PORADNIK ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO
ZBIÓR ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE
REGULUJĄCYCH STATUS PRAWNY ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

Na zlecenie:
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Dotyczy:
zmian w ustawie – Prawo energetyczne wprowadzonych
na mocy tzw. małego trójpaku, tj. ustawy z dnia 26 lipca
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o
zmianie niektórych innych ustaw

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Wprowadzenie.

Obowiązujące dotychczas przepisy nakładały na branże energochłonne, dla których energia
elektryczna stanowi jeden z podstawowych kosztów produkcji, wyłącznie bierne ponoszenie kosztów
wsparcia, bez możliwości samodzielnego rozliczenia zwiększonych kosztów tej energii.
Dotychczasowy system narzucał tym odbiorcom ponoszenie kosztów wsparcia w wysokości ustalonej
w umowie sprzedaży energii elektrycznej, skutkiem czego poziom kosztu energii mógł znacznie się
różnić. Wynikało to z różnicy pomiędzy poziomem kosztów nabycia świadectw pochodzenia
określonych w umowach sprzedaży energii elektrycznej a giełdowymi cenami świadectw
pochodzenia.
Uchwalony przez Sejm "mały trójpak energetyczny" wprowadza w obowiązującym systemie
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji redukcję
kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych (w tekście ustawy określanych określeni są oni jako
odbiorcy przemysłowi).
Przyjęte w nowelizacji ustawy przepisy dedykowane branżom energochłonnym są wynikiem
niemal dwuletniej pracy zespołu roboczego w Ministerstwie Gospodarki.
Dnia 8 grudnia 2011 r. Minister Gospodarki, jako Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, zarządzeniem nr 14 powołał grupę
roboczą ds. redukcji obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych. Jej głównym zadaniem było
przygotowanie projektu systemowego rozwiązania prawnego dla sektora przedsiębiorstw
energochłonnych w celu zmniejszenia wynikających ze zużycia energii elektrycznej nadmiernych
kosztów, związanych z czynnikami kształtującymi poziom cen tej energii w Polsce. W ramach prac
ww. grupy roboczej odbyto w 2012 roku osiem roboczych posiedzeń: 9 stycznia, 21 lutego, 21 marca,
7 maja, 24 maja, 11 czerwca, 8 sierpnia oraz 14 września. W pracach grupy udział brali
przedstawiciele wyznaczeni przez:


Ministra Gospodarki



Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki



Ministra Finansów



Ministra Środowiska



Ministra Skarbu Państwa



Ministra Spraw Zagranicznych



Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów



Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu - jako przedstawiciel zainteresowanych
przedsiębiorstw.

Wynikiem prac zespołu było przyjęcie projektu regulacji dedykowanej grupie odbiorców
energochłonnych, wyodrębnionych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
poziom zużycia energii elektrycznej oraz koszt tej energii w wartości produkcji (określono ją
terminem „odbiorcy przemysłowi”). W ramach tej grupy dokonano także dalszej parametryzacji

2

„energochłonności” tychże odbiorców, przyjmując zasadę, że im większe zużycie i koszt energii
elektrycznej w wartości produkcji, tym większa powinna przysługiwać redukcja.
Aby umożliwić poszczególnym grupom odbiorów przemysłowych redukcję kosztów, bez
znacznego komplikowania istniejącego systemu, przyjęto konstrukcję, zgodnie z którą odbiorcy
przemysłowi będą samodzielnie uzyskiwać i przedstawiać Prezesowi URE do umorzenia świadectwa
pochodzenia, a w zależności od poziomu energochłonności będą czynić to w odniesieniu do
większego lub mniejszego zakresu energii elektrycznej zakupionej na własny użytek.
Ze względu na uznanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że redukcja
wysokości obowiązku dla wskazanych odbiorców przemysłowych stanowi w świetle unijnych
przepisów pomoc publiczną, a w związku z tym wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, przepisy
umożliwiące rozliczanie się z obowiązku w mniejszym zakresie będą obowiązywać dopiero od dnia
ogłoszenia przez Komisję decyzji zezwalającej na ich stosowanie.
Stąd też na początku nowa regulacja umożliwi odbiorcom energochłonnym jedynie
samodzielne wywiązywanie się z obowiązków uzyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia. Po
notyfikacji Komisji Europejskiej można będzie stosować przepisy, które zmniejszają zakres tych
obowiązków dla podmiotów wskazanych w ustawie.
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1.

Kiedy wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne
umożliwiające odbiorcom przemysłowym samodzielne wywiązywanie się z
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia?

Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne umożliwiające odbiorcom
przemysłowym samodzielne wywiązywanie się z obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi
URE do umorzenia świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) weszły w życie dnia 11
września 2013 r.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia do samodzielnego uzyskiwania i przedstawienia
Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia jest złożenie przez odbiorcę, spełniającego
kryteria odbiorcy przemysłowego, oświadczenia potwierdzającego zużycie nie mniej niż 100 GWh
energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości produkcji w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok realizacji obowiązku.

2.

Jak skorzystać z uprawnienia do samodzielnego wywiązywania się z
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia?

Samodzielnie wywiązywać się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia w danym roku kalendarzowym może odbiorca, który spełnia łącznie następujące
kryteria:
1) jego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie: wydobywania węgla
kamiennego lub rud metali nieżelaznych, produkcji wyrobów z drewna oraz korka z
wyłączeniem produkcji mebli, produkcji papieru i wyrobów z papieru, produkcji
chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
produkcji szkła i wyrobów ze szkła, produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
produkcji metali, produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych
elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych lub produkcji żywności (zgodnie z
wytyczną Prezesa URE, z uwagi na brak ustawowej definicji „głównej działalności
gospodarczej”, dla oceny podstawowego (przeważającego) charakteru prowadzonej
działalności zasadne wydaje się przyjęcie kryterium udziału w wartości sprzedaży w ramach
ogólnej działalności przedsiębiorstwa),
2) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100
GWh energii elektrycznej,
3) koszt zużytej przez niego energii wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
4) złożył Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii
elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do
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umorzenia świadectwa pochodzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok realizacji obowiązku.
Odbiorcy, którzy chcą skorzystać z omawianego uprawnienia w bieżącym roku (w okresie od
dnia 11 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) powinni złożyć Prezesowi URE oświadczenie do
dnia 25 września 2013 r. (tj. spowodować, aby ww. oświadczenie wpłynęło do Prezesa URE nie
później niż do dnia 25 września 2013 r.).
Odbiorcy, którzy chcą skorzystać z omawianego uprawnienia w 2014 roku (w okresie od dnia 1
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.) powinni złożyć Prezesowi URE oświadczenie do dnia 30
listopada 2013 r. (tj. spowodować, aby ww. oświadczenie wpłynęło do Prezesa URE nie później niż do
dnia 30 listopada 2013 r.).

3.

Kiedy wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne
umożliwiające odbiorcom przemysłowym skorzystanie z redukcji
wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej (redukcja kosztu
systemu wsparcia)?

Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne umożliwiające odbiorcom
przemysłowym skorzystanie z redukcji wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej (redukcja kosztu systemu
wsparcia) weszły w życie dnia 11 września 2013 r. Jednakże ich stosowanie jest zawieszone do czasu
ogłoszenia przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym
rynkiem.
Do czasu ogłoszenia przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy
publicznej ze wspólnym rynkiem odbiorcy przemysłowi nie mogą skorzystać z redukcji kosztu
systemu wsparcia, czyli muszą uzyskać i przedstawić Prezesowi URE do umorzenia świadectwa
pochodzenia w odniesieniu do 100% energii elektrycznej zakupionej na własny użytek.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa URE dnia 19 września br. odbiorcy
przemysłowi będą mogli skorzystać po raz pierwszy z redukcji kosztów systemu wsparcia w tym
okresie rozliczeniowym, w którym ogłoszona zostanie pozytywna decyzja Komisji Europejskiej (do
dnia 31 marca).

4.

Jak skorzystać w przyszłości z redukcji wysokości obowiązku uzyskania i
przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia
opłaty zastępczej (redukcja kosztu systemu wsparcia)?

Skorzystać w przyszłości z redukcji wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej będzie mógł odbiorca, który
spełniał będzie łącznie następujące kryteria:
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1) jego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie: wydobywania węgla
kamiennego lub rud metali nieżelaznych, produkcji wyrobów z drewna oraz korka z
wyłączeniem produkcji mebli, produkcji papieru i wyrobów z papieru, produkcji
chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
produkcji szkła i wyrobów ze szkła, produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
produkcji metali, produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych
elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych lub produkcji żywności (zgodnie z
wytyczną Prezesa URE, z uwagi na brak ustawowej definicji „głównej działalności
gospodarczej”, dla oceny podstawowego (przeważającego) charakteru prowadzonej
działalności zasadne wydaje się przyjęcie kryterium udziału w wartości sprzedaży w ramach
ogólnej działalności przedsiębiorstwa),
2) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100
GWh energii elektrycznej,
3) koszt zużytej przez niego energii wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
4) złożył Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii
elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectwa pochodzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok realizacji obowiązku.
Innymi słowy, z ewentualnej redukcji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectwa pochodzenia (po ogłoszeniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności
pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem) skorzystać będą mogli jedynie ci odbiorcy, którzy złożyli
oświadczenie potwierdzające parametry energochłonności i uzyskali na dany okres rozliczeniowy
status odbiorcy przemysłowego.

