XIII Spotkanie Branży Paliwowej –
Polski Rynek LPG
Zmiany w Prawie Energetycznym i ich wpływ na
działalność branży LPG

Zakopane - 27 październik 2016 r.
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CELE WPROWADZENIA ZMIAN

Systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych

Zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliw

Wyeliminowanie uchybień i braków legislacyjnych
obowiązujących przepisów w obszarze paliw ciekłych,
które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują
trudności w procesie stosowania prawa
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NOWA DEFINICJA PALIWA CIEKŁEGO W PRAWIE
ENEREGETYCZNYM
Ciekłe nośniki energii (w tym zawierające dodatki), takie jak:
1) półprodukty rafineryjne,
2) gaz płynny LPG,
3) benzyny pirolityczne,
4) benzyny silnikowe,
5) benzyny lotnicze,
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych,
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,
8) inne nafty,
9) oleje napędowe,
10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe,
11) ciężkie oleje opałowe,
12) benzyny lakowe i przemysłowe,
13) biopaliwa płynne (ciekłe),

- szczegółowy wykaz ma określić rozporządzenie.
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii określa szczegółowy wykaz paliw ciekłych,
których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja,
obrót, w tym obrót z zagranicą, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru
podmiotów przywożących.
W przypadku gazu płynnego LPG są to paliwa ciekłe oznaczone kodami CN:
1.

2711 12 - propan, skroplony,

2.

2711 13 - butany, skroplone, z wył. o czystości n-butanu lub izobutanu
>= 95%,

3.

2711 14 - etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone z wył. etylenu
o czystości >= 95% i propylenu, butylenu i butadienu o czystości >= 90%,
2711 19 00 - węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wył. gazu ziemnego, propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu i
butadienu.

4.

Konsultacje nad rozporządzeniem mają potrwać do 27 listopada 2016 r.
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ZMIENIONE POJĘCIE WYTWARZANIA

1

WYTWARZANIE –
art. 3 ust. 45

produkcja paliw stałych, paliw gazowych
lub energii w procesie energetycznym

produkcja paliw ciekłych w instalacjach
wytwarzania paliw ciekłych w procesach:

- przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL),
półproduktów rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów
albo przerobu biomasy

- przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw
ciekłych lub mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi

- przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
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NOWE POJĘCIA

2

3

MAGAZYNOWANIE
PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 57

PRZEŁADUNEK
PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 58

4
INSTALACJA

WYTWARZANIA PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10e

5
STACJA

KONTENEROWA –
art. 3 ust. 10i

MAGAZYNOWANIA
PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10f

6
ŚRODEK TRANSPORTU
PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10j

PRZEŁADUNKU PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10g

7
INFRASTRUKTURA
PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10d

PALIW CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10h
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8

PODMIOT
PRZYWOŻĄCY –
art. 3 ust. 12c

9

PRZYWÓZ PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 12d

10

NABYCIE
WEWNĄTRZWSPÓLNOT
OWE PALIW CIEKŁYCH
– art. 3 ust. 12f

11

IMPORT PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 12h

12

WYWÓZ PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 12e

13

DOSTAWA
WEWNĄTRZWSPÓLNOT
OWA PALIW CIEKŁYCH
– art. 3 ust. 12g

14

EKSPORT PALIW
CIEKŁYCH –
art. 3 ust. 10i
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NOWA DEFINICJA PALIWA CIEKŁEGO - KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA
WNIOSKU O KONCESJE W PRAKTYCE
Podmiot zobowiązany

1

2

3

4

Obowiązek

Termin

podmioty prowadzące
działalność
wymagającą wpisu do
rejestru podmiotów
przywożących

złożenie kompletnego wniosku o
wpis do rejestru

1 miesiąc od dnia wejścia w
życie rozporządzenia
określającego wykaz paliw
ciekłych

podmioty wykonujące
działalność
koncesjonowaną

złożenie wniosku o zmianę
posiadanych koncesji w celu
dostosowania ich treści do
definicji paliw ciekłych

1 miesiąc od dnia wejścia w
życie rozporządzenia
określającego wykaz paliw
ciekłych

podmioty wykonujące
działalność polegającą
na wytwarzaniu, który
nie wymagał koncesji
przed dniem wejścia w
życie ustawy
nowelizującej

złożenie wniosku o udzielenie
lub zmianę posiadanej koncesji
na wytwarzanie

1 miesiąc od dnia wejścia w
życie rozporządzenia
określającego wykaz paliw
ciekłych

podmioty wykonujące
działalność polegająca
na przeładunku paliw
ciekłych

złożenie wniosku o udzielenie
koncesji na przeładunek lub
wniosku o zmianę koncesji na
magazynowanie o rozszerzenie
jej o przeładunek

