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هل آیا قبض تان بیشتر از حد معمول بود؟
مقدار این قبض بخاطر بیشتر از حد معمول بود که قیمت مالیات انرژی برق از قبض شرکت تجاری
برق به قبض شبکه برق انتقال یافته است .این تغیرات تاُثیری در مجموع قیمت برق شما ندارد.
شما که مشتری در سندویکن انرژی هستید احتماالٌ متوجه شده اید که مبلغ قبض شبکه برق شما بیشتر شده است ،این
درصورتی است که مبلغ قبض شما از طرف شرکت برق تان کمتر شده است .پارلمان تصویب کرده است که از تاریخ
 1ژانویه  ،2018ما بعنوان شرکت برق باید قبض مالیات برق مشتریان خود را صادر نماییم.
تا اکنون ،این شرکت تجارتی برق بوده که با قراردادن مالیات بر انرژی در صورت حساب برق به مشتریان قبض
صادر می کرد .مالیات انرژی به گونه ی ساده از یک قبض به قبض دیگر انتقال میابد،اما این تغییرات تاُثیری در
مجموع قیمت برق شما ندارد.
زمانیکه شما مالیات انرژی را به ما پرداخت می کنید ،ما حسابرسی کرده و به اداره مالیات ارسال می نماییم .مالیات
انرژی در سال  2018مبلغ  33,1اوره/کیلوات در ساعت بدون مالیات بر ارزش افزده ( 41,38اوره/کیلوات در
ساعت با مالیات بر ارزش افزوده می باشد).
برای اطالعات بیشتر درباره تغییرات به  www.sandvikenenergi.se/energiskattمراجعه کنید.

تفاوت میان شبکه برق و تجارت برق در چیست؟
شما نمی توانید شبکه برق تان را انتخاب نمایید ،بلکه این شبکه انرژی سندویکن آ ب است که مالک ،گرداننده و
مراقبت کننده تمام خطوط برق و نیروگاه های برق در منطقه شماست .ما می خواهیم از انتقال برق به خانه ی شما
مطمئن شویم.
شرکت تجارت برق تحویل دهنده برق است که شما از آن برق را خریداری می کنید .سندویکن انرژی برق را بفروش
نمی رساند ،در عوض شما درازای استفاده برق به شرکت که انتخاب کرده ای و قرارداد برق امضاء نموده اید،
پرداخت می کنید.

اطالعات بیشتر
آیا سوالی دارید ،لطف نموده به بخش خدمات مشتریان ما با تلفن  026-24 16 00و یا ایمیل
 info@sandvikenenergi.seتماس بگیرید  ،تا ما شما را کمک کنیم .همچنین شما می توانید به پذیرش ما
 Gävlevägen 96 i Sandvikenمراجعه نمایید .خوش آمدید!
با صمیمانه ترین احترامات
سندویکن انرژی
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