Warszawa, dnia 21 września 2016 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN LEGISLACYJNYCH
Część 1

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, ze dnia 1 sierpnia 2016 roku oraz 2 września 2016 roku weszły w życie odpowiednio:
1. ustawa z 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1052) (dalej: „Ustawa Zmieniająca VAT”) oraz
2. ustawa z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016
r. poz. 1165) (dalej: „Ustawa Zmieniająca PE”)
(dalej łącznie: „Ustawy Zmieniające Prawo Energetyczne”), które w zasadniczy sposób zmieniają zasady funkcjonowania
rynku wytwarzania, obrotu i magazynowania paliw ciekłych w Polsce.
Ustawy Zmieniające Prawo Energetyczne nakładają na podmioty działające na rynku paliw ciekłych szereg nowych
obowiązków, bez spełnienia których wykonywanie dotychczasowej działalności nie będzie możliwe zgodnie z prawem.
Należą do nich w szczególności obowiązki:
1. związane z dostosowaniem posiadanych koncesji do przepisów wprowadzonych Ustawami Zmieniającymi Prawo
Energetyczne;
2. sprawozdawcze i informacyjne.
AmeriGas Polska sp. z o.o. (dalej: „AmeriGas”) jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, wytwarzaniu paliw ciekłych,
magazynowaniu i przeładunku paliw ciekłych na mocy art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) (dalej: „Prawo Energetyczne”) zobowiązana jest do
prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi wyłącznie z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na wytwarzanie
(dalej: „WPC”) i obrót paliwami ciekłymi (dalej: „OPC” lub „OPZ”) oraz świadczenia usług magazynowania (dalej: „MPC”)
lub przeładunku wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających stosowne koncesje lub wpis do rejestru
podmiotów przywożących paliwa ciekłe oraz wpisanych do rejestru zapasów interwencyjnych, o ile jest to wymagane.
W związku z tym, że niespełnienie szeregu obowiązków nałożonych wskutek wejścia w życie Ustaw Zmieniających Prawo
Energetyczne jest zagrożone wygaśnięciem, cofnięciem koncesji lub wysokimi karami AmeriGas będzie współpracował
wyłącznie z podmiotami, które wykażą spełnianie tych obowiązków. Z tego powodu zwracamy się do Państwa, w zakresie
w jakim to Państwa dotyczy, o wykonanie m.in. czynności wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.
Brak przekazania tych dokumentów do AmeriGas w wyznaczonym terminie lub brak złożenia w terminie wymaganych
wniosków i informacji Prezesowi URE, będzie wiązał się z koniecznością ograniczenia lub zaprzestania dalszej sprzedaży
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paliw lub świadczenia usług przez AmeriGas ze względu na możliwe ograniczenie lub utratę posiadanych przez Państwa
koncesji.
Jednocześnie informujemy, że poza wymienionymi w niniejszym piśmie obowiązkami, ustawodawca nałożył także inne
dodatkowe, których wykonanie jest uwarunkowane w czasie od wejścia w życie nie samych ustaw, a rozporządzeń
wykonawczych, których na dzień 21 września 2016 r. nie zostały jeszcze wydane.
W rezultacie w piśmie wskazaliśmy wyłącznie te obowiązki, w stosunku do których termin wykonania jest pewny, a w
momencie wydania przepisów wykonawczych AmeriGas poinformuje Państwa odrębnie o dodatkowych obowiązkach.

Podmiot zobowiązany

Czynność do wykonania

Termin wykonania czynności

koncesjonariusze OPZ i WPC przesłanie do AmeriGas:
- przedsiębiorcy zagraniczni 1. kopii wniosku/ wniosków o zmianę koncesji
niespełniający warunku: (1)
poprzez
dostosowanie
do
nowych
posiadania
siedziby
na
warunków (art. 6 ust. 1 Ustawy
terytorium RP lub (2)
Zmieniającej VAT)
niezarejestrowani
jako 2. potwierdzenia/
potwierdzeń
złożenia
podatnik podatku VAT
wniosku/ wniosków w biurze podawczym
URE

do 1 października 2016 roku

koncesjonariusze OPZ i WPC

do 2 listopada 2016 roku

przesłanie do AmeriGas:
1. kopii zgłoszenia do Prezesa URE informacji
o sposobie wypełniania obowiązku w
zakresie utrzymywania obowiązkowych
paliw (art. 21 ust. 1 Ustawy Zmieniającej
PE)
2. potwierdzenia/
potwierdzeń
złożenia
informacji w biurze podawczym URE

koncesjonariusze WPC-LPG i przesłanie do AmeriGas:
OPZ-LPG
1. kopii wniosku/ wniosków do naczelnika
urzędu celnego właściwego ze względu na
siedzibę koncesjonariusza o przyjęcie
zabezpieczenia majątkowego
2. potwierdzenia/
potwierdzeń
złożenia
wniosku/ wniosków w biurze podawczym
urzędu celnego
3. potwierdzenia/ potwierdzeń ustanowienia
zabezpieczenia majątkowego (art. 23 ust. 1
Ustawy Zmieniającej PE)

do 2 grudnia 2016 roku

Z poważaniem,
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