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Dodatkowe zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną z Klientami będącymi przedsiębiorstwami 

energetycznymi 

 

1. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorstwem energetycznym, dokonującym odsprzedaży energii 

odbiorcom przyłączonym bezpośrednio do sieci Klienta lub kupującym energię w celu jej zużycia  

na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii, rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej 

odbywać się będą z uwzględnieniem oświadczeń, o których mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Klient będący przedsiębiorstwem energetycznym, dokonujący odsprzedaży energii odbiorcom przyłączonym 

bezpośrednio do sieci Klienta lub kupujący energię w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania 

lub dystrybucji energii zobowiązany jest do przekazywania Sprzedawcy oświadczeń o przeznaczeniu energii 

elektrycznej, na potrzeby rozliczenia za energię elektryczną, w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenie 

powinno być sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w niniejszym Załączniku   

i zawierać  ilości energii odsprzedanej lub zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania 

lub dystrybucji energii z podziałem na poszczególne MD. Oświadczenie złożone w formie, terminie i na 

zasadach wskazanych w ust. 3 i 4 poniżej będzie podstawą do zastosowania w rozliczeniach za energię 

sprzedaną w danym okresie rozliczeniowym, określonych w Taryfie Sprzedawcy  

 cen energii elektrycznej stosowanych w rozliczeniach za energię podlegającą odsprzedaży lub zakupioną w 

celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii.  

3. Warunkiem zastosowania w rozliczeniach z Klientem cen energii elektrycznej, o których mowa w ust. 2 

powyżej jest złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie do 3. dnia 

roboczego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zawierającego dane identyfikujące Klienta i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta 

na adres: ENEA S.A. , ul. Jana Czochralskiego 6, 61 -248 Poznań. Dopuszcza się przesłanie oświadczenia pocztą 

elektroniczną na adres: oswiadczenie@enea.pl, pod warunkiem przekazania jego oryginału w ciągu 3 dni w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Łączna ilość energii wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie może być większa  

od ilości wynikających z odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, na podstawie którego 

dokonywane są rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

5. W przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej na zasadach 

określonych w ust. 2-4 powyżej, Sprzedawca dokona rozliczeń całej energii elektrycznej sprzedanej  

w danym okresie rozliczeniowym w oparciu o określone w Taryfie Sprzedawcy  

ceny energii  stosowane w rozliczeniach za energię zużywaną przez odbiorców końcowych na własny użytek.  

6. W przypadku, gdy z przepisów prawa wynikać będzie inny termin na składanie oświadczeń, o których mowa 

powyżej i Klient złoży dane oświadczenie z uwzględnieniem terminów określonych w przepisach prawa, 

Sprzedawca, o ile zajdzie taka potrzeba dokona odpowiedniej korekty faktur.   

7. W związku z obowiązywaniem ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku gdy rozliczenia za sprzedaną  

w ramach Umowy energię odbywają się w oparciu o Taryfę Sprzedawcy, ceny energii elektrycznej, wynikające 

z Taryfy Sprzedawcy, zakupionej do dnia wejścia w życie zmian Taryfy Sprzedawcy albo nowej Taryfy 

Sprzedawcy, które zawierać będą odrębne ceny energii dla odbiorców będących podatnikiem akcyzy  

od nabywanej energii pomniejszone zostaną o stawkę podatku akcyzowego na energię elektryczną, zgodnie 

z poniższą formułą: 

CE = CT –  PAN 
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gdzie:   

CE – ceny energii elektrycznej, odpowiednio dla strefy doby i pory roku,  

CT – ceny energii elektrycznej, odpowiednio dla strefy doby i pory roku, wynikające z Taryfy Sprzedawcy,  

dla grupy taryfowej określonej w Umowie, 

PAN – stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną, wynikająca z ustawy o podatku akcyzowym, 

obowiązująca w dniu nabycia energii elektrycznej. 

8. Zapis ust. 7 ma zastosowanie jedynie w okresie obowiązywania udzielonej Klientowi koncesji,  

o której mowa w Umowie. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności odnoszących się do Klienta albo Sprzedawcy (w tym  

w szczególności zmiany ustawy, o której mowa w ust. 7, wydania interpretacji albo decyzji właściwych 

organów podatkowych albo wydania postanowień sądowych) powodujących zmianę podmiotu 

zobowiązanego do odprowadzania akcyzy od energii elektrycznej, Sprzedawca zastosuje w rozliczeniach ceny 

energii elektrycznej odpowiednie dla zaistniałej sytuacji oraz o ile będzie to konieczne dokona odpowiedniej 

korekty faktur.  

10. Zmiana treści niniejszego Załącznika odbywa się w trybie przewidzianym dla zmiany OWU,  

z zastrzeżeniem, że zmiana wzoru oświadczenia wynikająca z jego dostosowania do zmienionych przepisów 

prawa, nie stanowi zmiany Umowy i nie będzie podstawą do jej rozwiązania. 

11. Wzór oświadczenia. 
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.......................................... 

(nazwa podmiotu) 

......................................................... 

(adres, kod pocztowy miejscowość) 

 
ENEA S.A. 
ul. Jana Czochralskiego 6 
61-248 Poznań 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

na potrzeby rozliczeń za energię elektryczną 

dotyczy UMOWY SPRZEDAŻY REZERWOWEJ ENERGII 

 

W imieniu ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
nazwa przedsiębiorstwa 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres siedziby przedsiębiorstwa, kod pocztowy, miejscowość 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
mail, telefon kontaktowy 

NIP …………………………..……… KRS nr/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr *  ..………………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oznaczenie organu rejestrowego 

 

 

posiadającego koncesję: 

 

Lp. Nazwa koncesji Nr koncesji Z dnia Data obowiązywania koncesji 

1. na obrót energią elektryczną*    

2. na dystrybucję energii elektrycznej*    

3. na wytwarzanie energii elektrycznej*    

4. na przesył energii elektrycznej*    
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Oświadczam / Oświadczamy* że wyżej wymieniony podmiot w okresie rozliczeniowym trwającym od dnia ………………….. do dnia ……………………. 

w poniżej wskazanym Obiekcie następujące ilości energii elektrycznej: odsprzedał odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, zużył na 

potrzeby własne jako odbiorca końcowy oraz zużył bezpośrednio na realizację technicznego procesu w zakresie wytwarzania, przesyłania lub 

dystrybucji energii:  

 

 

Nazwa obiektu  

Adres obiektu  

Numer PPE  

 

Przeznaczenie energii 

Strefa  

czasowa 1 

kWh 

Strefa c 

zasowa 2 

kWh 

Strefa 

czasowa 3 

kWh 

Razem 

kWh 

Energia odsprzedana     

Energia przeznaczona na potrzeby własne jako 
odbiorcy końcowego 

    

Energia zużyta bezpośrednio na realizację 
technicznego procesu w zakresie wytwarzania energii 

    

Energia zużyta bezpośrednio na realizację 
technicznego procesu w zakresie dystrybucji energii 

    

Energia zużyta bezpośrednio na realizację 
technicznego procesu w zakresie przesyłania energii 

    

Razem kWh     

 

 

 

..........................................                                                               ……………………………………………………………………..  

(pieczęć firmowa podmiotu)                                                (data, podpisy i pieczątka osób upoważnionych do reprezentacji) 

* - niepotrzebne skreślić 


