دستورالعمل نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق صنایع فوالدي ،آلومینیوم،مس ،فلزات
اساسي و کانيهاي فلزي ،واحدهاي پاالیشگاهي و پتروشیمي ،موضوع بند «ط» تبصره ( )15قانون
بودجه سال 1401
الف -انشعابهاي با قدرت قراردادي کمتر از  2مگاوات
 -1-1تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم .تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره
كه در تابستان قرار دارد) تقسيم ميشود.
 -2-1مصارف انرژي كل ،ميانباري ،اوجبار و كمباري را محاسبه مينماييم.
 -1-2-1اگر قدرت مصرفي مساوي يا كمتر از قدرت قراردادي باشد ،كل انرژي مصرفي ميانباري ،اوجبار و
كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ است.
 -2-2-1اگر قدرت مصرفي بيشتر از قدرت قراردادي باشد ،مصارف انرژي كل ،ميانباري ،اوجبار و كمباري
مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ ،با ضرب مصارف انرژي كل ،ميانباري،
اوجبار و كمباري دوره در نسبت قدرت قراردادي به قدرت مصرفي و مصارف انرژي كل،
ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ ،با ضرب مصارف
انرژي كل ،ميانباري ،اوجبار و كمباري دوره در نسبت تجاوز از قدرت (مابهالتفاوت قدرت مصرفي
و قدرت قراردادي) به قدرت مصرفي محاسبه ميشود.
 -3-1بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)” ،كد  -4الف“ با توجه به
مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معددن) ،كدد ” -4الدف“ ،و
نرخهاي تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ و بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول
تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ با توجه به مصدارف اندرژي ميانبداري ،اوجبدار و كمبداري
مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ ،و نرخهاي تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“
محاسبه ميشود .بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري دوره جمع نظير به نظير بهاي انرژي ميانباري،
اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ و بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار
و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ است.
تبصره :نرخ ميانباري در تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ معادل متوسد ندرخ یريدد اندرژي بدر از
نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي است .نرخهاي انرژي اوجبار و كمباري بدا اعمدال ضدراي

2و

 0.5نسبت به نرخ ميانباري محاسبه ميگردد.
 -1-3-1در مورد مشتركيني كه لوازم اندازهگيري دو زمانه دارند نرخ اوجبار  60درصد نرخ اوجبار تعرفه
مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميانباري تعرفه مربوطه است.
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 -2-3-1بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري (صرفاً براي مصارف مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)،
كد ” -4الف“) اشتراكهاي روي ولتاژ  400و  230كيلوولت با ضري
ولتاژ  66 ،132و  63كيلوولت با ضري

 0/9و اشتراكهاي روي

 0/94محاسبه و دريافت ميگردد.

 -4-1بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از  30كيلووات ،از ضرب قدرت مصدرفي (ددداقل معدادل 90
درصد و دداكثر معادل  100درصد قدرت قراردادي) در نرخ مربوطه در تعرفه توليد (صنعت و معدن)،
كد ” -4الف“ و با توجه به تعداد روزهاي دوره بدست ميآيد.
 -1-4-1بهاي قدرت اشتراكهاي روي ولتاژ  400و  230كيلوولت با ضري
 66 ،132و  63كيلوولت با ضري

 0/9و اشتراكهاي روي ولتاژ

 0/94محاسبه و دريافت ميگردد.

 -5-1آبونمان دوره با توجه به قدرت انشعاب ،مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهداي دوره محاسدبه و تحدت
عنوان ”آبونمان“ در صورتحساب درج ميشود.
 -6-1بيست درصد ( )%20جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت و آبونمان اشتراكهايي
كه بدون پردایت هزينه انشعاب داير شدهاند ،محاسبه و تحت عنوان ”تفاوت تعرفده انشدعاب آزاد“ بده
صورت يك قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -7-1در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين پس از يك دوره صدور ایطاريه كتدبي به صورت
زير اقدام ميشود:
 -1-7-1اگر تفاوت قدرت مصرفي و قراردادي كوچكتر يا مساوي  10درصد قدرت مصرفدي باشد جمع
بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضري

