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هل كانت قيمة الفاتورة أعلى من المعتاد؟
إن المبلغ المدون في هذه الفاتورة أكثر من المعتاد وذلك ألن تكاليف ضريبة الطاقة على الكهرباء قد انتقلت
من فاتورة تجارة الكهرباء إلى فاتورة شبكة الكهرباء .ال يؤثر التغيير على تكلفتك االجمالية للكهرباء.
بالنسبة لك بصفتك أحد عمالء صاندفيكن اينرجي فربما يالحظون أن فاتورة شبكة الكهرباء من طرفنا أصبحت أكبر ،وفي
الوقت نفسه فإن الفاتورة من شركة تجارة الكهرباء التي تعتمد عليها أصبحت أقل .قرر البرلمان السويدي أن شركة شبكة
الكهرباء هي الطرف الذي سيقوم ابتداء من  1يناير (كانون ثاني)  2018بإرسال الفواتير إلى العمالء عن ضريبة الطاقة
على الكهرباء.
في السابق وحتى اآلن كانت شركات تجارة الكهرباء هي الطرف الذي يرسل الفواتير للعمالء عن طريق إضافة ضريبة
الطاقة على فاتورة تجارة الكهرباء .يمكن القول بكل بساطة ان ضريبة الطاقة ستنتقل من فاتورة إلى أخرى ،ولكن هذا
التغيير لن يؤثر على تكاليف الكهرباء االجمالية بالنسبة لك.
بعد أن تقوم بدفع ضريبة الطاقة لنا فسنقوم بالتصريح عنها ودفعها إلى مصلحة الضرائب .إن ضريبة الطاقة عن عام
 2018هي  33,1أوري/كيلو واط ساعة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ( ُممس) أي  41,38أوري/كيلو واط ساعة بما
في ذلك ضريبة القيمة المضافة ( ُممس).
للحصول على مزيد من المعلومات عن التغيير قم بزيارة الرابط www.sandvikenenergi.se/energiskatt

ما هو الفرق بين تجارة الكهرباء وشبكة الكهرباء؟
ليس بإمكانك أن تختار شبكة كهرباء ألن صاندفيكن اينرجي ال نيت آ بي  Sandviken Energi Elnät ABهي التي
تملك وتقوم بتشغيل وصيانة كل خطوط الكهرباء ضمن شبكة الكهرباء ومحطات الكهرباء في منطقتك .نضمن نقل
الكهرباء إلى مسكنك.
مورد الكهرباء الذي تشتري منه الكهرباء لنفسك .ال تقوم صاندفيكن اينرجي ببيع الكهرباء
أما شركة تجارة الكهرباء فهي ّ
وبناء عليه فيتوجب عليك دفع تكاليف استهالك الطاقة الكهربائية للشركة التي اخترت ان تعقد اتفاقية تجارة الكهرباء معها.

مزيد من المعلومات
إذا كانت توجد لديك أي أسئلة فال تتوانى عن التواصل مع خدمات العمالء لدينا على رقم الهاتف  026-24 16 00أو
عن طريق البريد االلكتروني  info@sandvikenenergi.seولن نتوانى عن تقديم المساعدة لك .بإمكانك أيضا القيام
بزيارة مكتب االستقبال لدينا الكائن في  Gävlevägen 96في صاندفيكن  .Sandvikenأهالا وسهالا بكم.
وتفضلوا بقبول فائق التحيات
صاندفيكن اينرجي
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