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Wzór: Jak wypełnić oświadczenie o maksymalnej cenie
prądu do 785 zł MWh [do 30 listopada 2022 r., tani prąd]

  Obserwuj kategorię: Sektor publiczny

14 listopada 2022, 08:41 
[Data aktualizacji 15 listopada 2022, 10:43]

Wzór: Jak wypełnić oświadczenie o maksymalnej cenie prądu do 785 zł MWh [do 30 listopada 2022 r.] / Infor.pl

Jak do 30 listopada 2022 r. wypełnić oświadczenie o tanim prądzie z ceną
do 785 zł MWh, 79 groszy za 1 kWh.? Po złożeniu np. w Tauronie, PGE, Enei
oświadczenia, tani prąd przysługuje już od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023
r. Wzór oświadczenia.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki

https://www.infor.pl/eksperci/2937,Tomasz-Krol.html
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Do 30 listopada 2022 r. mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki
komunalne, gminy powinni złożyć oświadczenie dostawcom prądu o
korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (79 groszy/kWh).

Obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową
działalność (CEIDG). Są oni mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o
maksymalnej cenie prądu. Oświadczenia składają także spółki jawne, z o.o.
akcyjne (limity pracowników i obrotów/aktywów na końcu artykułu).

Oświadczenie o tanim prądzie składasz do 30
listopada 2022 r.

Infor.pl informował o krótkim terminie na złożenie oświadczenia w dwóch
poniższych artykułach:

79 groszy za 1 kWh: Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie za prąd od 1
grudnia 2022 r. Termin złożenia do 30 listopada 2022 r. [PDF]

Wzór: Przedsiębiorcy nie wiedzą, że muszą do 30 listopada 2022 r. złożyć
oświadczenie o tanim prądzie [79 groszy/kWh]

Tani prąd 79 groszy/kWh: Czy najemcy składają oświadczenie do 30
listopada 2022 r.?

Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu 30
listopada 2022 r.?

Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną
zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złożono oświadczenie.

Przykład

Właściciel pizzerii złożył oświadczenie 10 stycznia 2023 r. Prawo do 79
groszy/kWh ma od lutego 2023 r. bez prawa do rekompensaty za
nadpłaconą cenę prądu w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.

https://kadry.infor.pl/tematy/spolki/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/ceny/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/spolki/
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5608064,wzor-oswiadczenia-dla-firm-i-gmin-jst-zamrozenie-cen-pradu-maksymalna-cena-pradu-30-listopada-2022-r785-zl-mwh-kwh-pdf.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5608381,oswiadczenie-odbiorca-uprawniony-zamrozenie-cen-pradu-maksymalna-785-zl-mwh-79-groszy-tani-prad-30-listopada-tauron-enea-pge-wzor.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5609457,czy-najemcy-skladaja-oswiadczenie-do-30-listopada-2022-r-tani-prad-maksymalna-cena-pradu-zamrozenie-79-785-wzor.html
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Podstawa prawna dla wzoru oświadczenia o
maksymalnej cenie prądu

Upoważnienie do określenia wzoru oświadczenia stanowi bardzo ogólnie, że
minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór
oświadczenia, mając na względzie:

1. zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz
2. potrzebę ujednolicenia jego formy.

Upoważnienie wynika z art. 5 ust. 8 ustawy z 27 października 2022 r. o
środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U.
poz. 2243).

Część 1-3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe

W części 1. wpisujemy klasyczne dla tego typu wzorów dane:

1. nazwa,
2. adres siedziby
3. NIP, a w przypadku braku NIP – PESEL
4. telefon lub e-mail.

NIP, PESEL, numer telefonu nie są obowiązkowe. Minister prawdopodobnie
założył, że dane te i tak zazwyczaj ma przedsiębiorca energetyczny, a
składający oświadczenie jest stroną umowy z nim.

W części 2 i 3 umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób
fizycznych, które są:

1. odbiorcą uprawnionym (np. właściciel JDG zarejestrowanej w CEIDG) albo

1. jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z
o.o.)