5.

Jak realizowany będzie obowiązek uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) w
odniesieniu do odbiorcy spełniającego kryteria odbiorcy przemysłowego, w
przypadku, gdy nie złoży on oświadczenia potwierdzającego parametry
energochłonności?

W opisanym przypadku w odniesieniu do odbiorców nabywających energię od sprzedawców
energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) realizowany będzie tak jak dotychczas, czyli
przez tych sprzedawców (tj. przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom).
Należy przy tym mieć na uwadze, że z redukcji kosztu systemu wsparcia mogą skorzystać
jedynie odbiorcy przemysłowi samodzielnie wywiązujący się z obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej).
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6.

Jakie konsekwencje prawne i karnoadministracyjne rodzi brak złożenia
oświadczenia potwierdzającego parametry energochłonności (w przypadku
odbiorcy spełniającego te parametry)?

Skutki prawne braku złożenia takiego oświadczenia zostały opisane powyżej (zob. odpowiedź
na pytanie nr 6).
Brak jest konsekwencji karnoadministracyjnych w przypadku braku złożenia oświadczenia
potwierdzającego parametry energochłonności przez odbiorcę, który spełnia te parametry.
Konsekwencje w postaci sankcji administracyjnych zostały natomiast przewidziane w
przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez odbiorcę przemysłowego z obowiązków
związanych z uzyskiwaniem i przedstawianiem do umorzenia świadectw pochodzenia (lub
uiszczeniem opłaty zastępczej).

7.

Jakie sankcje i w jakich przypadkach grożą odbiorcy przemysłowemu, który
niewłaściwie wywiąże się z obowiązków związanych z uzyskiwaniem i
przedstawianiem do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczeniem
opłaty zastępczej?

Zasadnicza sankcja administracyjna dotyczy nieprawidłowości w przekazywaniu informacji o
wysokości wykonanego obowiązku oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w
roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej
produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (informacja składana do
dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku). Wraz z informacją składane jest
oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Podmiot, który nie przekazał Prezesowi URE powyższej informacji oraz oświadczenia, podał w
tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia do
redukcji, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z uprawnienia
do redukcji przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek. Oznacza to,
że podmiot taki obowiązany jest uzyskać i przedstawić do umorzenia (lub uiścić opłatę zastępczą) w
wysokości 100% spoczywającego na nim obowiązku.
Ponadto odbiorcy przemysłowemu grozi sankcja karna w postaci odpowiedzialności za
składanie fałszywych zeznań w przypadku podania niezgodnych z prawdą danych w powyższej
informacji lub korzystania z redukcji pomimo niespełniania warunków określonych w ustawie.
Należy mieć również na uwadze, że odbiorcy przemysłowemu może grozić kara pieniężna w
wysokości do 15% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym w przypadku nie
przestrzegania przez odbiorcę obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE
świadectw pochodzenia lub nie uiszczenia opłaty zastępczej.
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8.

Czy
brak
złożenia
oświadczenia
potwierdzającego
parametry
energochłonności w danym roku kalendarzowym uniemożliwia złożenie go
w roku kolejnym?

Przyjmując, że samodzielne uzyskiwanie i przedstawianie Prezesowi URE do umorzenia
świadectw pochodzenia ma charakter uprawnienia, to brak złożenia oświadczenia potwierdzającego
parametry energochłonności w danym roku kalendarzowym nie skutkuje brakiem możliwości
złożenia go w roku kolejnym. Oznacza to, że odbiorca spełniający kryteria odbiorcy przemysłowego
może złożyć oświadczenie potwierdzające parametry energochłonności w danym roku
kalendarzowym i uzyskać status odbiorcy przemysłowego w następnym roku kalendarzowym, nawet
jeśli w roku poprzednim również spełniał kryteria, a nie złożył oświadczenia.

9.

Które świadectwa pochodzenia objęte będą redukcją wysokości obowiązku
ich uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia (lub uiszczenia opłaty
zastępczej)?

