Zaproszenie

Praktyczne warsztaty dotyczące nowelizacji e-DD
z udziałem:
-

Ekspertów KDCP
Praktyków biznesowych korzystających z EMCS
Architektów systemu EMCS z doświadczeniem w
Ministerstwie Finansów

Zaproszenie
KDCP ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia dotyczące:

zmian przepisów podatkowych i regulacyjnych
– Nowelizacja e-DD oraz Pakiet Paliwowy 2
Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. będą kluczowe dla działalności zarówno podmiotów wytwarzających, dokonujących obrotu
oraz zużywających tzw. wyroby akcyzowe zwolnione ze względu na przeznaczenie oraz wyroby objęte zerową stawką akcyzy. Nowe regulacje
zelektronizują dotychczas papierowy obieg tzw. dokumentów dostawy, które od nowego roku będą obsługiwane przez System EMCS PL 2.0.
Obecnie procedowane są również dalsze zmiany istotne przede wszystkim z pespektywy branży paliwowej oraz branży smarowej – tzw. Pakiet
Paliwowy 2, zawierający ustawę o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym, Prawo energetyczne oraz Ordynację podatkową.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach poświęconych branżom Oil, Gas & Chemia, które organizowane będą przez naszą
Kancelarię:
▪

7 grudnia w Krakowie (Best Western Premier Kraków Hotel),

▪

11 grudnia w Warszawie (dokładna lokalizacja zostanie potwierdzona po ustaleniu liczby uczestników).

W razie zainteresowania udziałem w warsztatach prosimy o kontakt (formularz zgłoszeniowy – znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji).

Z poważaniem,

Goście specjalni

Krzysztof Rutkowski
Partner
+48 602 489 214
krzysztof.rutkowski@kdcp.pl

Monika Piórkowska
Of Counsel
+48 662 825 458
monika.piorkowska@kdcp.pl

Tomasz Steciak
Of Counsel
+48 535 230 870
tomasz.steciak@kdcp.pl

Karolina Han-Pławiak
Menedżer
+48 602 223 750
karolina.han@kdcp.pl

Piotr Eichler
Kierownik Działu Podatków
ORLEN OIL

Monika Jurkowska
Były Dyrektor
departamentu akcyzy
w Ministerstwie Finansów

AGENDA SZKOLENIA
9:30 Rejestracja uczestników
10:00-11:30

NOWELIZACJA E-DD - Zmiany w prawie

▪ E-DD – do kogo kierowana jest nowelizacja akcyzy? ▪
▪ E-DD – podstawowe pojęcia
▪
▪ Rejestracja dla celów podatku akcyzowego
▪ Kto ma obowiązek złożyć AKC-R?
▪ Czy jest obowiązek aktualizacji AKC-R?
▪ Kim jest użytkownik systemu e-DD?
▪
▪ Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy na terytorium kraju:
▪
▪ warunki korzystania ze zwolnienia oraz
zerowej stawki
▪
▪ jak rozpocząć przemieszczanie na podstawie
▪
e-DD?
▪ zasady zakończenia przemieszczania na
podstawie e-DD
▪ dostawa wyrobów akcyzowych do „NIEużytkowników” Systemu
▪ Import i WNT a nowelizacja e-DD

Awaria Systemu – zasady przemieszczania wyrobów
akcyzowych
Szczególne przypadki przemieszczania wyrobów na
e-DD:
▪ kontrola celno-skarbowa
▪ zmiana miejsca przeznaczenia
Odpowiedzialność podmiotu odbierającego na
gruncie nowelizacji e-DD
Ryzyko podmiotu wysyłającego za niedopełnienie
warunków formalnych
Wniosek o zwrot akcyzy
Specyfika wyrobów akcyzowych a e-DD
▪ LPG do celów grzewczych
▪ paliwa lotnicze i żeglugowe
▪ Wyroby węglowe
▪ E-DD a ustawa SENT
▪ Pozostałe zmiany

Eksperci KDCP
Piotr Eichler
Monika Jurkowska

AGENDA SZKOLENIA
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:30

E-DD dla biznesu – aspekty praktyczne

▪ Rejestracja na potrzeby e-DD krok po kroku

▪ Wysyłanie i odbieranie komunikatów e-DD

▪ Narzędzia informatyczne przydatne dla wysyłania
komunikatów e-DD

▪ Przenoszenie zabezpieczeń akcyzowych w ramach EMCS 2.0 ▪ Najczęstsze problemy związane z systemem EMCS