زير

ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج ميشود:
 [ ×0/5قدرت مصرفدي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفدي )]
 -2-7-1اگدر تفداوت قدرت مصرفدي و قراردادي بزرگتر از  10درصد قدرت مصرفي باشد جمع بهاي
انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضدري

زير

ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج ميشود:
 [ -0/05قدرت مصرفي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفي)]
 -8-1در صورتي كه مصارف غيرصنعتي (مصارفي كه مستقيماً در امر توليد مدورد اسدتفاده قدرار نميگيرندد)
مشتركين بين  5الي  20درصد قدرت قراردادي باشد ،مطابق بند « »4-36-3آئيننامه تكميلي تعرفدههاي
بر  ،بيست درصد ( )%20جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صدنعت و
معدن) ،كد ” -4الف“ ،بهاي قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت دس
محاسبه و تحت عنوان ”مصارف غيرصنعتي“ به صورت يك قلم در صورتحساب درج ميشود.
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مورد

 -9-1در صورتي كه مصارف غيرصنعتي مشتركين بيش از  20درصد قدرت قراردادي آنها باشد ،مطدابق بندد
« »4-45آئيننامه تكميلي تعرفههاي بر  ،بهاي بر مصارف مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كدد
” -4الف“ ،با تعرفه سايرمصارف محاسبه ميشود.
 -10-1در صورت انقضاي اعتبار پروانه بيست درصد ( )%20جمع بهاي انرژي ميانبداري ،اوجبدار و كمبداري
مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ ،بهاي قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد،
تجاوز از قدرت و مصارف غيرصنعتي دس

مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبدر از كدل روزهداي

دوره تحت عنوان ”تفاوت انقضاي اعتبار پروانه“ به صورت يك قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -11-1بهاي انرژي راكتيو با ضرب ضري

زيان در جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت،

آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه
دس

مورد وفق بند « »8شراي عمومي تعرفههاي بر  ،محاسبه و در صورتحساب درج ميشود.

 -12-1بهاي فصل (در ماه هاي تير ،مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهداي تابسدتان از كدل دوره معدادل
بيست درصد ( )%20جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمبداري مشدمول تعرفده توليدد (صدنعت و
معدن)” ،كد  -4الف“ ،بهاي قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشدعاب آزاد ،تجداوز از قددرت ،مصدارف
غيرصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و بهاي انرژي راكتيو دس

مورد محاسبه و به صورت يك قلم

تحت عنوان ”بهاي فصل“ در صورتحساب درج ميشود.
 -13-1ده درصد ( )%10جمع مبلغ بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،تفاوت تعرفه انشعاب
آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبار پروانه ،بهداي اندرژي راكتيدو و بهداي
فصل دس

مورد محاسبه و تحت عنوان «عوارض بر » در صورتحساب درج ميگردد.

 -14-1ماليات بر ارزش افزوده و عوارض معادل نه درصد ( )%9جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري،
بهاي قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضداي
اعتبار پروانه ،بهاي انرژي راكتيو و بهداي فصدل دسد

مدورد محاسدبه و بده صدورت يدك قلدم در

صورتحساب درج ميشود.
 -15-1مبلغ صورتحساب بهاي بر از جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهداي قددرت ،آبونمدان،
تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبدار پروانده ،بهداي
انرژي راكتيو ،بهاي فصل ،عوارض بر و ماليات بر ارزش افزوده دس
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مورد به دست ميآيد.

