Projekt wersja 7.9

USTAWA
z dnia
o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.1)
Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania, wypłaty i finansowania rekompensaty
z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. w stosunku do poziomu cen w 2019 r., na
rzecz niektórych odbiorców końcowych energii elektrycznej, zwanej dalej: „rekompensatą”.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)

przedsiębiorstwo obrotu – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
późn. zm.2)) prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną
w rozumieniu art. 3 pkt 6 tej ustawy;

2)

gospodarstwo domowe – gospodarstwo, w którym nie jest wykonywana działalność
gospodarcza, prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w
samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku;

3)

punkt poboru energii elektrycznej - punkt pomiarowy w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt
10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub w sieci w rozumieniu art.
3 pkt 11 tej ustawy, w którym odbywa się bilansowanie dostaw energii elektrycznej,
rozliczanie usług oraz dla którego może następować zmiana sprzedawcy.
Art. 3. 1. Rekompensata przysługuje odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 3 pkt

13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, posiadającemu umowę sprzedaży
energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu w stosunku do
punktu poboru energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, w którym
zużywa energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że:

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych oraz ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495,
1517, 1520, 1524, 1556 i 2166.
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1)

odbiorca ten nie przekroczył w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1387 z
późn. zm.3));

2)

zużycie pobranej z sieci energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym tego odbiorcy końcowego w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh.
2. Rekompensata nie przysługuje odbiorcy końcowemu posiadającemu długoterminową

umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu,
obejmującą cały 2020 r., na mocy której cena energii elektrycznej w całym 2020 r. nie wzrosła
w stosunku do ceny energii elektrycznej obowiązującej tego odbiorcę w dniu 31 grudnia 2019
r.
3. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.
4. Roczna kwota rekompensaty wynosi:
1)

34,08 zł – w odniesieniu do odbiorcy końcowego, który w 2020 r. pobrał z sieci i zużył w
gospodarstwie domowym powyżej 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej,

2)

82,80 zł – w odniesieniu do odbiorcy końcowego, który w 2020 r. pobrał z sieci i zużył w
gospodarstwie domowym powyżej 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej,

3)

190,86 zł – w odniesieniu do odbiorcy końcowego, który w 2020 r. pobrał z sieci i zużył
w gospodarstwie domowym powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej,

4)

306,75 zł – w odniesieniu do odbiorcy końcowego, który w 2020 r. pobrał z sieci i zużył
w gospodarstwie domowym powyżej 2800 kWh energii elektrycznej

- z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.
Art. 4. 1. W celu uzyskania rekompensaty odbiorca końcowy składa deklarację, której
wzór określa załącznik do ustawy.
2. Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
3. Deklarację składa się do przedsiębiorstwa obrotu, z którym odbiorca końcowy posiada
umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową, w terminie do dnia 31
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495,
1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179 i 183.
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grudnia 2020 r. Deklaracja złożona po upływie tego terminu nie uprawnia do otrzymania
rekompensaty.
4. Wypełnioną deklarację można złożyć:
1)

w punkcie obsługi klienta przedsiębiorstwa obrotu, z którym uprawniony odbiorca
końcowy posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową;

2)

pocztą, w formie papierowej, przy czym o dacie wpływu decyduje data stempla
pocztowego;

3)

za pomocą poczty elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym, przy czym termin złożenia deklaracji uważa się za zachowany,
jeżeli przed jego upływem wiadomość elektroniczna została nadana;

4)

za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do komunikacji pomiędzy odbiorcą
końcowym i przedsiębiorstwem obrotu.
5. W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy

kompleksowej jest więcej niż jedna osoba, warunkiem uzyskania prawa do rekompensaty jest
podpisanie deklaracji i złożenie jej przez jedną z tych osób.
6. Deklarację w stosunku do jednego punktu poboru energii elektrycznej składa się tylko
raz, z uwzględnieniem ust. 7.
7. W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji, przed dniem 31 grudnia 2020 r., odbiorca
końcowy dokonał zmiany przedsiębiorstwa obrotu, obowiązany jest on do ponownego złożenia
deklaracji, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. W tym przypadku rekompensaty udziela się
tylko raz, na podstawie najpóźniej złożonej deklaracji.
8. Przedsiębiorstwo obrotu sprawdza poprawność i kompletność danych zawartych w
deklaracji w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
9. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionej deklaracji przedsiębiorstwo obrotu
wzywa odbiorcę końcowego, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania deklaracji,
do jej poprawienia lub uzupełnienia oraz dostarczenia w sposób wskazany w ust. 4 w terminie
30 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje utratą prawa
do rekompensaty.
10. Przedsiębiorstwo obrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. zwraca się do
naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie
spełnienia przez odbiorcę końcowego warunku określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1, w stosunku
do 0,1 % losowo wybranych odbiorców końcowych, którzy złożyli deklarację, zaokrąglając ich
liczbę w górę do liczby całkowitej. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego udziela
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informacji w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wystąpienie z wnioskiem przez
przedsiębiorstwo obrotu nie wstrzymuje wypłaty rekompensat, zgodnie z art. 6 ust. 2-4.
11. W przypadku gdy z informacji, o której mowa w ust. 10, wynika, że roczna podstawa
obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych odbiorcy końcowego przekracza kwotę
wskazaną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, przedsiębiorstwo obrotu informuje o tym Zarządcę Rozliczeń S.A., o którym mowa
w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u
wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874), zwanego dalej „zarządcą rozliczeń
cen”, przekazując dokumentację zebraną w sprawie.
Art. 5. 1. Przedsiębiorstwo obrotu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy
przedkłada odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 28
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532) wzór deklaracji, stanowiącej załącznik
do ustawy oraz informację dotyczącą:
1)

podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty, ze wskazaniem, że uprawnieni są
wyłącznie odbiorcy końcowi, o których mowa w art. 3 ust. 1, z uwzględnieniem art. 3 ust.
2;

2)

wysokości rekompensaty wskazanej w art. 3 ust. 4;

3)

zasad i sposobu wypłaty rekompensaty;

4)

sposobów złożenia deklaracji, o których mowa w art. 4 ust. 4, wraz z podaniem danych
tego przedsiębiorstwa obrotu umożliwiających skuteczne złożenie deklaracji w wybrany
przez odbiorcę końcowego sposób.
2. Przedsiębiorstwo obrotu, w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 października

2020 r., przekazuje wzór deklaracji, stanowiącej załącznik do ustawy oraz informację, o której
mowa w ust. 1, odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 28
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który
w terminie do dnia poprzedzającego dzień przekazania wzoru deklaracji, stanowiącej załącznik
do ustawy oraz informacji, o której mowa w ust. 1, nie złożył temu przedsiębiorstwu deklaracji.
3. W przypadku gdy w 2020 r. doszło do zmiany przedsiębiorstwa obrotu przez odbiorcę
końcowego, przedsiębiorstwo obrotu przedkłada odbiorcy końcowemu, z którym w 2020 r.
zawarło umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową w stosunku do
punktu poboru energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, w którym
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odbiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, informację o
obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
4. Przedsiębiorstwo obrotu zamieszcza na swojej stronie internetowej wzór deklaracji,
stanowiącej załącznik do ustawy oraz informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni
od dnia wejścia w życie ustawy i udostępnia je na swojej stronie internetowej co najmniej do
dnia 30 września 2021 r.
Art. 6. 1. Rekompensaty udziela się za pośrednictwem przedsiębiorstwa obrotu, które w
dniu 31 grudnia 2020 r. posiadało umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę
kompleksową z odbiorcą końcowym.
2. Przedsiębiorstwo obrotu, o którym mowa w ust. 1, oblicza wysokość rekompensaty i
udziela jej poprzez dokonanie korekty kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię
elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r., o odpowiednią kwotę wskazaną w art. 3
ust. 4, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2.
3. W przypadku, gdy kwota rekompensaty przewyższa wysokość kwoty na pierwszej
fakturze za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r., przedsiębiorstwo obrotu
dokonuje korekty faktur, wystawianych bezpośrednio po pierwszej fakturze, w taki sposób, aby
odbiorca końcowy otrzymał pełną należną mu kwotę, wskazaną w art. 3 ust. 4, z zastrzeżeniem
art. 3 ust. 2.
4. W przypadku braku możliwości dokonania korekty w sposób, o którym mowa w ust. 2
lub 3, w tym, gdy umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa z odbiorcą
końcowym, z którym przedsiębiorstwo obrotu miało zawartą umowę sprzedaży energii
elektrycznej albo umowę kompleksową w dniu 31 grudnia 2020 r. wygasła lub została
rozwiązana po tym dniu, przedsiębiorstwo obrotu występuje do odbiorcy końcowego o
wskazanie numeru rachunku bankowego do wypłacenia należnej rekompensaty albo jej części,
w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy, wyznaczając odbiorcy
końcowemu termin nie krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania. Przedsiębiorstwo
obrotu dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania numeru
rachunku bankowego odbiorcy końcowego.
5. W przypadku gdy odbiorca końcowy nie poda numeru rachunku bankowego w terminie
wyznaczonym przez przedsiębiorstwo obrotu zgodnie z ust. 4, odbiorca końcowy traci prawo
do wypłaty rekompensaty.
6. Przedsiębiorstwo obrotu informuje odbiorcę końcowego o kwocie udzielonej
rekompensaty, wyrażonej w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, poprzez:
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1)

wskazanie na fakturze, o której mowa w ust. 2 i 3 odrębnej pozycji pod nazwą
„rekompensata”, lub