Redukcja wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) odnosi się do:
1) świadectw pochodzenia (wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii;
tzw. zielonych certyfikatów),
2) świadectw pochodzenia biogazu (tzw. brązowe certyfikaty),
3) świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. żółte, fioletowe i czerwone certyfikaty).
Należy przy tym mieć na uwadze, że w z dniem 31 marca 2013 r. wygasł obowiązek
uzyskiwania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia żółtych i czerwonych certyfikatów (tj.
świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej źródła poniżej 1 MW oraz w tzw. innych jednostek kogeneracji).
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązek uzyskiwania filetowych certyfikatów (tj.
świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego
lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy) stosuje się do dnia 31 marca 2019 r.
Redukcja wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) nie obejmuje świadectw efektywności energetycznej
(tzw. białych certyfikatów). W odniesieniu do białych certyfikatów odbiorcy przemysłowi nie są
uprawnieni do samodzielnego ich uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia (lub uiszczania opłaty
zastępczej).
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10. Od którego momentu odbiorcy przemysłowi mają obowiązek uzyskania i
przedstawienia do umorzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej) świadectw
pochodzenia z kogeneracji (tzw. czerwonych i żółtych certyfikatów)? Czy w
ustawie sprecyzowany został wymiar tego obowiązku, a jeżeli tak, to jakie
przepisy go regulują?

Odbiorcy przemysłowi będą mieli obowiązek uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia (lub
uiszczenia opłaty zastępczej) świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. czerwonych i żółtych
certyfikatów) dopiero po dokonaniu zmiany stanu prawnego, która przywracałaby ten obowiązek. W
chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją w tym zakresie.
Pomimo braku obowiązku uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia czerwonych i żółtych
certyfikatów mały trójpak określa wysokość tego obowiązku. Zostało on sprecyzowany w przepisach
przejściowych do tzw. małego trójpaku (art. 30-31 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa
pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej dla odbiorcy przemysłowego określa się w
2013 r. na poziomie 0,9 %. Zakres ten określa minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej
wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty
zastępczej w ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.

11. Jak rozumieć pojęcie „wartość produkcji”?

Pojęcie wartości produkcji zostało zdefiniowane w ustawie – Prawo energetyczne jako
„przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług),
pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu” (art. 9a ust. 1a4
ustawy – Prawo energetyczne).

12. Jak rozumieć pojęcie „koszt energii elektrycznej”?

W naszej opinii pod pojęciem kosztu energii elektrycznej należy rozumieć w tym przypadku
jako „koszt pozyskania” energii. Jednocześnie należy odróżnić koszt energii elektrycznej od ceny
energii elektrycznej. Do kosztu energii elektrycznej (a raczej „kosztów pozyskania” energii
elektrycznej) zaliczamy całość poniesionych kosztów, tj. wszystkie koszty związane z jej zakupem,
produkcją, a także jej pozyskaniem na rynku bilansującym.
W naszej opinii do kosztu energii elektrycznej należy zaliczyć koszty związane z przesyłem i
dystrybucją energii (w tym m.in. opłatę abonamentową, stałą opłatę dystrybucyjną, zmienną opłatę
dystrybucyjną, opłatę przejściową, opłatę systemową jakościową), podatek akcyzowy oraz koszt
uzyskania świadectw pochodzenia.
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13. Czy odbiorca przemysłowy może umownie przenieść na przedsiębiorstwo
obrotu realizację obowiązku uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty zastępczej)?

Nie, odbiorca przemysłowy nie może umownie przenieść na przedsiębiorstwo obrotu realizacji
obowiązku uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (lub uiszczenia opłaty
zastępczej).

14. Co zrobić w przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia potwierdzającego
parametry energochłonności do dnia 30 listopada danego roku (zgodnie z
przewidywanym wolumenem zużycia i udziałem kosztu energii w wartości
produkcji) okaże się, że dany odbiorca nie spełnił jednak tych parametrów
(np. wskutek awarii)?

W opisanym przypadku dany odbiorca przemysłowy powinien cofnąć oświadczenie
potwierdzające parametry energochłonności, które złożył Prezesowi URE. W konsekwencji Prezes
URE powinien usunąć odbiorcę z wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie
potwierdzające parametry energochłonności. Usunięcie wykazu odbiorców przemysłowych jest
niezbędne z uwagi na konstytutywny charakter tego wykazu (dopiero usunięcie z wykazu, a nie samo
cofnięcie oświadczenia, spowoduje utratę statusu odbiorcy przemysłowego i brak obowiązku
samodzielnego uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia
opłaty zastępczej).

15. Czy energia bilansująca zakupiona bezpośrednio od operatora systemu
przesyłowego przez bezpośredniego uczestnika rynku bilansującego zalicza
się do zużycia własnego i podlega obowiązkowi uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej?