Minister wprowadził do wzoru obligatoryjność dla podania przez te osoby
serii i numeru dowodu osobistego albo paszportu. Ich numer telefonu nie jest

https://mojafirma.infor.pl/tematy/przedsiebiorca/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/spolki/
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obligatoryjny.

Część 4. Informacja o punktach poboru energii
elektrycznej (PPE)

Ta część wzoru to tabela. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według
następującego schematu:

Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Numer ten
znajduje się na każdej fakturze, jaką wystawia np. Tauron, PGE, Enea.

Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje
poprzez wpisanie cyfry 1,2,3 albo 4. Np. mikroprzedsiębiorca zarejestrowany
w CEIDG i nie zatrudniający nikogo z obrotem/aktywami poniżej 2 mln euro,
to cyfra 1.

Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy
kompleksowej dla każdego PPE (dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 5 ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).

Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu
szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby
wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy – fragment wzoru, który jest
nieprecyzyjny, gdyż nie zawiera informacji za jaki okres ma być podane
zużycie. Czy chodzi o średnie zużycie energii w przeszłości? A może raczej
przewidywania składającego oświadczenia, ile energii zużyje w okresie 1
grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.? Ponieważ - zarówno opis we formularzu
jak i ustawa, posługują się zwrotem „energia, która będzie zużywana” - autor
artykułu przychyla się do interpretacji, że w kolumnie 4 wpisuje się planowane
zużycie energii w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. Infor.pl
zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do ministerstwa o wydanie
odpowiedniej interpretacji. Natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi
zaktualizujemy artykuł.

https://mojafirma.infor.pl/tematy/mikroprzedsiebiorca-/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/ceidg/
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Kolumna 5 i 6. Wpisuje się tu dane procentowe pokazujące, ile prądu z
danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą
ceną.

Przykład

Burgerownia całość energii zużywa na potrzeby podstawowej działalności.
Dlatego właściciel wpisze w kolumnie 5: 100% a w kolumnie 6 - 0%.

Obie kolumny muszą się sumować do 100%. I ten warunek jest spełniony.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Wszystkie podmioty uprawnione do tańszego prądu składają oświadczenia
na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.307.0002243,ustawa-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku.html
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Wzór oświadczenia o tanim prądzie

Wzór oświadczenia wprowadziło rozporządzenie Ministra Klimatu i
Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia
odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299

Poniżej wzór oświadczenia w formacie PDF do ściągnięcia:

Wzór: maksymalna cena prądu 785 zł / 1 MWh

Aktywny wzór w PDF opracowany przez Tauron

Poniżej aktywny wzór oświadczenia w formacie PDF do ściągnięcia
opracowany przez Tauron:

Wzór aktywny

Wykaz podmiotów uprawnionych do taniego prądu
do 785 zł/MWh

Wykaz podmiotów uprawnionych do 79 groszy za 1 kWh: Wykaz firm i
instytucji z ceną prądu do 79 groszy za 1 kWh w 2023 r.

Czy zamrożona cena prądu zawiera podatek VAT?

Cena 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego. Zapewnienie niższego VAT regulowały przepisy o tarczy
antyinflacyjnej, które muszą zostać zmienione z uwagi na regulacje unijne.

Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299
https://g.infor.pl/p/_files/37617000/1-wzor-maksymalna-cena-pradu-37616870.pdf
https://g.infor.pl/p/_files/37619000/1-oswiadczenie-2-3-37618950.pdf
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5599673,maksymalna-cena-pradu-79-groszy-za-1-kWH-785-zl-mwh-dla-kogo.html
https://mojafirma.infor.pl/tematy/vat/
https://www.infor.pl/akty-ujednolicone/
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Tak, ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie w
postaci elektronicznej opatruje się:

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. podpisem zaufanym albo
3. podpisem osobistym

i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Mikroprzedsiębiorca a maksymalna cena prądu

Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję mikroprzedsiębiorcy określa
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej
działalności.

Dlatego mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z

Mały przedsiębiorca a maksymalna cena prądu

Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję małego przedsiębiorcy
określa art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby
podstawowej działalności.

