29 września (wtorek) 2015 r.
Warszawa (Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98)

Program Seminarium*
I

10.00 Kawa powitalna

11.00 OTWARCIE SEMINARIUM

II

Moderator Seminarium: Tomasz Kassel, partner, Dział Doradztwa Prawno-Podatkowego, PwC
III

11.15-13.15 I PANEL

1) „Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa

energochłonne - historia sukcesu”:
- Ministerstwo Finansów - powód wprowadzenia nowych zwolnień od akcyzy dla energii elektrycznej
i ich wpływ na działalność podatników akcyzy - Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w MF, Wojciech
Bronicki, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w MF;
- Polska Izba Przemysłu Chemicznego - wpływ wprowadzenia nowych zwolnień od akcyzy na przemysł
chemiczny - dr inż. Krzysztof Łokaj, dyrektor zarządzający, PIPCH;
2) „Ulgi dla odbiorców energochłonnych w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii”:
- Urząd Regulacji Energetyki - Donata Nowak, z-ca dyrektora Departamentu Systemów Wsparcia, URE
- Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii - Henryk Kaliś, prezes zarządu, IEPiOE
IV

13.15-13.45 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

V

13.45-15.15 II PANEL
Prowadzący: Krzysztof Wiński, Bartosz Margol, PwC

3) Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach energochłonnych:

- Jaki proces produkcyjny można uznać za proces energochłonny? - analiza zakresu zwolnienia od akcyzy.
- Obowiązek formalny - status podatnika akcyzy: w jaki sposób go uzyskać oraz jakie będą konsekwencje
jego uzyskania?
- Obowiązek formalny - oświadczenia o sposobie wykorzystania energii elektrycznej: co powinny zawierać,
termin ich składania.
4) Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny:
- Jak poprawnie określić kod PKD dla prowadzonej działalności produkcyjnej? - doświadczenia z systemu
wsparcia przewidzianego w Ustawie o OZE.
- Jak poprawnie wyliczyć próg energochłonności? - doświadczenia z systemu akcyzy od wyrobów
węglowych, wyrobów gazowych oraz systemu wsparcia przewidzianego w Ustawie o OZE.
- Jak poprawnie wyliczyć kwotę częściowego zwrotu akcyzy?
- Jak poprawnie złożyć wniosek o zwrot części akcyzy?
5) Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.
VI

15.15-16.30 Obiad

VII

16.30-17.30 III PANEL
Prowadzący: Grzegorz Kuś, Bartosz Margol, PwC
Ulga energetyczna dla przedsiębiorców wykorzystujących znaczne ilości energii elektrycznej z systemu
wsparcia (ustawa o OZE).
- Doświadczenia praktyczne związane z uzyskaniem statusu odbiorcy przemysłowego zgodnie z ustawą
o OZE.
- Jak określić przeważające PKD? Jakie dokumenty dotyczące PKD są wymagane przez URE? Czy możliwa
jest zmiana przeważającego PKD?
- Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej - zmiany na 2016 r.
- Jakie dokumenty należy przedłożyć do 30 listopada 2016 r.?
- Obowiązki sprawozdawcze odbiorców przemysłowych.

VIII

17.30-18.00 Dyskusja, pytania, podsumowanie merytoryczne Seminarium

IX

18.15-20.15 Kolacja, rozmowy kuluarowe

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Zagadnienia do Panelu Dyskusyjnego










Jak skutecznie określić zakres zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach
energochłonnych? Czy należy zastosować podejście „wąskie”, uwzględniające wyłącznie energię
elektryczną zużytą bezpośrednio w procesie produkcyjnym, czy też podejście „szerokie”, zgodnie z którym
należy również uwzględniać energię elektryczną zużytą w procesach pośrednio związanych z procesem
energochłonnym?
W jaki sposób należy określać procesy energochłonne, których definicje nie zostały zawarte w ustawie
akcyzowej, elektrolizę chemiczną, procesy metalurgiczne oraz elektrolityczne?
Z jakich powodów ograniczono możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla energii wykorzystanej
w procesie energochłonnym wyłącznie do podmiotów posiadających status podatnika akcyzy? Czy nie
warto było rozważyć wprowadzenie systemu analogicznego jak ten, który istnieje w przypadku wyrobów
gazowych?
Jak należy wyliczać próg energochłonności? Czy należy zastosować podejście „wąskie”, uwzględniające
wyłącznie cenę energii elektrycznej, czy też podejście „szerokie” tak jak ma to miejsce w przypadku
systemu wsparcia przewidzianego w ustawie o odnawialnych źródła energii, gdzie uwzględniany jest koszt
zakup lub wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym opłata OZE, koszty świadectw
pochodzenia, koszty dystrybucji lub przesyłu?
W jaki sposób należy obliczać kwotę częściowego zwrotu akcyzy? Czy dla celów obliczeń wspomnianej
kwoty należy uwzględniać: (i.) energię elektryczną powiązaną wyłącznie z kodem PKD wskazanym w art.
31d ustawy akcyzowej, czy też (ii.) energię elektryczną powiązaną wyłącznie z zakładem energochłonnym;
albo (iii.) energię elektryczną wykorzystaną przez całe przedsiębiorstwo?

www.nowa-energia.com.pl