Tak, zgodnie z informacją Prezesa URE opublikowaną dnia 19 września br. na stronie
internetowej Urzędu Regulacji Energetyki do zużycia własnego należy zaliczyć również energię
elektryczną zakupioną na rynku bilansującym. Stosowny komunikat Prezesa URE w tej sprawie został
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 maja 2010 r.

16. Czy parametry energochłonności (roczny wolumen zużycia oraz udział
kosztu energii w wartości produkcji) dotyczy danej spółki czy
prowadzonych w jej ramach poszczególnych zakładów produkcyjnych (w
przypadku spółek prowadzących więcej niż jeden zakład)?

10

Wydaje się, że co do zasady parametry energochłonności powinny obliczane odrębnie w
stosunku do każdego podmiotu posiadającego własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), czyli w
szczególności spółki i oddziału rejestrowego.
Z uwagi na odmienność sytuacji prawnej i faktycznej odbiorców należy dokonać w tym zakresie
indywidualnej analizy każdego z odbiorców.
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HARMONOGRAM ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO W PIERWSZYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM
WEJŚCIE W ŻYCIE „MAŁEGO TRÓJPAKU”
11.09.2013
25.09.2013

11.10.2013

POCZĄTEK PIERWSZEGO PEŁNEGO
OKRESU ROZLICZENIOWEGO
30.11.2013

1.01.2014

Ogłoszenie
przez
Prezesa
URE
w
Biuletynie
URE
pierwszego wykazu
odbiorców
przemysłowych,
którzy
złożyli
oświadczenie
potwierdzające
ich
energochłonność za
2012 r.

Złożenie Prezesowi
URE oświadczenia
potwierdzającego
zużycie w 2013 r. nie
mniej niż 100 GWh
energii elektrycznej,
której koszt w 2013
r. wyniósł nie mniej
niż 3% wartości
produkcji.

31.05.2014

1.01.2015

realizacja obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia

realizacja obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia

Złożenie
Prezesowi
URE
pierwszego
oświadczenia
potwierdzającego
zużycie w 2012 r. nie
mniej niż 100 GWh
energii elektrycznej,
której koszt w 2012 r.
wyniósł nie mniej niż
3%
wartości
produkcji.

31.03.2014

Ogłoszenie przez
Prezesa URE w
Biuletynie
URE
wykazu
odbiorców
przemysłowych za
2013 r., którzy
złożyli
oświadczenie
potwierdzające ich
energochłonność.

Koniec
okresu
rozliczania
obowiązku uzyskania
świadectw
pochodzenia za 2013
r.
–
termin
umorzenia
świadectw
lub
uiszczenia
opłaty
zastępczej.

Przekazanie Prezesowi URE za 2013 r.:
1) informacji o wysokości wykonanego
obowiązku, o ilości zakupionej energii
elektrycznej na własny użytek w roku
realizacji obowiązku oraz o wysokości
kosztu energii elektrycznej i wartości
produkcji
w
roku
kalendarzowym
poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
2) oświadczenia
dotyczącego
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

HARMONOGRAM ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO W KAŻDYM KOLEJNYM ROKU KALENDARZOWYM
ROK POPRZEDZAJĄCY
1.01.

30.11.

ROK REALIZACJI OBOWIĄZKU
31.12.

ROK NASTĘPUJĄCY
31.12.

31.03.

31.05.

realizacja obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia

Złożenie
Prezesowi
URE
oświadczenia potwierdzającego
zużycie nie mniej niż 100 GWh
energii elektrycznej, której koszt
wyniósł nie mniej niż 3%
wartości produkcji w roku
kalendarzowym poprzedzającym
rok realizacji obowiązku (tj. w
danym roku).

Ogłoszenie przez
Prezesa URE w
Biuletynie
URE
wykazu
odbiorców
przemysłowych,
którzy
złożyli
oświadczenie
potwierdzające ich
energochłonność.

Koniec
okresu
rozliczania obowiązku
uzyskania świadectw
pochodzenia
za
poprzedni
rok
–
termin
umorzenia
świadectw
lub
uiszczenia
opłaty
zastępczej.

Przekazanie Prezesowi URE:
1) informacji
o
wysokości
wykonanego obowiązku, o
ilości
zakupionej
energii
elektrycznej na własny użytek w
roku realizacji obowiązku oraz o
wysokości
kosztu
energii
elektrycznej
i
wartości
produkcji
w
roku
kalendarzowym
poprzedzającym rok realizacji
obowiązku;
2) oświadczenia
dotyczącego
odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
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