Vejledning til din regning
Denne opgørelse er en opsummering af din samlede regning og det skyldige beløb for
det foregående halvår (01.07.2019 – 31.12.2019), samt hvad du skal forudbetale for det
næste halvår (01.01.2020 – 30.06.2020). Beløbene på denne faktura er inkl. moms.















til fælles ordninger som f.eks. genbrugsstationer
og administration. Det er obligatorisk for alle at
betale boligbidrag.
	Her ser du, hvad din beholder til restaffald har
kostet i det foregående halvår (01.07.2019 –
31.12.2019).
	Her ser du, hvad din beholder til glas, plast og
metal samt papir og småt pap har kostet i det
foregående halvår.
	Disse seks beløb kan du som udgangspunkt se
bort fra. Det er regnskabssystemet, der udligner
dine acontobeløb med din opgørelse, og samlet
går disse beløb i nul.
	
 Dette er din samlede opgørelse for det
foregående halvår uden moms.
	Dette er momsen af acontobeløbet.
	Her er din samlede opgørelse inkl. moms.

	Dette beløb er boligbidraget, som er dit bidrag

Denne specifikation er en mere detaljeret gennemgang af punktet ”Aconto” på side
1 i fakturaen, og viser, hvad du skal betale forud for det næste halve år (01.01.2020 –
30.06.2020).

Se affaldstakster på www.affaldvarme.dk/affaldstakster

foregående halvår (01.07.2019 – 31.12.2019).
Beløbet udspecificeres på næste side.
	
H
 er ser du det aconto-beløb, som du har betalt
forud for det foregående halvår.
	Forskelsbeløbet er forskellen mellem, hvad du
har betalt forud i aconto-beløb , og hvad din
regning faktisk er blevet . Er der forskel på
disse, kan det f.eks. skyldes betaling for en ekstra
tømning, udskiftning af beholder eller andet.
	Her ser du det samlede aconto-beløb, som du
skal betale forud for det næste halvår (01.01.2020
– 30.06.2020). Beløbet udspecificeres på næste
side.
	Her ser du din samlede regning, der består af din
aconto-betaling for det næste halve år  samt
evt. forskel fra foregående halvår .

	Dette beløb er boligbidraget, som er dit bidrag

Denne opgørelse er en mere detaljeret gennemgang af punktet ”Opgørelse i alt" på
side 1 i fakturaen.





	Dette er din samlede opgørelse for det





til fælles ordninger som f.eks. genbrugsstationer
og administration. Det er obligatorisk for alle at
betale boligbidrag.
	Her ser du, hvad du skal betale forud i aconto
for din beholder til glas, plast og metal samt
papir og småt pap.
	
 Her ser du, hvad du skal betale forud i aconto
for din beholder til restaffald.
	Dette er din samlede aconto-betaling for det
næste halve år uden moms.
	Dette er den del af den samlede opgørelse ,
der udgøres af moms.
	Her er din samlede aconto-betaling inkl. moms.

