INFORMACJA DLA PROSUMENTÓW
Prosumentem jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych
źródeł energii w mikroinstalacjach o mocy do 50kW.
Jeśli jesteś Prosumentem i chcesz sprzedawać nam wyprodukowane nadwyżki energii
elektrycznej, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
1.

Sprawdź na naszym kalkulatorze czy w Twoim przypadku sprzedaż nadwyżek
wyprodukowanej energii elektrycznej będzie opłacalna (wytwarzanie powinno być
średnio o 50% wyższe niż zużycie) https://reo.pl/dla-wytworcow

2. Niezbędny jest status Wytwórcy (każdy Prosument ma możliwość odejścia od
systemu prosumenckiego). Jeżeli chciałbyś zmienić zasady rozliczeń z obecnym
sprzedawcą i odejść od systemu opustów lub net-bilingu, będzie to oznaczało, że:
 wytwarzanie energii elektrycznej stanowić będzie działalność gospodarczą
(spełnione zostaną bowiem wszelkie przesłanki działalności tzn. prowadzone
działania będą miały zorganizowany charakter zarobkowy, wykonywany we
własnym imieniu i w sposób ciągły);
 nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej będą stanowiły przychód w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym;
3. Jeżeli posiadasz obecnie umowę kompleksową, to odejście od statusu prosumenta
oznacza konieczność rozdzielenia umowy kompleksowej na umowę sprzedaży oraz
umowę dystrybucyjną (przepis art. 4 ust. 3 lub art. 4 ust. 4a OZE stanowi wprost o
możliwości zawarcia umowy kompleksowej).
4. Aby sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, musisz posiadać
działalność gospodarczą. Może to być każda forma działalności gospodarczej,
zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza oraz forma innych spółek, w tym
kapitałowych.
Jak założyć działalność gospodarczą?
Jeśli masz przygotowane wszystkie potrzebne informacje, nie musisz wychodzić z
domu, żeby założyć swoją firmę. Wystarczy tylko włączyć komputer i wszystkie
formalności załatwić przez Internet. Bez trudu sobie z tym poradzisz. Złożenie
wniosku nic nie kosztuje.
Jak to zrobić?







Wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl.
W prawym górnym rogu witryny kliknij „zaloguj", a następnie „załóż nowe
konto przedsiębiorcy". Dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do
wniosku.
Określ sposób weryfikacji tożsamości – najlepszy to Profil Zaufany.
Wypełnij elektroniczny wniosek – na stronie znajdziesz prosty przewodnik oraz
pytania pomocnicze.
Wyślij wniosek. Potwierdzenie jego złożenia otrzymasz na podany adres email. W ciągu jednego dnia roboczego dane firmy zostaną wpisane do CEIDG,
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dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć działalność. Zostaną również
automatycznie przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego i Głównego
Urzędu Statystycznego.
5. Co wpisać w PKD żeby móc się rozliczać jako Wytwórca?
Jeśli zakładasz nową działalność gospodarczą w PKD powinno się znaleźć: 35.11.Z.
Jeśli posiadasz już działalność gospodarczą z wpisanym innym PKD nie masz
obowiązku zmiany kodu PKD w przypadku sprzedaży energii elektrycznej ze swojej
instalacji..
6. Podmiot sprzedający energię wytwarzaną we własnym zakresie np. z paneli
fotowoltaicznych, prowadzi, jako producent, działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji sprzedaż energii przez taką osobę
stanowi czynność opodatkowaną VAT, co do zasady według stawki 23%.
Jednakże w sytuacji, gdy łączna wartość sprzedaży objętej przepisami ustawy o VAT
nie przekroczy progu 200.000 zł rocznie (w przypadku podatników rozpoczynających
sprzedaż w trakcie roku, próg ten jest niższy, proporcjonalnie do okresu prowadzonej
działalności w danym roku), podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z
VAT przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT.
Przy czym jeśli podatnik poza sprzedażą energii wykonuje inne czynności objęte
zakresem opodatkowania VAT (czyli co do zasady prowadzi inną działalność
gospodarczą albo np. wynajmuje lokal inny niż mieszkalny), dla ustalenia, czy został
przekroczony próg
200.000 zł należy uwzględniać nie tylko obrót ze sprzedaży energii, ale również obrót
z pozostałej działalności.
7. Wytwórca nie będzie płatnikiem podatku akcyzowego. Opodatkowaniu podatkiem
akcyzowym podlega sprzedaż energii na rzecz nabywcy końcowego, natomiast nie
podlega mu sprzedaż energii na rzecz podmiotu niebędącego nabywcą końcowym.
Jeśli spełniasz powyższe warunki to zarejestruj się na Reo.pl, wybierz ofertę
odbiorców lub wystaw swoją ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Możesz również
wysłać zapytanie na adres sprzedaz@reo.pl
Przygotuj następujące dane:
Jaki posiadasz typ instalacji?
Jak jest moc Twojej instalacji?
Ilość punktów PPE posiadasz?
Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej
instalacji?
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