ب -انشعابهاي با قدرت  2مگاوات و بیشتر
 -1-2تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم.
 -2-2مصارف انرژي به صورت زير محاسبه ميگردد:
 -1-2-2مصدارف انرژي كل ،ميانباري ،اوجبار و كمباري مشدمول تعرفه تولديد (صدنعت و معدن) ،كد
” -4الف“ ،به صورت زير محاسبه ميگردد:
( × 24تعداد روزهاي دوره × دداكثر قدرت مصرفي دوره) ÷ مصرف انرژي كل دوره= ضري

بار

= مصرف انرژي كل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
ضري

بار ×  × 24تعداد روزهاي دوره × 2000

× مصرف انرژي ميانباري دوره = مصرف انرژي ميانباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
مصرف انرژي كل دوره ÷ مصرف انرژي كل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
× مصرف انرژي اوجبار دوره = مصرف انرژي اوجبار مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
مصرف انرژي كل دوره ÷ مصرف انرژي كل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
× مصرف انرژي كمباري دوره = مصرف انرژي كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
مصرف انرژي كل دوره ÷ مصرف انرژي كل مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“
 -2-2-2مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري قرارداد دوجانبه در کل روزهاي دوره که قرارداد
دوجانبه در آنها معتبر است ،از مجموع حاصلضرب ظرفيت ترانزيت قرارداد دوجانبه در تعداد
ساعات بازههاي زماني ميانباري ،اوجبار و کمباري روزانه ،براي کل روزهاي مذکور بهدست
ميآيد.
تبصره :در هنگام کسر انرژي خريداري شده از محل قراردادهاي دوجانبه از انرژي مصرفي ،ميزان انرژي
خريداري شده از توليدکنندگان داراي قرارداد تضمين خريد در اولويت کسر قرار گيرد.
 -3-2-2مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري خريداري شده از بازار بورس انرژي ،از مجموع
حاصلضرب قدرت خريداري شده از بازار بورس در هر بازه زماني ميانباري ،اوجبار و کمباري
روزانه (براساس گزارشات ارسالي توسط شرکت بورس انرژي) در تعداد ساعات آن بازه زماني،
براي کل روزهاي خريد از بورس انرژي که در بازه دوره قرار ميگيرند ،بهدست ميآيد.
تبصره :تعداد ساعات ميانباري ،اوجبار و کمباري روزانه مطابق با تعداد ساعات تعريف شده توسط شرکت برق
منطقهاي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد در هر روز دوره با رعايت بند « »2شرايط عمومي تعرفههاي
برق تعيين ميگردد.
 -4-2-2مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشدمول تعرفه تولديد (صدنعت و معدن) ،كد ” -4د“،
با کسر مجموع مصـارف انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري محاسبه شده در بندهاي « »1-2-2و
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« »2-2-2و « »3-2-2از مصارف انرژي قرائت شده در هر يک از بازههاي مذکور محاسبه ميگردد،
چنانچه عددهاي حاصله مربوط به هر يک از بازههاي مذکور منفي باشد مصرف انرژي مشدمول
تعرفه تولديد (صدنعت و معدن) ،كد ” -4د“ ،در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته ميشود.
 -3-2چنانچه مصارف انرژي قرائت شده در هر يک از بازهها در دوره صدور صورتحساب از مجمـوع ارقـام
محاسبه شده در بندهاي « »1-2-2و « »3-2-2« ،»2-2-2و « »4-2-2مربوط بـه آن بـازه کمتـر باشـد،
مابهالتفاوت متناظراً از مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشدمول تعرفه تولدديد (صددنعت و
معدن) ،كد ” -4الف“ كسر ميگردد .چنانچه عدد داصله در هر يدك از بازههداي زمداني منفدي باشدد،
مصرف انرژي مشدمول تعرفه تولديد (صدنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ در آن بازه ،معادل صفر در نظـر
گرفته ميشود.
 -4-2بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن)” ،كد  -4الف“ با توجه به
مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صدنعت و معددن) ،كدد ” -4الدف“ و
نرخهاي تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ و بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول
تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ با توجه به مصدارف اندرژي ميانبداري ،اوجبدار و كمبداري
مشمول تعرفه توليد (صنعدت و معددن) ،كد ” -4د“ ،و نرخهاي تعرفه توليد (صنعدت و معددن) ،كدد
” -4د“ محاسبه ميشود .بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري دوره جمع نظير به نظير بهداي اندرژي
ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صدنعت و معددن) ،كدد ” -4الدف“ و بهداي اندرژي
ميانباري ،اوجبار و كمباري مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ است.
تبصره : 1بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري (صرفاً براي مصارف مشمول تعرفه توليد (صدنعت و معددن)،
كد ” -4الف“) اشتراكهاي روي ولتاژ  400و  230كيلوولت با ضري
 66 ،132و  63كيلوولت با ضري

 0/9و اشدتراكهاي روي ولتداژ

 0/94محاسبه و دريافت ميگردد.

