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OZE: nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych
i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok

Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację ich obowiązków, Prezes URE przygotował  nowe,
odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu, wzory wniosków o umorzenie świadectw
pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego (świadectwa
błękitne) lub innych odnawialnych źródeł energii (tzw. świadectwa zielone).

Kto ma obowiązek umorzyć świadectwa pochodzenia lub uiścić  opłatę zastępczą?

Jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym lub handlującym energią elektryczną? A może jesteś
odbiorcą przemysłowym i zużywasz co najmniej 100 GWh energii na rok? Możesz mieć
obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty
zastępczej. Termin umorzenia świadectw za 2021 rok upływa 30 czerwca 2022 r.

Podmiotem zobowiązanym[1] jesteś, gdy działasz jako:

odbiorca przemysłowy wpisany na wykaz odbiorców przemysłowych publikowany
przez Prezesa URE i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego
obowiązku zużyłeś nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię
odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż
100 GWh energii elektrycznej;

odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy i jednocześnie jesteś członkiem
giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku
organizowanego przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany. Na TGE lub
rynku regulowanym zawierasz transakcje we własnym imieniu;

odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii
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elektrycznej – i jednocześnie jesteś członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w
rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawierasz poza
giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń
prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę
rozrachunkową;

towarowy dom maklerski lub dom maklerski.

Podmioty zobowiązane[2] muszą uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE
świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wydane
odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach
odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub zlokalizowanych w
wyłącznej strefie ekonomicznej. Takie podmioty ewentualnie mogą uiścić opłatę zastępczą

do 30 czerwca każdego roku[3], za poprzedni rok kalendarzowy. Opłatę zastępczą za rok

2021 należy uiścić do 30 czerwca 2022 r.[4]

W jakim celu umarzasz świadectwo pochodzenia?

System umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wspierać ma producentów
energii ze źródeł odnawialnych. Podmioty, które mają obowiązek umorzenia świadectw
pochodzenia, niejednokrotnie same nie wytwarzają energii z OZE. Zatem nie mogą one
samodzielnie uzyskać świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu
rolniczego, które następnie mogłyby umorzyć. Dlatego kupują one prawa majątkowe
wynikające ze świadectw pochodzenia zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii.
Następnie przedstawiają do umorzenia nabyte świadectwa pochodzenia. Natomiast
producenci energii z OZE osiągają dodatkowy dochód w wyniku sprzedaży praw
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Wielkość udziałów ilościowych sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych
świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z
biogazu rolniczego, na potrzeby realizacji obowiązku wynika z Rozporządzenia Ministra
Klimatu i w 2021 roku wynosi 0,5 proc. dla energii z biogazu rolniczego i 19,5 proc. dla
energii z pozostałych rodzajów instalacji OZE.

Opłata zastępcza

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązku umarzania świadectw
pochodzenia to – mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku ich umorzenia – możesz
wnieść opłatę zastępczą. Warunkiem jest abyś wykazał, że składałeś w transakcjach
sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze:

świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego
wytworzonej od 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – ale
z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od
początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku
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następnego;

świadectw pochodzenia innych niż wymienione w powyższym punkcie – ale z uwagi
na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od
początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku
następnego;

– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których
towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.

Złóż wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia

wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż do Urzędu Regulacji Energetyki;

dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia
uzyskasz na Towarowej Giełdzie Energii. Giełda ta prowadzi rejestr świadectw
pochodzenia oraz rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego;

dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa
pochodzenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 10 zł. Opłata powinna być uiszczonej na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa
57, 01-161 Warszawa (nr rachunku:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070). Jeśli
reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej
za jego udzielenie – zapłacisz 17 zł.

 

Kary za brak przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do umorzenia świadectwa pochodzenia i nie zrobisz
tego do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczył obowiązek to zapłacisz
karę. Wysokość kary finansowej nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego

podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym[5].

***

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2021 dotycząca realizacji
obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty
zastępczej za rok 2021

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procedury i wymaganych dokumentów
dla podmiotów zobowiązanych do umarzania świadectw pochodzenia energii
elektrycznej dostępne są na stronie serwisu dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. (nowe
wzory wniosków pojawią się tam wkrótce).
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Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.).

[2] Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy.

[3] Uiszczenie opłaty zastępczej musi nastąpić w terminie określonym w art. 68 ust. 2 ustawy
OZE. Opłata musi być obliczona w sposób określony w art. 56 ustawy OZE, z zastrzeżeniem
uwarunkowań wynikających z treści art. 47 ustawy OZE. 

[4] Por. Informacja Prezesa URE nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.

[5] Jeśli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie
koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – wysokość kary nie może być
wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej
działalności koncesjonowanej albo regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku
podatkowym.
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