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Cenník dodávky elektriny bez DPH a spotrebnej dane z elektriny - malý podnik

Celková cena za elektrinu sa skladá z platieb za dodávku elektriny, distribúciu elektriny, ostatné tarify a spotrebné daňe z elektriny:

DODÁVKA ELEKTRINY

Mesačná platba za jedno odberné miesto €/mes. 1,1000000

Cena za spotrebu elektriny €/kWh 0,0772795

DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

Tarifa za výkon a za prácu 1.1.2022 - 1.2.2022 období od 1.2.2022

Tarifa za výkon (za 1A-1 fázového ističa) €/mes. 0,2202000 0,2202000

Tarifa za výkon (za 1A-3 fázového ističa) €/mes. 0,6606000 0,6606000

Tarifa za distribúciu el. bez ztrát vrátanie prenosu el. €/kWh 0,024486 0,0247310

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny €/kWh 0,007238 0,0114660

OSTATNÉ TARIFY období od 1.1.2022

Systémové služby €/kWh 0,0062976

Prevádzkovanie systému €/kWh 0,0159000

Odvod do národného jadrového fondu €/kWh 0,0032700

Tarify uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane z elektriny.

Spotrebná daň z elektriny €/kWh 0,0013200

Distribúcia elektriny a cena za ostatné tarify
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Cena za distribúciu elektriny od výrobcu do odberného miesta je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Cena za za prevádzkovanie systému a za systémové služby je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odvod do národného jadrového fondu je podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z.z. o 

mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Odvod nie je príjmom plynúcim z podnikania 

prevádzkovateľov sústav podľa § 10 ods. 9 zákona o Národnom jadrovom fonde.

Sadzba DMP1 
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