifterna i 4 § uppge: 
 
1) den faktureringsperiod som uppskattningsfakturan avser 
2) den uppskattade förbrukning och/eller överföring som uppskattningsfakturan baserar sig på; 

samt 
3) förfallodatumet för nästa faktura. 
 
 

7 § 
Innehållet i utjämningsfakturan 

 
I anslutning till den utjämningsfaktura där skillnaden mellan den fakturering som baserar sig på 
uppskattning och den fakturering som baserar sig på faktisk elförbrukning och/eller -överföring 
jämnas ut skall man meddela kunden:  
 
1) den faktureringsperiod som utjämningsfakturan avser; 
2) den faktiska mängden förbrukad och/eller överförd elenergi, information om hur den faktiska 

mängden fastställts samt mätarbelopp om mätarbeloppen är tillgängliga;  
3) beloppen som debiteras efter faktisk elförbrukning och/eller -överföring specificerade enligt 4 §;  
4) det sammanlagda beloppet som fakturerats på basis av uppskattning efter den senaste utjäm-

ningsfakturan;  
5) den uppskattade förbrukning och/eller överföring av el som uppskattningsfakturan baserat sig 

på; samt  
6) en utjämningsdebitering eller kreditering som utgör skillnaden mellan den debiterade uppskatta-

de elförbrukningen och/eller överföringen och den faktiska elförbrukningen och/eller -
överföringen. 

 
I samband med utjämningsfakturan ska man presentera en beräkning av hur stora uppskattningsfak-
turorna kommer att vara samt när förfallodagarna infaller under nästa utjämningsperiod. 
 
Om uppskattningsavgifter debiteras i samband med utjämningsfaktureringen ska de anges enligt 6 
§. Uppskattningsfakturan ska vara tydligt skild från utjämningsfakturan. 

 
 

8 § 
Ikraftträdande 

 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2008. Fakturorna på elöverföring och elenergi skall 
överensstämma med bestämmelserna i denna föreskrift senast den 1 januari 2009. Genom denna 



föreskrift upphävs handels- och industriministeriets förordning den 26 september 2006 om specifi-
cering av fakturor på elöverföring och elenergi (836/2000). 
 

 
9 § 

Publicering och tillgång till information 
 
Denna föreskrift har publicerats i Energimarknadsverkets föreskriftssamling och den kan fås hos 
Energimarknadsverket.: 
 
Adress  Fågelviksgatan 10, 00500 HELSINGFORS 
Telefon  010 605 000 
Telefax  (09) 6221 911 
WWW-sidorna http://www.energiamarkkinavirasto.fi/ 
 
 
Helsingfors den 21 september 2007 
 
 
 
 
Överdirektör  Asta Sihvonen-Punkka 
 
 
 
Gruppchef  Ritva Hirvonen 