Działanie URE

1 miesiąc od dnia wejścia w
życie rozporządzenia
określającego wykaz paliw
ciekłych
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NOWY RODZAJ KONCESJI – KONCESJA NA PRZEŁADUNEK PALIW CIEKŁYCH
 Kiedy wymagana jest koncesja
 Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego
gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w
instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw
ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o
przepustowości poniżej 1 MJ/s.
 Przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub
rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych
lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych.
 Instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalacja używana do rozładunku lub
załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny
kontenerowe lub statki.
 Przeładunek – czym jest w praktyce
 Przeładunek a obrót LPG
 Przeładunek a magazynowanie
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PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PALIW BEZ KONCESJI
LUB WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH
 Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi
paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
Za przestępstwo odpowiada jak wykonujący działalność bez koncesji, kto, na podstawie
przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania,
zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu
niemającego osobowości prawnej.
 Kto dokonuje przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów
przywożących, podlega grzywnie do 2.500.000 zł.
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NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

1

OBOWIĄZEK PROWADZENIA WYKAZU
KONTRAHENTÓW I PRZEKAZYWANIA
SPRAWOZDANIA

2

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY
RODZAJÓW ORAZ ILOŚCI WYTWORZONYCH,
PRZYWIEZIONYCH I WYWIEZIONYCH PALIW
CIEKŁYCH

3

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O RODZAJACHI
LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY PALIW
CIEKŁYCH

4

OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
ZABEZPIECZENIA
MAJĄTKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Z KONCESJĄ WPC-LPG I OPZ-LPG
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1

OBOWIĄZEK PROWADZENIA WYKAZU
KONTRAHENTÓW

 Podmioty zobowiązane
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem,
przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych.
 Przedmiot obowiązku
Prowadzenie wykazu:
1) przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem (w tym
obrotem z zagranicą) paliwami ciekłymi,
2) podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych,
- wobec których w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczono odpowiednio usługi
magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.
 Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w
terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.
 Treść wykazu
 Udostępnienie wykazu
Pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie kontrahentów ustawy jest
październik 2016 r. – wykaz powinien być sporządzony do 7 listopada 2016 r.
Brak wykazu - możliwość nałożenia kary od 15.000,00 do 50.000,00 zł.
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OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDANIA
 Podmioty zobowiązane
Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane do sporządzenia wykazu przedsiębiorstw
energetycznych.
 Przedmiot obowiązku
Przekazywanie: Prezesowi URE, Prezesowi ARM, oraz ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych sprawozdań zawierających informacje o podmiotach zlecających
usługi.
 Treść sprawozdania:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy
końcowego paliw ciekłych,
2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie
informacji o przywozie na terytorium RP lub wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium,
będących przedmiotem usług świadczonych przed przedsiębiorstwa sporządzające wykaz,
wraz z podaniem miejsca ich świadczenia
 Termin realizacji obowiązku
Miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze
określające wzór sprawozdania.
W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie - kara pieniężna 10.000,00 zł.
W przypadku przekazania nieprawdziwych danych - kara pieniężna od 10.000,00 do
50.000,00 zł.
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2

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY
RODZAJÓW ORAZ ILOŚCI WYTWORZONYCH, PRZYWIEZIONYCH
I WYWIEZIONYCH PALIW CIEKŁYCH

 Podmioty zobowiązane
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję WPC lub OPZ, a także
podmioty przywożące.
 Przedmiot obowiązku
Podmioty zobowiązane przekazują:
1) Prezesowi URE,
2) Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,
3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi
właściwemu do spraw energii
- miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych
i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (obowiązek
sprawozdawczy), poprzez wskazanie formy rozporządzenia nimi lub
przedstawienie informacji o zużyciu ich na potrzeby własne.
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 Wzór sprawozdania
Określi Minister Energii.
 Termin realizacji obowiązku
W terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązku prowadzenia
sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i
wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze określające wzór
sprawozdania.
 Skutki niewykonania obowiązku sprawozdawczego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Prezes ARM informują
niezwłocznie Prezesa URE o niezłożeniu w terminie do tych organów ww.
sprawozdania.
W przypadku niewykonania obowiązku sprawozdawczego - kara finansowa
10.000,00 zł.
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3