تبصره : 2نرخ ميانباري در تعرفه توليد (صنعت و معدن) كد ” -4د“ معادل متوس نرخ یريدد اندرژي بدر از
نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي است .نرخهاي انرژي اوجبار و كمباري بدا اعمدال ضدراي

2و

 0.5نسبت به نرخ ميانباري محاسبه ميگردد.
 -5-2بهاي قدرت ،از داصلضرب قدرت مصرفي (دداقل معادل  90درصد قدرت قراردادي) در نرخ مربوطه
در تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ و نسبت مصرف انرژي كل محاسبه شده با تعرفه توليدد
(صنعت و معدن) ،كد ” -4الف“ (محاسبه شده در بند « )»1-2-2به مصرف انرژي قرائت شده كل دوره
(سقف نسبت مذكور معادل يك در نظر گرفته شود) و با توجه به تعداد روزهاي دوره بدست ميآيد.
 -1-5-2بهاي قدرت اشتراكهاي روي ولتاژ  400و  230كيلوولت بدا ضدري
 66 ،132و  63كيلوولت با ضري

 0/94محاسبه و دريافت ميگردد.
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 0/9و اشدتراكهاي روي ولتداژ

 -6-2آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”آبونمـان“ در
صورتحساب درج ميشود.
 -7-2بيست درصد ( )%20مجموع بهاي کل انرژي ميانباري ،اوجبـار و کمبـاري قرائـت شـده (بـدون کسـر
دوجانبه و بورس و با فرض اين که تمام انرژي مصرفي مشترک توسط شرکت برق منطقهاي و يا توزيـع
نيروي برق حسب مورد تامين و برمبناي نرخهاي تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،کد ” -4د“ محاسبه شده
باشد) و آبونمان اشتراکهايي که بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شـدهاند ،محاسـبه و تحـت عنـوان
”تفاوت تعرفه انشعاب آزاد“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
تبصره :مطابق بند ( )4مصوبه شماره  99/34585/30/100مورخ  99/9/2وزير محترم نيرو مشدتركين صدنعتي بدا
قدرت بيش از پنج مگاوات نميتوانند از انشعاب آزاد استفاده نمايند ،لذا اين بند در یصوص مشدتركين
مذكور اعمال نميگردد.
 -8-2در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشترکين پس از يک دوره صدور اخطاريه کتــبي ،مجمـوع
بهاي کل انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس و با فرض اين که
تمام انرژي مصرفي مشترک توسط شرکت برق منطقهاي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد تامين شـده
باشد) برمبناي نرخهاي تعرفه توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،به نسبت
قدرت مازاد به قدرت مصرفي ،محاسبه و تحت عنوان ”تجـاوز از قـدرت“ بـه صـورت يـک قلـم در
صورتحساب درج ميشود.
 -9-2بهاي انرژي راکتيو به صورت زير محاسبه ميشود:
 -1-9-2ضريب زيان و ضريب قدرت مشترک براساس کل انرژي قرائت شده (بدون کسر دوجانبه و بورس
و با فرض اين که تمام انرژي مصرفي مشترک توسط شرکت برق منطقهاي و يا توزيع نيروي برق
حسب مورد تامين شده باشد) و کل انرژي راکتيو مصرفي مشترک وفق بند « »8شرايط عمومي
تعرفههاي برق محاسبه ميشود.
 -2-9-2بهاي کل انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري قرائت شده ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و
تجاوز از قدرت (در صورت وجود) با فرض اين که تمام انرژي مصرفي مشترک توسط شرکت برق
