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Till innehavarna av naturgasnät 

 

Föreskrift om specificering av fakturor på naturgasenergi och överföring av naturgas 

 

Föreskriften tillämpas på fakturor som naturgasförsäljaren sänder till sin kund på naturgasenergi 
och överföring av naturgas. 2 § 1 mom. 5 pt och 3 mom. samt 3 § 2 mom. i föreskriften tillämpas 
inte på fakturor, som berör försäljningsavtal av naturgas som gjorts innan naturgasmarknadslagen 
trädde i kraft och på vilka man tillämpar andra priser än de som uppges i naturgasförsäljarens 
offentliga prislistor. 

1 § 

Naturgasförsäljaren skall tillställa sina kunder fakturor som är klara, entydiga och ur kundens 
synvinkel lätta att förstå. Dessutom bör naturgasförsäljaren i sin faktura för kunden presentera de 
centrala uppgifterna för fakturans beräkningsgrunder. 

2 § 

En faktura enligt förenämnda 1 § bör innehålla åtminstone: 
 

1) de avgifter som inverkar på hur priset på naturgasenergi och överföring av naturgas bildas 
såsom grundavgift, förbrukningsavgift och avgift för abonnerad effekt; 

2) för varje avgift antalet enheter som faktureras; 
3) för varje avgift priset per enhet; 
4) för varje avgift det belopp som debiteras; 
5) de totalbelopp som debiteras för naturgasenergi och naturgasöverföring; 
6) grunden för fastställande av accisen och försörjningsberedskapsavgift och deras belopp; 
7) grunden för fastställande av mervärdesskatten i procent och skattens belopp; samt 



8) den sammanlagda summan av alla avgifter som debiteras med fakturan. 
 
För konsument som avses i 4 § konsumentskyddslagen (38/1978) skall de avgifter som avses i 1 
mom. anges inklusive skatter. 
 
Om en och samma räkning används vid fakturering av både naturgasenergi och naturgasöverföring, 
skall skilda kalkyler över prisbildningen i vart och ett av fallen lämnas. 
 

3 § 

I anslutning till den utjämningsfaktura dvs. avläsningsfaktura där skillnaden mellan den fakturering 
som baserar sig på uppskattning och den som baserar sig på faktisk förbrukning jämnas ut skall för 
kunden anges: 

1) de mätarvärden på basis av vilka den faktiska förbrukningen har beräknats om de finns 
tillgängliga;  

2) den sammanlagda enligt 2 § specificerade summa som debiteras utgående från den faktiska 
förbrukningen; 

3) för samma tidsperiod det sammanlagda beloppet som faktureras på basis av uppskattning; 
4) den förbrukningsuppskattning på vilken faktureringen på basis av uppskattning baserar sig; 

samt 
5) en utjämningsdebitering eller -kreditering som utgör skillnaden mellan den debiterade 

uppskattade förbrukningen och den faktiska förbrukningen. 
 
Om en och samma räkning används vid fakturering för både naturgasenergi och naturgasöverföring 
skall summorna som avses i 1 mom. 2 och 3 pt anges skilt för naturgasenergi och 
naturgasöverföring. 
 
Om kunden i samband med utjämningsfakturan dvs. avläsningsfakturan debiteras för sådana på 
uppskattning baserade fakturor som gäller den pågående eller föregående faktureringsperioden, 
skall dessa specificeras enligt 2 §. En faktura som baserar sig på uppskattning skall vara klart 
avskild från en utjämningsfaktura eller avläsningsfaktura.  
 

4 § 

I samband med faktureringen skall för konsument som avses i 4 § konsumentskyddslagen (38/1978)  
skilt också anges medelpriset på naturgasenergi och naturgasöverföring per kilowattimme inklusive 
skatt. Medelpriset är det totalbelopp som debiteras för naturgasenergi och naturgasöverföring under 
utjämnings- eller avläsningsperioden i fråga dividerad med den mängd naturgas för vilken kunden 
faktureras under perioden i fråga och som utgör debiteringsgrunden.  
 

5 § 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001. Fakturorna på naturgasenergi och naturgasöverföring 
skall överensstämma med bestämmelserna i detta beslut senast den 1 januari 2002. 
 
Normen kan erhållas från Energimarknadsverket under adressen 

Energimarknadsverket 
Södra Magasinsgatan 4 
00130 Helsingfors 
telefon: 09 – 6220 360  