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O RODZAJACH
I LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY PALIW CIEKŁYCH

 Obowiązek informowania – co do zasady polega na tym, że:
Podmiot obowiązku, tj. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
polegającą na:
1) wytwarzaniu paliw ciekłych,
2) magazynowaniu ,
3) przeładunku paliw ciekłych,
4) przesyłaniu,
5) dystrybucji paliw ciekłych,
6) obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą,
7) podmiot przywożący,
- przekazuje do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury
paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od
dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania
eksploatacji tej infrastruktury.
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 Sytuacja ze względu na brak przepisów szczególnych określających wzór
informacji przekazywanej do Prezesa URE, mianowicie:
1) przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed 2 września 2016 r. udzielono
koncesji, zgłaszają do Prezesa URE pierwszą informację o całej eksploatowanej lub
trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w oparciu o ww.
informację w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia
określającego wzór tej informacji,
2) przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje od 2 września 2016 r.,
a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia określającego wzór ww. informacji
- nie składają one informacji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji
infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury lecz
składają pierwszą informację w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie
rozporządzenia określającego wzór tej informacji.
 W przypadku niewykonania obowiązku zgłoszenia, ustawa przewiduje karę
finansową w wysokości 10.000,00 zł dla każdego rodzaju lokalizacji infrastruktury
paliw ciekłych niezgłoszonej w terminie.
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4

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ZABEZPICZENIA PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA Z KONCESJĄ WPC-LPG I OPZ-LPG

 Podmioty zobowiązane
Przedsiębiorstwa energetyczne które z dniem 2 września 2016 r. posiadały koncesje WPCLPG i OPZ-LPG.
 Przedmiot obowiązku
Zobowiązane do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10.000.000 złotych, w
celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z
wykonywaną działalnością koncesjonowaną.
 Termin realizacji obowiązku
Przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające przed 2 września 2016 r. koncesje WPC-LPG i
OPZ-LPG, dla których niewymagane było złożenie zabezpieczenia majątkowego, składają to
zabezpieczenie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Pakietu energetycznego,
tzn. do 2 grudnia 2016 r.
 Skutki niewykonania obowiązku
Koncesje WPC-LPG i OPZ-LPG wydane przed 2 września 2016 r. - wygasają z upływem
ostatniego dnia tego terminu, czyli z dniem 2 grudnia 2016 r. Utrata mocy tych koncesji nie
wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia przez Prezesa URE.
 Organ właściwy – NACZELNIK URZĘDU CELNEGO WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ 19

ZMIANA ZAKRESU ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO PRZY
KONCESJACH WPC I OPZ
 Należnościami związanymi z wykonywana działalnością koncesjonowaną
podlegającymi zabezpieczeniu są należności z tytułu:
1) opłat rocznych,
2) kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji,
3) opłaty zapasowej, o której mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej
4) kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego,
5) kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań
jakościowych,
6) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego oraz
opłaty paliwowej,
7) odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1-6.
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DODANIE NOWEJ FORMY ZABEZPIECZENIA
 Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
2) poręczenia banku,
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku,
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości
nominalne,
6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu celnego,
potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.
W gwarancjach, bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarant zobowiązuje się na
piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie
właściwego Naczelnika Urzędu Celnego działającego z urzędu lub na wniosek
właściwego organu, zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za
zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.
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REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH
 Prezes URE prowadzi w postaci elektronicznej rejestr podmiotów przywożących.
 Rejestr podmiotów jest jawny i udostępniany w BIP Urzędu Regulacji Energetyki,
z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz serii
i numeru dokumentu tożsamości.
 Rejestr zawiera następujące dane rejestrowe:
1) oznaczenie podmiotu,
2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu,
3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej
przez podmiot przywożący,
4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego,
5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie
paliw ciekłych.
 Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru podmiotów przywożących w drodze
decyzji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia
wniosku.
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NEGATYWNE PRZESŁANKI WPISU DO REJESTRU
 Do rejestru podmiotów przywożących nie może zostać wpisany podmiot, który:
1) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej
ustawą,
2) zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem
przypadków gdy:
a) uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległości podatkowych albo
b) podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
 Prezes URE z urzędu wykreśl z rejestru podmiot przywożący, który w okresie
kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub zaistniały
negatywne przesłanki wpisu do rejestru.
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Dziękujemy za uwagę

