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  CÁCH TÍNH NỘI SUY TIỀN ĐIỆN 

TRONG KỲ CÓ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN (20/03/2019) 

 

Đối với khách hàng khách hàng sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh 

hoạt thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy. Ví dụ cụ thể: 

Một hộ gia đình sử dụng điện có ngày ghi chỉ số điện vào ngày 9 hàng tháng, 

lượng điện năng tiêu thụ trong kỳ tháng 4/2019 là 365 kWh (kỳ hóa đơn tháng 04/2019 

tính từ ngày 10/03/2019 đến ngày 09/04/2019, số ngày sử dụng điện là 31 ngày), điều 

chỉnh tăng giá điện từ ngày 20/03/2019. 

Cách tính toán như sau: 

- Thời gian dùng điện theo giá cũ từ ngày 10/03/2019 đến hết ngày 19/03/2019 là:10 

ngày. 

- Thời gian dùng điện theo giá mới từ ngày 20/03/2019 đến ngày 09/04/2019 là:21 ngày. 

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:  

(365 kWh / 31 ngày) x 10 ngày  = 118 kWh 

- Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:  365 – 118 = 247 kWh 

* Phần sản lượng điện năng bậc thang cho giá cũ: 118 kWh 

     Định mức bậc thang quy định là 50 kWh/tháng, ta có cách tính phần sản lượng điện 

năng bậc thang theo số ngày sử dụng cho giá điện cũ như sau: 

    Bậc 1: (50 kWh :31) x 10 ngày    = 16 kWh               giá 1.549 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 2: (50 kWh :31) x 10 ngày    = 16 kWh               giá 1.600 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 3: (100 kWh :31) x 10 ngày  = 32 kWh            giá 1.858 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 4: (100 kWh :31) x 10 ngày  = 32 kWh               giá 2.340 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 5:  118 – 16 – 16 – 32 – 32   = 22 kWh               giá 2.615 đ/kWh (chưa thuế) 

* Phần sản lượng điện năng bậc thang cho giá mới: 247 kWh 

     Định mức bậc thang quy định là 50 kWh/tháng, ta có cách tính phần sản lượng điện 

năng bậc thang theo số ngày sử dụng cho giá điện mới như sau: 

    Bậc 1: (50 kWh :31) x 21 ngày    = 34 kWh               giá 1.678 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 2: (50 kWh :31) x 21 ngày    = 34 kWh               giá 1.734 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 3: (100 kWh :31) x 21 ngày  = 68 kWh            giá 2.014 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 4: (100 kWh :31) x 21 ngày  = 68 kWh               giá 2.536 đ/kWh (chưa thuế) 

    Bậc 5:  247 – 34 – 34 – 68 – 68   = 43 kWh               giá 2.834 đ/kWh (chưa thuế) 

Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau: 

* Tiền điện giá cũ: 118 kWh      

Định mức 

cơ bản 

Định mức của 

KH (kWh) 
Số kWh giá cũ Đơn giá cũ Thành tiền 

50 16 16 1.549 24.784 

50 16 16 1.600 25.600 



2 

 

100 32 32 1.858 59.456 

100 32 32 2.340 74.880 

100 32 22 2.615 57.530 

    0 2.701 0 

    118   242.250 

* Tiền điện giá mới 247 kWh      

Định mức 

cơ bản 

Định mức của 

KH (kWh) 

Số kWh giá 

mới 
Đơn giá mới Thành tiền 

50 34 34 1.678 57.052 

50 34 34 1.734 58.956 

100 68 68 2.014 136.952 

100 68 68 2.536 172.448 

100 68 43 2.834 121.862 

    0 2.927 0 

    247   547.270 

   Tiền điện: 789.520 

   

Thuế GTGT 

(10%) 78.952 

   Tổng tiền 868.472 

 


