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 TẬP ĐOÀN 
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /EVN-KD+TCKT                  Hà Nội, ngày      tháng    năm 2019
V/v: hướng dẫn vướng mắc về 
điện mặt trời mái nhà 

Kính gửi: Các Tổng công ty Điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận được đề nghị của Tổng công ty 
Điện lực TP. Hồ Chí Minh và của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng 
dẫn giải quyết các trường hợp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện văn 
bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 đối với các dự án điện mặt trời mái nhà (dự 
án ĐMTMN). Sau khi xem xét, EVN hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực 
(TCTĐL) như sau:

1. Giá mua điện từ dự án ĐMTMN: giá mua điện theo hướng dẫn tại văn bản 
số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 được áp dụng cho các dự án ĐMTMN có thời 
điểm vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019 và được áp dụng trong 20 năm kể 
từ ngày vận hàng thương mại.

Đối với các dự án ĐMTMN có thời điểm vào vận hành từ ngày 01/7/2019 trở 
về sau, EVN sẽ có hướng dẫn khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền.

2. Vị trí lắp đặt công tơ phục vụ mua bán điện từ dự án ĐMTMN:
- Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có hợp đồng mua điện của EVN: 

CTĐL/ĐL thay thế công tơ đo đếm một chiều bằng công tơ đo đếm hai chiều ngay 
tại vị trí cũ. 

- Trường hợp chủ đầu tư dự án chưa có hợp đồng mua điện của EVN (cấp 
điện mới đồng thời với đấu nối dự án ĐMTMN): CTĐL/ĐL lắp đặt mới công tơ đo 
đếm hai chiều tại vị trí đấu nối dự án vào lưới điện của CTĐL/ĐL hoặc ranh giới 
giao nhận điện giữa lưới điện của CTĐL/ĐL và lưới điện của chủ đầu tư. 

3. Chủ thể ký hợp đồng bán điện từ dự án ĐMTMN:
- Trường hợp chủ đầu tư là tổ chức: Chủ thể ký hợp đồng bán điện từ dự án 

ĐMTMN là người đại diện theo pháp luật của tổ chức sở hữu dự án hoặc người 
được ủy quyền.

- Trường hợp chủ đầu tư là cá nhân: Chủ thể ký hợp đồng bán điện từ dự án 
ĐMTMN là cá nhân sở hữu dự án hoặc người được ủy quyền.

4. Xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện mua từ dự án ĐMTMN:
Để chi phí mua điện từ dự án ĐMTMN được hạch toán trong năm tài chính 

theo đúng giá mua điện từng năm, việc xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện 
mua từ dự án ĐMTMN thực hiện như sau:
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- Hàng tháng (trừ tháng 12): Xác nhận chỉ số công tơ chiều mua điện từ dự 
án cùng với lịch ghi chỉ số công tơ chiều bán điện cho khách hàng.

- Riêng tháng 12 hàng năm: Xác nhận chỉ số công tơ chiều mua điện từ dự 
án vào ngày 31/12. Sau đó, hai bên thực hiện ký Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, 
sản lượng điện mua bán và tiền điện thanh toán từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của 
năm làm căn cứ để thực hiện thanh toán và quyết toán tiền điện, thuế GTGT theo 
quy định. 

5. Ghi nhận chi phí mua điện và sản lượng điện mua từ dự án ĐMTMN: 
- Chi phí mua điện kể từ thời điểm dự án đưa vào vận hành thương mại đến 

nay được ghi nhận vào chi phí mua điện đầu nguồn của TCTĐL trong năm 2019.
- Các TCTĐL chỉ ghi nhận vào sản lượng điện mua đầu nguồn năm 2019 đối 

với phần sản lượng điện mua từ các dự án kể từ ngày 01/01/2019 đến nay.
6. Phương pháp xác định sản lượng điện mua từ dự án ĐMTMN trong trường 

hợp hệ thống đo đếm bị sự cố hoặc hoạt động không chính xác được thực hiện theo 
quy định hiện hành.

7. Tổng công ty Điện lực chỉ đạo và giám sát các đơn vị thành viên thực hiện 
niêm yết trên trang web chăm sóc khách hàng và tại các địa điểm giao dịch khách 
hàng nội dung về trình tự, thủ tục đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện, thanh toán 
tiền điện đối với dự án ĐMTMN theo văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 
của EVN; tổ chức tập huấn, phổ biến tới cán bộ, nhân viên tại Trung tâm CSKH và 
các CTĐL/ĐL để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc hoặc giải quyết yêu cầu bán điện từ 
dự án ĐMTMN cho chủ đầu tư được dễ dàng và kịp thời; khẩn trương hoàn thành 
việc ký kết hợp đồng mua bán điện và thanh toán tiền mua điện đối với các dự án 
ĐMTMN đã đưa vào vận hành thương mại đến thời điểm hiện tại.

Tập đoàn yêu cầu các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- PTGĐ Nguyễn Xuân Nam;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

              Võ Quang Lâm
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