
   
   
   
 
 

 

 

Energimyndighetens föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning 
och eldistribution 
Dnr: 1097/002/2013 
Utfärdad: 4.3.2014 
Giltighetstid: Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller tills vidare 
Författningsgrund: Elmarknadslagen (588/2013) 57 § 1 mom. och 69 § 1 mom. 

 
Till detaljförsäljarna av el och distributionsnätsinnehavarna  

1 § 

Tillämpningsområde 

Föreskriften tillämpas på fakturor för elförsäljning och/eller eldistribution som detaljför-
säljare eller distributionsnätsinnehavare skickar till sina kunder. 

2 § 

Definitioner 

I den här föreskriften avses med 

1) förbrukningsfaktura en faktura som baserar sig på den faktiska förbrukningen av 
elenergi eller den faktiska eldistributionen under faktureringsperioden; 

2) uppskattningsfaktura en faktura som baserar sig på en förhandsuppskattning av ele-
nergiförbrukningen eller eldistributionen; samt 

3) utjämningsfaktura en faktura som baserar sig på skillnaden mellan den elenergiför-
brukning eller eldistribution som fakturerats i uppskattningsfakturan och den fak-
tiska förbrukningen av elenergi eller den faktiska eldistributionen.  

3 § 

Fakturans tydlighet och begriplighet 

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

4 § 

Innehållet i fakturan 

I en faktura eller bilaga enligt 1 § ska skilt anges åtminstone: 
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1) de avgifter som inverkar på hur priset på elförsäljningen och/eller eldistributionen 
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) den sammanlagda summan av alla avgifter som debiteras med fakturan; samt 

6) grunden för fastställande av elskatten och skattens belopp;  

7) den procentuella grunden för fastställande av mervärdesskatten och skattens belopp; 

8) information om hur kundklagomål kan framföras, om fakturorna skickas till konsu-
menter. 

Detaljförsäljaren ska på fakturan ge slutanvändaren information om avtalets giltighets-
tid. 

Vid fakturering av konsumenter ska dessutom information om de tvistlösningsförfaran-
den som står till konsumenternas förfogande ges varje år. 

Avgifterna i moment 1 ovan ska anges inklusive skatt när de gäller konsumenter enligt 
1 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978).  

Om man på samma faktura fakturerar för både elförsäljning och eldistribution ska be-
stämningsgrunderna för respektive priser redogöras separat för både elförsäljning och 
eldistribution. 

5 § 

Innehållet i förbrukningsfakturan 

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

1) den faktureringsperiod som förbrukningsfakturan avser; 

2) den faktiska mängden förbrukad och/eller överförd elenergi under faktureringspe-
rioden 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; 
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2) det uppskattade förbruknings- och/eller överföringsvärdet under den fakturerings-
period som uppskattningsfakturan baserar sig på; samt 

3) det uppskattade förfallodatumet för nästa faktura. 

7 § 

Innehållet i utjämningsfakturan 

I anslutning till den utjämningsfaktura där skillnaden mellan faktureringen enligt upp-
skattning och faktureringen enligt den faktiska förbrukningen av elenergi och/eller den 
faktiska eldistributionen jämnas ut ska man meddela kunden:  

1) den faktureringsperiod som utjämningsfakturan avser; 

2) den faktiska mängden förbrukad och/eller överförd elenergi under faktureringspe-
rioden, information om hur den faktiska mängden fastställts samt mätarvärdena om de 
är tillgängliga;  

3) beloppen som debiteras utifrån den faktiska förbrukningen av elenergi och/eller den 
faktiska eldistributionen under faktureringsperioden specificerade enligt 4 §;  

4) det sammanlagda beloppet som fakturerats på basis av uppskattning efter den sen-
aste utjämningsfakturan;  

5) det uppskattade förbruknings- och/eller överföringsvärdet för elenergin under faktu-
reringsperioden som uppskattningsfakturan baserar sig på; samt  

6) en utjämningsdebitering eller -kreditering som utgör skillnaden mellan den debite-
rade uppskattade förbrukningen och/eller överföringen av elenergi och den faktiska för-
brukningen och/eller överföringen.  

I samband med utjämningsfakturan ska man presentera en beräkning av hur stora 
uppskattningsfakturorna kommer att vara samt när förfallodagarna infaller före nästa 
utjämningsfaktura. 

Om kunden debiteras för uppskattningsfakturor i samband med utjämningsfakturan, 
ska de anges enligt 6 §. Uppskattningsfakturan ska vara tydligt avskild från utjämnings-
fakturan. 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2015. Genom denna föreskrift upphävs 
Energimarknadsverkets föreskrift av den 21 september 2007 om specificering av fak-
turor på elenergi och elöverföring (367/441/2006). 
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Föreskriften kan fås hos Energimyndigheten, på adressen: 

Energimyndigheten 
Fågelviksgränden 4 
00530 Helsingfors 
telefon: 029 5050 000 
 


