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Składanie oświadczeń na niższe ceny prądu będzie przedłużone do 13 sierpnia
2019 r.!
Mikro i małe firmy będą miały więcej czasu na złożenie swoim dostawcom energii elektrycznej stosownego oświadczenia,
potwierdzającego status uprawnionego odbiorcy, dzięki któremu będą mogli nadal skorzystać z cen energii z roku 2018.
Termin na składanie oświadczeń na niższe ceny prądu, po stawkach za energię elektryczną, stosowanych
30 czerwca 2018 r., ma być przedłużony do 13 sierpnia 2019 r.
Ustawa o cenach prądu znowelizowana przez Sejm w środę 31 lipca br.
Kilka dni temu pisaliśmy w ALERCIE DLA FIRM z czego wynika konieczność złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii
elektrycznej, jakich podmiotów temat dotyczy, co trzeba wypełnić i kiedy złożyć oświadczenie, aby mniej płacić za firmowy prąd do końca
2019 r.
W środę 31 lipca br. w II czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych została wprowadzona Nowelizacja Ustawy
o cenach prądu.
Zagadnienie dotyczy grup podmiotów jakimi są mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy
oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).
Po nowelizacji grupy te na składanie oświadczeń na niższe ceny prądu będą miały czas do 13 sierpnia.
Ustawa ta wprowadzać ma także zasadę, że oświadczenia złożone po dniu 27 lipca br. także będą ważne.
Czekamy jeszcze na zakończenie procesu legislacyjnego w tym zakresie.
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Co trzeba wypełnić?
Żeby skorzystać z cen energii z roku 2019 trzeba wypełnić załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych – KLIKNIJ I SPRAWDŹ PEŁNĄ TREŚĆ USTAWY. Załącznik zawiera WZÓR OŚWIADCZENIA ODBIORCY
KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ oraz WZÓR OŚWIADCZENIA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.
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