2)

przesłanie odrębnej informacji wraz z fakturą, o której mowa w ust. 2 i 3 lub wezwaniem,
o którym mowa w ust. 4.
Art. 7. 1. Odbiorca końcowy, który otrzymał rekompensatę nienależnie, obowiązany jest

do jej zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, na rachunek bankowy Funduszu
Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
2. Za nienależnie pobraną rekompensatę uważa się rekompensatę wypłaconą odbiorcy
końcowemu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia.
3. Od nienależnie pobranej rekompensaty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie
od dnia jej otrzymania.
4. Decyzję, określającą wysokość nienależnie pobranej rekompensaty podlegającej
zwrotowi wraz z kwotą należnych odsetek oraz terminem dokonania zwrotu rekompensaty,
wydaje zarządcą rozliczeń cen.
5. Należności z tytułu nienależnie pobranej rekompensaty ulegają przedawnieniu z
upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o zwrocie nienależnie pobranej rekompensaty
stała się ostateczna.
6. Decyzja o zwrocie nienależnie pobranej rekompensaty nie jest wydawana, jeżeli od
terminu jej wypłaty upłynęło więcej niż 3 lata.
Art. 8. 1. Przedsiębiorstwo obrotu do dnia 15 stycznia 2021 r. przekazuje, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, do przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego
działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wykaz punktów poboru energii
elektrycznej odbiorców końcowych, którzy złożyli deklaracje, z którymi przedsiębiorstwo
obrotu miało zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową w dniu
31 grudnia 2020 r., zawierający numery punktów poboru energii elektrycznej.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej kwalifikuje każdego z odbiorców końcowych z wykazu, o którym mowa w ust. 1,
do przedziałów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 4, i przekazuje
przedsiębiorstwu obrotu ten wykaz w terminie do dnia 26 lutego 2021 r., w oparciu o dane
pomiarowe pochodzące z 2020 r.
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3. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej nie posiada danych o zużyciu energii elektrycznej wobec
wskazanego w wykazie, o którym mowa w ust. 1, punktu poboru energii elektrycznej za 2020
r., dokonuje ono kwalifikacji, o której mowa w ust. 2, na podstawie danych o zużyciu energii
elektrycznej w tym punkcie w 2019 r.
Art. 9. 1. Przedsiębiorstwo obrotu może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen
z wnioskiem o wypłatę kwoty równej sumie wypłaconych rekompensat odbiorcom końcowym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w terminie do dnia 30
września 2021 r. Złożenie wniosku po upływie tego terminu powoduje utratę prawa do
otrzymania kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)

oznaczenie wnioskodawcy - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;

2)

numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o ile wnioskodawca
taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Turcji;

3)

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)

wykaz punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy złożyli
deklaracje, odrębnie dla każdej grupy zużycia, określonej w art. 3 ust. 4;

5)

wnioskowaną wysokość kwoty równą sumie wypłaconych rekompensat, wyrażoną w
złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

6)

numery faktur, które zostały skorygowane zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 oraz wykaz punktów
poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którym wypłacono należną
rekompensatę zgodnie z art. 6 ust. 5;

7)

numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonana wypłata.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się jednorazowo, po wypłaceniu wszystkim

odbiorcom rekompensat, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej
utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen i opatruje się go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Składający wniosek oświadcza, że przedsiębiorstwo obrotu
dokonało wypłaty rekompensaty wszystkim odbiorcom końcowym; oświadczenie to składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
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233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5. Zarządca rozliczeń cen dokonuje weryfikacji wniosku pod względem poprawności
dokonanych obliczeń oraz kompletności wymaganych danych.
6. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca
rozliczeń cen, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa przedsiębiorstwo obrotu
do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.
7. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie
wskazanym w ust. 6, zarządca rozliczeń cen odmawia zatwierdzenia wniosku, informując
przedsiębiorstwo obrotu o przyczynie tej odmowy.
8. Odmowa zatwierdzenia wniosku, o której mowa w ust. 7, nie pozbawia
przedsiębiorstwa obrotu możliwości ponownego złożenia wniosku. Przepisy ust. 1-7 stosuje
się odpowiednio. Ponowny wniosek może zostać złożony wyłącznie raz.
9. Zarządca rozliczeń cen wypłaca przedsiębiorstwu obrotu kwotę, o której mowa w ust.
1, w terminie:
1)

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy do 500 000 punktów poboru energii elektrycznej;

2)

2 miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy od 500 001 do 1 000 000 punktów poboru energii elektrycznej;

3)

3 miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy od 1 000 001 do 2 000 000 punktów poboru energii elektrycznej;

4)

4 miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy od 2 000 001 do 3 000 000 punktów poboru energii elektrycznej;