منطقهاي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد تامين شده باشد ،برمبناي نرخهاي تعرفه توليد (صنعت
و معدن) ،کد ” -4د“ محاسبه ميگردد.
 -3-9-2بهاي انرژي راکتيو با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي محاسبه شده در بند « »2-9-2محاسبه و
در صورتحساب درج ميشود.
 -10-2ده درصد ( )%10مجموع بهاي کل انرژي ميانباري ،اوجبار و کمباري قرائت شده برمبناي نرخهاي تعرفه
توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ و نيز تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجـاوز از قـدرت ،بهـاي انـرژي
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راکتيو حسب مورد با فرض اين که تمام انرژي مصرفي مشترک توسط شرکت برق منطقهاي و يا توزيـع
نيروي برق حسب مورد تامين شده باشد ،محاسبه و تحت عنوان ”عوارض بـرق“ در صورتحسـاب درج
ميگردد.
 -11-2انرژي خريداري شده توسط مشترک از طريق قراردادهاي دوجانبه و يـا بـورس انـرژي در هـر يـک از
بازههاي ميانباري ،اوجبار و کمباري ويا تفاضل مصارف انرژي قرائت شده در بازههاي مذکور از انرژي
محاسبه شده در بند « »1-2-2در همان بازه (در هر بازه هر کدام از مقادير مذکور که کمتر باشد مـکک
محاسبه قرار ميگيرد) به ترتيب ضرب در تفاضل متوسط ماهانه موزون قيمت برق در بازار عمده فروشي
و بورس انرژي در هر يک از بازههاي ميانباري ،اوجبار و کمباري در آن دوره و نرخهاي متناظر تعرفده
توليد (صنعت و معدن) ،كد ” -4د“ ميشود ،و مجموع سه عدد بدسـت آمـده در صورتحسـاب تحـت
عنوان ”مابهالتفاوت اجراي مقررات“ درج ميگردد.
تبصره :آن دسته از مشتركين مشمول اين دستورالعمل كه بر یود را از توليدكننددگان داراي قدرارداد تضدمين
یريد با هر يك از شركتهاي توانير و يا توليد نيروي بدر درارتدي تـامين مينماينـد ،ميـزان انـرژي
خريداري شده از توليدکنندگان مذکور با تاييد شرکت توليد نيروي برق حرارتي و اعکم شرکت تـوانير
مشمول ”مابهالتفاوت اجراي مقررات“ نخواهند شد.
 -12-2ماليات بر ارزشافزوده معادل نه درصد ( )%9مجموع بهاي انرژي تامين شده توسط شرکت برق منطقهاي
و يا توزيع نيروي برق حسب مورد در ساعات ميانباري ،اوجبار و کمبـاري ،بهـاي قـدرت ،آبونمـان،
تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،بهاي انرژي راکتيو و مابهالتفاوت اجـراي مقـررات حسـب
مورد محاسبه و به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -13-2مبلغ صورتحساب بهاي برق از مجموع بهاي انرژي تامين شده توسط شرکت برق منطقهاي و يـا توزيـع
نيروي برق حسب مورد در ساعات ميانباري ،اوجبار و کمباري ،بهاي قدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه
انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،بهاي انرژي راکتيو ،عوارض برق ،مابهالتفاوت اجراي مقررات و ماليـات
بر ارزشافزوده حسب مورد بهدست ميآيد.
 -14-2با توجه به اينکه هزينه ترانزيت از مشترکان مشمول بند «ط» تبصره ( )15اخذ نميشود ،صرفاً بـه منظـور
تفکيک حسابهاي شرکت مالک شبکه با صدور دو صورتحساب برق بـراي يـک دوره ،معـادل هزينـه
ترانزيت وفق اطکعيه شماره  11/1507مورخ  1400/03/29در يک صورتحساب کسـر و معـادل آن در
صورتحساب دوم اضافه ميگردد.
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