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OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU - KUPAC KATEGORIJE KUĆANSTVO

Račun za utrošenu električnu energiju kupcima kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem šalje se svakih 6 mjeseci dok se kupcima koji se nalaze u mjesečnom načinu

obračuna šalje svaki mjesec, sukladno Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Na svakom računu naveden je mjesec izdavanja sljedećeg

računa. Račun se dostavlja na adresu obračunskog mjernog mjesta ili na neku drugu adresu, ukoliko je to kupac zatražio putem pošte ili putem elektroničke pošte.

PRIMJER
PRVA STRANA RAČUNA:

1. Informacije o računu: sadrže podatke o mjestu i datumu izdavanja računa, datumu dospijeća, mjesecu izdavanja sljedećeg računa, podatke o kupcu, adresu dostave računa te podatke o 

izdavatelju računa.

1a. Podaci o kupcu:

Ugovorni račun - jedinstveni evidencijski broj svakog kupca, upisan je na zaglavlju računa i sastavni je dio poziva na broj naznačenog na uplatnici.

Poslovni partner - kupac, može biti fizička ili pravna osoba.

2. Broj računa te početak i kraj obračunskog razdoblja na koje se račun odnosi.

3. Jedinice mjere pojedinih obračunskih elemenata.

4. Količina energije utrošene u obračunskom razdoblju te broj mjeseci trajanja obračunskog razdoblja.

5. Jedinične cijene određene tarifnim sustavima. Sve cijene su javno objavljene i dostupne na ovim stranicama.

6. Obračunati iznos po tarifnim stavkama, odnosno umnožak količina i jediničnih cijena, zaokružen na dva decimalna mjesta.

7. Ukupan iznos obračunat po tarifnim stavkama.

8.  Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora obračunava se sukladno Uredbi Vlade RH o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 

kogeneracije (NN 87/17). Iznos naknade je 0,1050 kn/kWh.

8a. Solidarna naknada obračunava se sukladno Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15). Iznos naknade je 0,03 kn/kWh.

9. Porezna osnovica koja se odnosi na cijelo obračunsko razdoblje, a uključuje iznos za električnu energiju te sve naknade iz obračunskog razdoblja.

10. Iznos PDV-a koji se računa primjenom propisane stope poreza na poreznu osnovicu.

11. UKUPAN IZNOS RAČUNA dobiva se zbrajanjem porezne osnovice, pripadajućih iznosa poreza i kamata.

12. Zbroj izdanih mjesečnih novčanih obveza za obračunsko razdoblje nalazi se na poleđini Vašeg računa, zajedno s Vašim uplatama tijekom obračunskog razdoblja.

13. Razlika između ukupnog iznosa računa za utrošenu električnu energiju u obračunskom razdoblju i ukupnog iznosa zaduženih mjesečnih novčanih obveza za to razdoblje. Pojednostavljeno,

ovdje se utvrđuje razlika između stvarno ostvarene potrošnje tijekom obračunskog razdoblja i potrošnje koja je za to isto razdoblje bila predviđena - suma "akontacija" (mjesečnih novčanih obveza).

14. Stanje na dan obračuna (u ovom primjeru: "Dugovanje na dan obračuna", a može biti i "Preplata na dan obračuna") predstavlja trenutno zaduženje kupca.

15. Ukupan iznos za plaćanje odnosno povrat - U ovom primjeru "Ukupno preplaćeno" - ukupan iznos preplate kupca. Svaki kupac koji se nalazi u preplati može, ukoliko to želi, osobno podići 

iznos svoje preplate ili isti koristiti za podmirenje budućih novčanih obveza.

Ukoliko kupac ima dugovanje u ovom polju se utvrđuje ukupan iznos duga kupca. Ukupno za platiti predstavlja iznos koji kupac mora platiti kako bi podmirio sve svoje dospjele obveze za 

isporučenu električnu energiju.


