Opłata mocowa
Warunki wprowadzenia ulgi
dla branż energochłonnych
11 grudnia 2017 r.

Wpływ opłaty mocowej na sytuację odbiorców
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Wpływ opłaty mocowej na sytuację odbiorców
Wzrost kosztów
W związku ze zmianą modelu aukcji polegającą na likwidacji koszyków dla jednostek
nowych i modernizowanych, prognozowany koszt rynku mocy może ulec nawet
dwukrotnemu zwiększeniu. W przypadku realizacji takiego scenariusza, koszt opłaty
mocowej może wynieść średnio ok. 60 PLN/MWh

Zwiększa

koszty regulacyjne o

150%

Koszty energii elektrycznej ogółem o prawie

25% 295zł/MWh
do

Dla przedsiębiorstwa zużywającego rocznie 300 GWh energii elektrycznej
dodatkowy koszt energii elektrycznej z tytułu opłaty mocowej wyniesie

18 mln PLN / roku
3

Ulga od opłaty mocowej
Zasady pobierania opłaty
Opłata mocowa

Pobierana od 1 października 2020 r.

Wysokość opłaty
mocowej

Iloczyn
ilości
energii
elektrycznej
pobranej
z sieci i zużytej w wybranych godzinach doby oraz stawki
opłaty mocowej

Wybrane godziny doby

Opłata mocowa a opłata
OZE
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Okres
przypadający
na
godziny
szczytowego
zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczony
odrębnie dla kwartałów roku dostaw
Opłatą mocową objęta jest także energia pochodząca z
autoprodukcji jeżeli pobierana jest na podstawie umowy
(w tym dystrybucyjnej). Nie musi być to energia
zakupiona jak w przypadku opłaty OZE

Ulga od opłaty mocowej
Podmioty uprawnione
Kryteria uprawniające do ulgi od opłaty mocowej:
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Prowadzenie
przeważającej
działalności określonej
jednym z kodów PKD
wymienionych w ustawie

Zużycie nie mniej niż

Wartość współczynnika
intensywności zużycia
energii elektrycznej na
poziomie nie mniejszym
niż 3%

100 GWh

Ulga od opłaty mocowej
Stosowanie
Ulga polega na obniżeniu podstawy do naliczania opłaty mocowej, bez zastosowania do odbiorców
przemysłowych odrębnych stawek

Podstawą do obliczenia opłaty mocowej pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który
spełnił kryteria ulgi, w zależności od jego poziomu energochłonności, który wynosi:

3

2
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Więcej niż 40%
Więcej niż 20%
i nie więcej niż 40%

Nie mniej niż 3%
i nie więcej niż 20%

Jest 15%

Jest 60%
Jest 80%

Ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej
przez tego odbiorcę w wybranych godzinach doby
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Ulga od opłaty mocowej
Współczynnik energochłonności
Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej = (C/GVA) x 100%

C (koszt)

Koszty energii elektrycznej zużytej na własne
potrzeby w trzech ostatnich latach
poprzedzających rok realizacji obowiązku
(w tym koszty zakupu, wytworzenia, opłaty
OZE, wsparcia kogeneracji, koszty dystrybucji
i przesyłu oraz koszty uniknięte)

GVA

Wartość dodana brutto w trzech ostatnich latach
poprzedzających rok realizacji obowiązku

Współczynnik energochłonności
Do obliczania współczynnika intensywności zużycia energii
elektrycznej, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie
art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii.
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Ustawa o rynku mocy przewiduje, że rozporządzenie to
zachowuje moc do czasu wydania nowego, jednak nie dłużej
niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Nowelizacja
rozporządzenia powinna zawierać możliwość uwzględniania
kosztów unikniętych opłaty mocowej (podobnie jak
w przypadku kosztów wsparcia OZE)

