NOWE ZASADY
KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF ORAZ ROZLICZEŃ
W OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I GAZEM ZIEMNYM
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 640)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2500)
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NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF ORAZ ROZLICZEŃ W OBROCIE ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2500) w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Znaczące zmiany z
perspektywy OSD
oraz spółek obrotu

cena energii w „strefie
nocnej”

pobór opłaty
aktywacyjnej

Nowa „nocna” strefa
czasowa dla odbiorców
w gospodarstwach
domowych

zasady kalkulacji
kosztów uzasadnionych

zasady określania
składnika zmiennego
stawki sieciowej

Zasady kształtowania
i kalkulacji taryf i cenników
oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi po
zniesieniu obowiązku
zatwierdzania taryf
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NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF ORAZ ROZLICZEŃ W OBROCIE GAZEM
ZIEMNYM

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 640) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
✓

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 r. Część przepisów wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
2019 r. (niektóre obowiązki informacyjne) lub 31 maja 2019 r. (ustalenia dotyczące kosztów).

✓

Wprowadzenie:
 definicji: dystrybucji i przesłania zwrotnego,
 mechanizmu stosowania maksymalnych cen i stawek opłat w obrocie.

✓

Zmiana:
 definicji wirtualnego przesyłania zwrotnego,
 zasad rozliczeń opłat za wstrzymanie i wznowienie dostarczania gazu,
 zasad rozliczania przesyłu gaz- rezygnacja z opłat zmiennych, zasada stawki minimalnej dla punktów
międzysystemowych,
 zmiana zasad rozliczenia dla układów przedpłatowych, rozszerzenie zakresu kosztów uzasadnionych, obniżenie
wartości współczynników korekcyjnych dla przepustowości krótkoterminowych w przypadku opłat dystrybucyjnych,
 części regulacji dotyczących kalkulacji i rozliczenia przyłączenia do sieci,
 zasad rozliczeń oraz ich korekty.

✓

Uszczegółowienie:
 zasad ustalania opłat za świadczenie usług regazyfikacji,
 zasad kalkulacji taryf dla usług magazynowania i regazyfikacji, uwzględniających przedłużone procesowe
składowanie LNG.

✓

Rezygnacja:
 z zapisów dotyczących odrębnej kwalifikacji taryfowej przy wykorzystaniu kilku umów zakupu,
 rezygnacja z określenia współczynników korekcyjnych dla przepustowości krótkoterminowych i przerywanych.
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MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO
FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zespoły dedykowane do poszczególnych obszarów energetycznego doradztwa regulacyjnego
Gaz ziemny:
Elektroenergetyka: Odnawialne
- doradztwo
- doradztwo
Źródła Energii
regulacyjne
regulacyjne
(OZE) i
- kontraktacja na
- kontraktacja na
kogeneracja
rynku TPA
rynku TPA hurtowym
(CHP):
hurtowym (w tym i detalicznym (w tym - doradztwo
import) i
konsument)
regulacyjne
detalicznym (w tym
- doradztwo
- kontraktacja i
konsument)
antymonopolowe
rozliczenie
- doradztwo
- sprzedawca z
obowiązków
antymonopolowe
urzędu
- bezpieczeństwo
- Cenniki i taryfy
dostaw: zapasy
- KDT, inne
obowiązkowe i
dywersyfikacja
- taryfy i cenniki
- inne

Operatorzy:
- doradztwo
regulacyjne
- instrukcje
- taryfy
- harmonizacja
zasad TPA

Zarządzanie
majątkiem
energetycznym:
- doradztwo w
obszarze praw
majątkowych (prawa
obligacyjne i
rzeczowe, zarządzanie
majątkiem sieciowym)
- wsparcie prawne w
postępowaniach

Doradztwo
Doradztwo
inwestycyjne:
podatkowe:
- pozwolenia i ceny transferowe,
proces
akcyza, VAT, CIT,
inwestycyjny
PIT, PCC, inne
- zamówienia
publiczne i
umowy FIDIC
- warunki
pozyskania
finansowania

Obszar ochrony
środowiska
- emisje (GHE,
CO2, Sox, Nox,
pyły)
- ocena
oddziaływania,
pozwolenia i inne
doradztwo
środowiskowe

Wsparcie obszaru
Doradztwo
prawnego
korporacyjne:
doradztwem
zarządzanie ładem
biznesowym i
korporacyjnym, w
informatycznym
tym tworzenie i
poprzez
zarządzanie
szczegółowe
spółkami lub innymi
analizy wybranych
podmiotami
elementów
zależnymi oraz
branżowych lub
prowadzenie
informatycznych
procesów
restrukturyzacji, fuzji
i przejęć
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