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwó
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

https://kadry.infor.pl/tematy/przedsiebiorca/
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Średni przedsiębiorca a maksymalna cena prądu

Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję średniego przedsiębiorcy
określa art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby
podstawowej działalności.

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dw
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Zobacz również:
Masz fotowoltaikę? Jak rozliczasz zamrożenie ceny prądu w 2023 r.
[Ministerstwo Klimatu]
Na kogo ma być licznik prądu, aby zamrozić cenę prądu? [Przykłady]
7 wzorów oświadczeń dla zamrożenia cen prądu [aktywne PDF, pobierz]
Aktywny wzór. Jak zamrozić cenę prądu w Tauronie? [2600 kWh, 3000 kWh]
Jakie są warunki zamrożenia cen prądu dla najemcy? [2600 i 3000 kWh,
najem]
Wzór: zamrożenie cen prądu dla rolnika [3000 kWh, ulga]
Wzór: zamrożenie cen prądu dla rodzin [3000 kWh, ulga]
Wzór: zamrożenie cen prądu dla osoby niepełnosprawnej [2600 kWh, ulga]
Wszystko o zamrożeniu cen prądu i dodatku elektrycznym 1000 zł i 1500 zł
[Kompendium]
Jakie dokumenty? Kto składa? Kiedy? [Zamrożenie cen prądu]
Sejm: zamrożenie ceny prądu w 2023 r. Dodatek elektryczny 1000 zł i 1500
zł. Brak wsparcia dla firm
Jak zdobyć Kartę Dużej Rodziny [zamrożenie cen prądu na 2023 r.]
Senat: Zamrożenie cen prądu i dodatek elektryczny
Zamrożenie cen prądu w 2023 roku, dodatek elektryczny - Sejm uchwalił
ustawę

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5604382,fotowoltaika-a-zamrozenie-ceny-pradu-2023.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5601117,licznik-zamrozenie-cen-pradu-2600-kwh-i-3000-kwh.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5599538,zamrozenie-cen-pradu-oswiadczenia-wzor-2600-kwh-3000.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5598246,zamrozenie-pradu-tauron-2600-kwh-3000-kwh-wzor.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5594264,zamrozenie-cen-pradu-ulga-na-prad-najemca-wynajem-najem-2000-2600-3000-kwh.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5594247,wzor-oswiadczenia-mrozenie-cen-pradu-ulga-na-prad-3000-kwh-3-mwh-enea-tauron-rolnik.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5593724,wzor-oswiadczenia-Karta-Duzej-Rodziny-wielodzietna-dzieci-3-mrozenie-cen-pradu-ulga-na-prad-3000-kwh-3-mwh-enea-tauron.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5593376,wzor-oswiadczenia-osoba-niepelnosprawna-przedsiebiorstwo-energetyczne-mrozenie-cen-pradu-jak-zlozyc-limit-2600-kwh-26-mwh-internet-online-enea-tauron.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5593255,zamrozenie-cen-pradu-taryfa-g-2000-kwh-2600-3000-dodatek-elektryczny-1500-zl-1000-zl-5mwh-pompa-ciepla-epuap.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5590373,zamrozenie-cen-pradu-tani-2023-r-oswiadczenie-wzor-2000-2600-3000-kwh-26-3-mwh.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5589451,zamrozenie-2000-kwh-2600-kwh-3000-kwh-dodatek-elektryczny-do-pradu-epuap-pompy-ciepla-fotowoltaika.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5589351,mrozenie-cen-pradu-3000-kwh-karta-duzej-rodziny-tani-prad-epuap.html
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5587624,zamrozenie-cen-pradu-i-dodatek-elektryczny.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5584830,zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku-dodatek-elektryczny.html
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ciekawość dzieci

Piotr Strzałkowski: Świadomy biznes
inwestuje w młode talenty

Wiceprezes PGE: Bałtyk będzie
zagłębiem energetycznym

Wajer o zmianach w energetyce:
"Jesteśmy w trakcie podróży"

Renata Popik: Nasz zespół ma
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