Informatii privind factura de energie electrica a consumatorului casnic

1. FACTURA FISCALA Seria (serie fiscală factura) nr. (număr fiscal factură)
1. Data emiterii: este data alocării de număr fiscal facturii curente.
1. Data scadenta :este data pana la care trebuie efectuata plata facturii.
2. Informaţii despre furnizor: logo-ul societății de furnizare a energiei electrice, denumirea
societății, adresa poștală, Codul de Înregistrare Fiscală, numărul de ordine la Registrul Comerțului,
numărul din Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal Opțional: denumirea
paginii de internet a furnizorului și adresa de e-mail, telefon, fax, contul bancar si banca.
3. Centrul de relații cu clienții: program, număr telefon call center furnizor, număr telefon
deranjamante operator de distributie din zona de distributie a locului de consum, cod client furnizor la
operatorul de distributie,cota TVA
4. Informatii perioade : perioada de consum pentru care se calculeaza marimea si valoarea
conceptelor facturate ,intervalul de citire.
5. Informaţii despre client şi locul de consum: numele și prenumele clientului, adresa poștală pe
care se transmite factura pe suport de hârtie, adresa locului de consum, cod client și cod loc de consum
= sunt date de identificare ale clientului/ locului de consum în sistemul de facturare al furnizorului,tipul
facturii estimat sau regularizare, cod punct de măsurare, numărul contractului și data contractului
încheiat la locul de consum,. Informațiile privind banca clientului și numărul contului bancar al clientului
se afișează numai la clienții care au încheiate convenții de direct debit pentru plata facturii.Cod de bare.
Numar referinta interna in baza careia se poate efectua plata.
6. Denumirea produselor sau serviciilor:
Produse
facturate:
conține
denumirea
conceptelor
(mărimilor)
facturate
Pret de baza energie electrica fara Tg : pretul energiei electrice active , consumul propriu-zis de energie
electrica .Este diferenta intre indexul vechi si indexul nou. Singura componenta negociata intre client si
furnizor.
Tarif transport general : Compus din tarif de extractive din retea + tarif de injectie in retea + tarif serviciu
system. Valoarea este stabilita prin Ordine de catre ANR si apartine operatorului de transport
Transelectrica
Tarif distributie : cuprinde tariful de distributie pe inalta tensiune, medie tensiune si joasa tensiune.
Valorile acestor componente difera in functie de zona geografica in care se afla locul de consum. Valoarea
este stabilita prin Ordine de catre ANR si apartine operatorului de distributie din zona geografica in care
se afla locul de consum .
Contribuție pentru cogenerare: Pentru creșterea eficienței energetice la producere, prin Hotărârea
Guvernului nr. 1215/2009, a fost introdusă o schemă de sprijin pentru producerea energiei electrice în
cogenerarea de înaltă eficiență, socializată la nivelul clienților finali și care se regăsește în factură sub
forma contribuției pentru cogenerare
Certificate verzi:
Statul român sprijină investițiile pentru producerea de energie electrică din surse
regenerabile de energie. Sprijinul constă în acordarea de certificate verzi pentru energia electrică livrată
și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. Legea nr. 220/2008, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. In factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali,

valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică,
precizându-se temeiul legal, după achiziţionarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei
obligatorii de achiziţie. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de
achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh)
şi preţul certificatelor verzi achiziţionate de furnizorul respectiv pe pieţele centralizate administrate de
operatorul pieţei de energie electrică .
Acciză: : taxă specială aplicată consumului de energie electrică, destinată bugetului de stat, prevăzută
de Codul fiscal aprobat cu Legea 571/2003, cu modificãrile si actualizãrile ulterioare, la Titlul VII “Accize si
alte taxe speciale”. În cazul energiei electrice, plata taxei de către consumatorii acestui produs se face prin
factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor
la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică. Acciza este de 0,50 echivalent Euro/MWh
pentru energia electrică utilizatã în scop comercial si de 1,00 echivalent Euro/MWh pentru energia
electrică utilizatã în scop necomercial. Cursul de schimb lei/euro se determinã conform art. 218 din Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
7. UM – unitatea de masura MWh, Cantitatea – diferenta intre indexul initial si cel final, Pret unitar
- pretul fiecarui produs in parte, Valoarea - valoarea fiecarui produs in parte - cantitate x pret unitar in
lei , Valoare TVA - valoarea tva-ului pe fiecare produs - valoare x 19% , Factura curenta - in lei este
suma coloanei valoare + suma coloanei valoare tva , Baza impozitare TVA - suma coloanei valoare ,
Acciza - valoarea accizei , TVA - suma coloanei valoare tva , Total factura curenta - este valoarea
totala a facturii pe care o are de achitat clientul
8. Temei legal : informatii despre legislatia in vigoare
9. Subventii acordate : - Plafonare pret , Compensatie consumator casnic, Supliment energie ,
Facilitate Delta Dunarii si Apuseni in conformitate cu legislatia in vigoare OUG 118 / 2021 , OUG 3 /
2022 , OG 27 / 1996 , L 259 / 2021 , L 226 / 2021, ( vezi modalitati de calcul )
10. Informatii generale ; -informatii despre modalitatile de plata, schimbare furnizor, reziliere
contract, reclamatii ANRE, autocitiri
11. Proces verbal : - contine denumirea clientului + datele de identificare ale locului de consum,
intervalul de citire si nivelul de tensiune.
12. Date generale contor : tipul contorului, seria contorului, constanta contor ( cu care se
inmulteste cantitatea obtinuta intre indexul final si cel initial ) , in functie de casuta bifata consumul este
masurat, estimate sau autocitit , indexul initial si cel final , diferenta intre indexul initial si cel final ,
pierderi inregistrate , cantitatea ce va fi facturata.

