Vejledning til din regning

1

Denne opgørelse er en opsummering af din samlede regning og det skyldige
beløb for det foregående halvår (01.07.2020 – 31.12.2020), samt hvad du
skal forudbetale for det næste halvår (01.01.2021 – 30.06.2021). Beløbene på
denne faktura er inkl. moms.
Kundenr.:
Aktiveringskode:
Fakturanr.:
Fakturadato:
Betalingsdato:Kundenr.:

1 Dette er din samlede opgørelse for det
	

foregående halvår (01.07.2020 – 31.12.2020).
Beløbet udspecificeres på næste side.
	
2 Her ser du det aconto-beløb, som du har

Aktiveringskode:
Fakturanr.:
Fakturadato:
Betalingsdato:

betalt forud for det foregående halvår.

10.02.2021
02.03.2021

3 	Forskelsbeløbet er forskellen mellem, hvad

du har betalt forud i aconto-beløb 2 , og
hvad din regning faktisk er blevet 1 . Er

10.02.2021
02.03.2021

der forskel på disse, kan det f.eks. skyldes
betaling for en ekstra tømning, udskiftning

Faktura

af beholder eller andet.
4 	Her ser du det samlede aconto-beløb,

Faktura

som du skal betale forud for det næste

Affald for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S, CVR NR. 40831959
Opgørelse i alt
Faktureret aconto
Forskelsbeløb

Affald for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S, CVR NR. 40831959
Opgørelse i alt
1
Faktureret aconto
Forskelsbeløb

1.074,10 4

Affald for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021

5

Selvbetjening
Affalpå
d fowww.affaldvarme.dk/mitaffald
r perioden 01.01.2021 - 30.06.2021
På Mitaffald kan du se dine regninger, tilmelde dig BetalingsService og give samtykke til, at vi fremover må sende
1
din faktura via E-Boks.
Du kan også bestille afhentning af storskrald, bestille en anden størrelse skraldespand mm.

2

halvår (01.01.2021 – 30.06.2021). Beløbet

1.038,46
1.038,46 1
-1.038,46 2
0,00 3

udspecificeres på næste side.
5 	Her ser du din samlede regning, der består af
1.038,46
1.038,46
-1.038,46
0,00

din aconto-betaling for det næste halve år 4
samt evt. forskel fra foregående halvår 5 .

1.074,10

Denne opgørelse er en mere detaljeret gennemgang af punktet

Selvbetjening
på www.affaldvarme.dk/mitaffald
”Opgørelse
i alt" på side 1 i fakturaen.
På Mitaffald kan du se dine regninger, tilmelde dig BetalingsService og give samtykke til, at vi fremover må sende
din faktura via E-Boks.
Du kan også bestille afhentning af storskrald, bestille en anden størrelse skraldespand mm.

1 	
Dette beløb er boligbidraget, som er

dit bidrag til fælles ordninger som f.eks.
genbrugsstationer og administration. Det er
obligatorisk for alle at betale boligbidrag.
2 	Her ser du, hvad din beholder til restaffald

har kostet i det foregående halvår
(01.07.2020 – 31.12.2020).

Fortsat fra forrige side

3 	Her ser du, hvad din beholder til glas, plast

og metal samt papir og småt pap har kostet

Sådan er opgørelsen beregnet for perioden 01.07.2021 - 31.12.2021

i det foregående halvår.
Antal
Boligbidrag villa
1 stk
240L Restaffald 14 dg tømning
1 stk
240L 2-delt Genanvendeligt 4. uge tømning
1 stk
Boligbidrag, villa
1 stk
Fortsat
fra
forrige
side
Tidligere faktureret aconto
1 stk
Tidligere faktureret aconto
1 stk
Tidligere faktureret aconto
1 stk
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- 31.12.2021
240,0L, Restaffald, 14 dg tømn.
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Moms af 830,77
Antal
Beløb i alt overført til forsiden

Kr. ekskl. moms
308,51 1
362,96 2
159,30 3
308,51
-362,96
-308,51
4
-159,30
159,30
362,96

Kr. ekskl. moms

Kr. i alt

4 	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.
5 	Dette er din samlede opgørelse for det

foregående halvår uden moms.
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6 	Dette er momsen af acontobeløbet.
7 	Her er din samlede opgørelse inkl. moms.

1 	Dette beløb er boligbidraget, som er

dit bidrag til fælles ordninger som f.eks.
genbrugsstationer og administration. Det er
obligatorisk for alle at betale boligbidrag.
2 	Her ser du, hvad du skal betale forud i aconto

for din beholder til glas, plast og metal samt
papir og småt pap.

Sådan er aconto beregnet for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021

3 	Her ser du, hvad du skal betale forud i aconto
Antal
Boligbidrag, villa
240,0L, Genanvendeligt to-delt, 4. uge tømn.
240,0L, Restaffald, 14 dg tømn.
Moms af 859,28
Aconto i alt overført til forsiden

Kr. ekskl. moms

1 stk
1 stk
1 stk

340,13 1
171,06 2
348,09 3

Kr. i alt

for din beholder til restaffald.
4 	Dette er din samlede aconto-betaling for det

859,28 4
214,82 5
1.074,10 6

næste halve år uden moms.
5 	Dette er den del af den samlede opgørelse 5 ,

der udgøres af moms.

Se affaldstakster på www.affaldvarme.dk/affaldstakster

6 	Her er din samlede aconto-betaling inkl.

moms.