Ulga od opłaty mocowej
Warunki formalne

1

Odbiorca przemysłowy do dnia
30 listopada roku poprzedzającego
rok, za który jest pobierana opłata,
składa Prezesowi URE tzw.
oświadczenie przedrealizacyjne,
w którym potwierdza spełnianie
kryteriów do objęcia ulgą oraz podaje
wysokość obowiązku jaki będzie
w kolejnym roku realizował, wraz
z opinią biegłego rewidenta w zakresie
prawidłowości wyliczenia
współczynnika energochłonności
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Prezes URE sporządza wykaz
odbiorców przemysłowych,
którzy złożyli wskazane wyżej
oświadczenie i ogłasza go
w Biuletynie Informacji
Publicznej URE, w terminie do
dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok, za który
pobierana jest opłata mocowa
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Odbiorca przemysłowy jest
obowiązany do dnia 31 sierpnia roku
następującego po roku, za który jest
pobierana opłata mocowa, przekazać
Prezesowi URE informację o: i) ilości
energii elektrycznej pobranej z sieci
i zużytej w roku realizacji obowiązku,
ii) spełnianiu warunków podmiotowych
do objęcia ulgą wraz
z oświadczeniem o świadomości
odpowiedzialności karnej

Status prac nad ustawą
Aktualny status

Status
Ustawa o rynku mocy została
uchwalona podczas posiedzenia Sejmu
RP w dniu 6 grudnia 2017 r.
Obecnie ustawa oczekuje na decyzję
Prezydenta RP
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Wejście w życie
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia

Do dnia wydania decyzji Komisji
Europejskiej o zgodności pomocy
publicznej przewidzianej z rynkiem
wewnętrznym, uregulowania ustawy w
zakresie wypłaty wynagrodzenia oraz
ulgi dla odbiorców przemysłowych nie
będą miały zastosowania

Status prac nad ustawą
Konieczność notyfikacji – klauzula standstill
Zgodnie z art. 104 ustawy o rynku mocy
Do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej
przewidzianej w:
1) art. 60 ust. 1 (wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku
mocowego) z rynkiem wewnętrznym albo decyzji stwierdzającej, że
środek ten nie stanowi pomocy publicznej, umowa mocowa nie
podlega wykonaniu
2) art. 70 ust. 3 (ulga od opłaty mocowej) z rynkiem wewnętrznym
albo decyzji stwierdzającej, że środek ten nie stanowi pomocy
publicznej, przepisów art. 70 ust. 3 i art. 71–73 nie stosuje się

Rozdzielenie procesów notyfikacji rodzi ryzyko pobierania
opłaty mocowej bez ulgi dla odbiorców przemysłowych z
uwagi na opóźnienie jej wejścia w życie lub całkowite jej
odrzucenie przez Komisję Europejską
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Postępowanie notyfikacyjne
Prenotyfikacja ulgi od opłaty mocowej

Postępowanie
prenotyfikacyjne, które jest
prowadzone między
państwem członkowskim
a Komisją, nie powinno
trwać dłużej niż 2 miesiące

W tym czasie służby Komisji
oraz państwa członkowskie
mają możliwość
nieformalnego i poufnego
przedyskutowania prawnych
i ekonomicznych aspektów
dotyczących projektu
przyznania pomocy

Od powodzenia
postępowania
prenotyfikacyjnego Komisja
uzależnia możliwość
podjęcia decyzji w ciągu
2 miesięcy od daty
notyfikacji, bez konieczności
wszczynania formalnej
procedury dochodzenia

Komisja ze swej strony
zapewnia, iż każde państwo
członkowskie, które wystąpi
z prenotyfikacją, zawsze
otrzyma u

W zakresie postępowania przed
Komisją, organem właściwym jest
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
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Postępowanie notyfikacyjne
Przebieg procesu
Notyfikacja pomocy publicznej polega na oficjalnym przekazaniu Komisji
Europejskiej projektu programu pomocowego wraz z informacjami niezbędnymi
dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym

Komisja Europejska
w ciągu 2 miesięcy od
otrzymania kompletu
informacji i dokumentów
podejmuje ostateczną
decyzję o zgodności
projektu udzielenia pomocy
publicznej z rynkiem
wewnętrznym
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W przypadku wątpliwości
co do zgodności
projektowanej pomocy
z rynkiem wewnętrznym,
Komisja podejmuje decyzję
o wszczęciu tzw.
postępowania
wyjaśniającego

Inne państwa
i przedsiębiorcy mają prawo
zgłaszać swoje uwagi, które
mogą, ale nie muszą być
uwzględnione przy
podejmowaniu ostatecznej
decyzji w sprawie.
Od momentu publikacji
Komisja ma 18 miesięcy
na podjęcie ostatecznej
decyzji

W przypadku udzielenia
pomocy niezgodnej
z rynkiem wewnętrznym,
bądź wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem,
Komisja może nakazać
zwrot udzielonej pomocy
wraz z odsetkami

Dziękujemy
za uwagę!
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