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Numer faktury VAT – numer faktury.

Data wystawienia – dzień, w którym została wystawiona faktura. 

Numer Klienta – to unikalny numer identyfikacyjny nadany w systemie bilingowym.

Należność za okres – okres rozliczeniowy sprzedaży paliwa gazowego, którego dotyczy faktura.

Numer konta rozliczeniowego – unikalny numer identyfikujący konto rozliczeniowe (jest on 
istotny dla Klientów posiadających kilka punktów poboru paliwa gazowego, rozliczanych w ra-
mach osobnych kont rozliczeniowych).

Określenie odbiorcy paliwa gazowego, który zawarł umowę z Fortum Marketing and Sales 
Polska S.A.

Adres korespondencyjny.

Numer rachunku bankowego do przelewu – indywidualny numer konta bankowego, na który 
należy dokonać płatności. UWAGA!!! W przypadku posiadania większej ilości kont rozlicze-
niowych prosimy o sprawdzenie, czy dokonują Państwo przelewu na prawidłowy rachunek 
wskazany na fakturze.

Bieżące płatności – kwota płatności wynikająca z faktury VAT za bieżący okres rozliczeniowy.
Termin płatności  to dzień, do którego środki powinny zostać zaksięgowane na koncie Fortum 
Marketing and Sales Polska S.A.

Zaległe płatności – są to płatności wynikające z zaległych zobowiązań, których termin płatno-
ści upłynął i należy je opłacić na konto Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

 Łączenie do zapłaty – kwota płatności wynikająca z faktury VAT za bieżący okres rozliczeniowy 
plus zaległe płatności po terminie. Kwota wskazana jest w wartości brutto.



Faktura – Paliwo gazowe
strona 1

8

Rozliczenie finansowe za bieżący okres rozliczeniowy:

1. Należności za okres: 

a. Sprzedaż paliwa gazowego – opłaty związane ze zużyciem paliwa gazowego we wskaza-
nym okresie rozliczeniowym (na podstawie wskazań licznika).

b. Dystrybucja paliwa gazowego – opłaty związane z dystrybucją gazu, opłaty są zgodne 
z Taryfą, przypisanego do Punktu Poboru, Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

c. Usługi dodatkowe -  opłaty związane z obsługą klienta (obejmuje koszt wystawienia 
faktury VAT, koszt dostarczenia faktury do Klienta oraz inne koszty związane z obsługą 
sprzedaży paliwa gazowego w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży paliwa gazo-
wego). Jest to opłata niezależna od ilości zużytego gazu, jej wysokość wynika bezpo-
średnio z Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego oraz dodatkowych usług zakupionych od 
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

d. Rabaty – dodatkowe rabaty przyznane przez Operatora systemu dystrybucyjnego lub 
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

2. Wpłaty uwzględnione w rozliczeniu – dotyczą m.in. Klientów, którzy ze względu na sześcio-
miesięczny lub roczny okres rozliczeniowy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego otrzymują 
faktury wstępne bądź harmonogramy płatności. Są to również nadpłaty powstałe na koncie. 

3. Rozliczenie nadpłaty z bieżącej faktury – pozostałe dokumenty księgowe opłacone w wyni-
ku nadpłaty powstałej na bieżącej fakturze.

4. Odsetki – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wynikających z poprzednich 
faktur VAT za sprzedaż paliwa gazowego.

5. Zadłużenie – niespełniony przez Nabywcę na rzecz Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 
obowiązek spłaty zaległych zobowiązań wynikających z dokumentów księgowych w okre-
ślonym czasie.

8



Szczegóły rozliczenia do dokumentu nr: Numer dokumentu – numer faktury VAT.

Należność za okres: okres rozliczeniowy sprzedaży paliwa gazowego, którego dotyczy faktura.

• Numer Umowy – numer Umowy, jakiej dotyczy faktura VAT. 

• Numer punktu poboru – numer punktu poboru paliwa gazowego.

• Adres punktu poboru – adres Odbiorcy, w którym produkty gazowe (sprzedaż, usługi 
dystrybucji itp.) są naliczane. 

• Wyróżnik obszaru – Obszar taryfowy, do którego przyporządkowany jest punkt poboru 
zgodnie z Taryfą Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Szczegóły rozliczenia zużycia paliwa gazowego: 

• Taryfa – oznacza grupę odbiorców kupujących paliwo gazowe lub korzystających z usługi 
przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw 
cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Informacja na temat rodzaju grupy.

• Okres od - do – okres rozliczeniowy sprzedaży paliwa gazowego.

• J.m. – jednostka, w której jest rozliczana dana pozycja na fakturze.

• Ilość – miara jednostkowa przyjęta do rozliczenia.

• Wartość akcyzy – kwota naliczonej akcyzy.

• Cena jednostkowa netto (zł) – cena netto jednej jednostki danej rozliczeniowej.

• Wartość netto (zł) – iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto (zł).
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