5)

5 miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy od 3 000 001 do 4 000 000 punktów poboru energii elektrycznej;

6)

6 miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku - w przypadku gdy
wniosek dotyczy więcej niż 4 000 000 punktów poboru energii elektrycznej.
10. Zarządca rozliczeń cen, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., publikuje na swojej

stronie internetowej wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, informując o publikacji ministra
właściwego do spraw energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem
URE”.
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11. Wypłacona przedsiębiorstwu obrotu kwota, o której mowa w ust. 1, nie stanowi
dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106).
Art. 10. 1. Przedsiębiorstwo obrotu, które na podstawie wniosku, o którym mowa w art.
9 ust. 1, otrzyma nienależnie kwotę równą sumie wypłaconych rekompensat, obowiązane jest
do jej zwrotu na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw.
2. Zarządca rozliczeń cen wydaje decyzję określającą wysokość nienależnie pobranej
kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu.
3. Od nienależnie pobranej kwoty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia
jej otrzymania.
Art. 11. W sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń cen na mocy
niniejszej ustawy, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z
2019 r. poz. 60, 730 i 1133), w stosunku do zarządcy rozliczeń cen, jest minister właściwy do
spraw energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw.
Art. 12. Rekompensaty udzielonej odbiorcy końcowemu, nie wlicza się do dochodu, o
którym mowa w:
1)

art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2)

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2133);

3)

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r. poz.
1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);

4)

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
Art. 13. Kwoty, o których mowa w art. 9 ust. 1, finansowane są z Funduszu Wypłaty

Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Art. 14. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
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1)

nie dokonuje weryfikacji deklaracji, o której mowa w art. 4 ust. 8, w terminie wskazanym
w tym przepisie;

2)

nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 4 ust. 9, w terminie wskazanym w tym
przepisie;

3)

nie występuje do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, o którym mowa w art. 4
ust. 10, w terminie wskazanym w tym przepisie;

4)

nie przedkłada odbiorcy końcowemu wzoru deklaracji i informacji, o których mowa w
art. 5 ust. 1 i 2, w terminach wskazanych w tych przepisach;

5)

nie informuje odbiorcy końcowego o obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 3, w
terminie wskazanym w tym przepisie albo nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w
art. 5 ust. 4;

6)

nie udziela rekompensaty, zgodnie z art. 6 ust. 2-4;

7)

nie informuje odbiorcy końcowego o kwocie udzielonej mu rekompensaty zgodnie z art.
6 ust. 6;

8)

nie przekazuje wykazu punktów poboru, zgodnie z art. 8 ust. 1, w terminie wskazanym w
tym przepisie;

9)

nie dokonuje kwalifikacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3, w terminie wskazanym w art.
8 ust. 2.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Prezes URE w drodze decyzji.
3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości

czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości
finansowe.
4. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
5. Zarządca rozliczeń cen, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów,
o których mowa w ust. 1, informuje o tym Prezesa URE, przekazując jednocześnie
dokumentację zebraną w sprawie.
6. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 0,5% i
wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności
koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli przedsiębiorca nie
uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od
100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.
7. Kara pieniężna jest płatna na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

– 11 –
8. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
9. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 15. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.4)) po art. 52j dodaje się art. 52k w brzmieniu:
„Art. 52k. Zwalnia się od podatku dochodowego rekompensatę, o której mowa w
ustawie z dnia……. o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020
r. (Dz. U. poz. …).”.
Art. 16. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136) w art. 49 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w
brzmieniu:
„2d. 100 % środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji 25 000 000
uprawnień do emisji, skierowanych do sprzedaży w 2021 r., począwszy od dnia 1 stycznia
2021 r. przekazuje się do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532).”.
Art. 17. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 12:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) 100 % środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji 25 000 000
uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2d ustawy z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z
2020 r. poz. 136);”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495,
1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179
i 183.
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„2a) środki stanowiące zwrot kwoty równej sumie wypłaconych rekompensat odbiorcom
końcowym, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia……. o rekompensatach z
tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.(Dz. U. poz. …);
2b) środki stanowiące zwrot rekompensaty, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia…….
o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.;”;
2) w art. 13 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wypłatę kwot równych sumie wypłaconych rekompensat odbiorcom końcowym., o
których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia……. o rekompensatach z tytułu wzrostu
cen energii elektrycznej w 2020 r.”;
3) w art. 15 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w
art. 7, 9 i 10 ustawy z dnia……. o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii
elektrycznej w 2020 r.”;
4) w art. 16 ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia……. o
rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.;
11) dokonywanie wypłat kwot, o których mowa w art. 9 ust. 10 ustawy z dnia……. o
rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.”.
Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grzegorz Dostatni
Dyrektor Departamentu Prawnego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
dokument podpisany elektronicznie
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