Eksperci KDCP
Piotr Eichler
Monika Jurkowska

13:30-13:45 Przerwa kawowa
13:45-15:00

PAKIET PALIWOWY 2 – Zmiany w prawie

▪ Doprecyzowanie definicji paliw ciekłych

▪ Rozszerzenie obowiązku składania zabezpieczeń

▪ „szybszy VAT” w branży chemicznej

akcyzowych

▪ Zmiany dot. importu paliw;

▪ Zwolnienie od akcyzy dla preparatów smarowych

▪ Zmiany dot. kaucji gwarancyjnej VAT

▪ Zmiany dot. tzw. bezpodstawnego wzbogacenia w VAT

▪ Nowe wymogi w przypadku WNT olejów smarowych

▪

▪ Zrównanie stawki na oleje smarowe i preparaty smarowe

15:00 Lunch

Pozostałe zmiany

Eksperci KDCP

PRELEGENCI
Eksperci KDCP
▪ Radca prawny, doradca podatkowy
▪ Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce
akcyzy i postępowań podatkowych
▪ W latach 2012 – 2015 lider zespołu
akcyzowego w PricewaterhouseCoopers.
Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte
i Ernst & Young
Monika Piórkowska
Krzysztof Rutkowski ▪ Członek Prezydium Rady Podatkowej
Of Counsel
Partner
Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący
+48
662 825 458
+48 602 489 214
Grupy Akcyzowej
monika.piorkowska@kdcp.pl
krzysztof.rutkowski@kdcp.pl

Tomasz Steciak
Of Counsel
+48 535 230 870
tomasz.steciak@kdcp.pl

▪ Prawnik
▪ Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce
akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań
podatkowych
▪ W latach 1997-2017 lider zespołu
akcyzowego w spółce z sektora paliwowego,
następnie
Dyrektor
Biura
Podatków
w największej krajowej spółce z sektora
olejowego

▪ Prawnik
▪ Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce
podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, ceł,
podatku od gier i postepowań podatkowych
▪ Kierownik Referatu Podatku Akcyzowego
i Podatku od Gier w Izbie Administracji
Skarbowej w Krakowie w Urzędzie
Skarbowym Kraków-Nowa Huta
▪ Członek
zespołu
przygotowującego
wdrożenie systemu ZEFIR 2

▪ Doradca podatkowy
▪ Kilkuletnie doświadczenie w zakresie
podatku akcyzowego dla największych
przedsiębiorstw w szczególności z branży
alkoholowe i paliwowej
▪ W latach 2012 – 2014 konsultant
w kancelarii podatkowej wyspecjalizowanej w
Karolina Han-Pławiak doradztwie akcyzowym
Menedżer
▪ Do 2015 r Konsultant w Dziale Podatku
+48 602 223 750
Akcyzowego PricewaterhouseCoopers
karolina.han@kdcp.pl

Goście specjalni

Piotr Eichler
Kierownik Działu
Podatków ORLEN OIL

▪ Kierownik Działu Podatków ORLEN OIL
▪ Wieloletni
praktyk
w
zakresie
sprawozdawczości akcyzowej, prowadzenia
ewidencji akcyzowych oraz funkcjonowania
składów podatkowych.
▪ Wieloletni pracownik i ekspert akcyzowy
podmiotów z grupy ORLEN - od 2004 r.
odpowiedzialny
za
obszar
rozliczeń
akcyzowych w największym polskim
producencie olejów smarowych - ORLEN OIL

Monika Jurkowska
Były Dyrektor
Departamentu Akcyzy
w Ministerstwie Finansów

▪ Doradca podatkowy
▪ W latach 2016 – 2018 Dyrektor
Departamentu
Podatku
Akcyzowego
w Ministerstwie Finansów
▪ Ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu
przepisów dotyczących podatku akcyzowego
▪ Odpowiedzialna za wdrażanie systemu EMCS
i EMCS 2.0 oraz konsultacje przepisów
wykonawczych
i
technicznych

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 r.
ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W SZKOLENIU DOT. ZMIAN PRZEPISÓW
PODATKOWYCH I REGULACYJNYCH – NOWELIZACJA E-DD ORAZ PAKIET PALIWOWY 2

Data i miejsce:

Kraków
7 grudnia 2018 r.
godz. 9.30

Warszawa*
11 grudnia 2018 r.
godz. 9.30

Imię i nazwisko:
Stanowisko / Dział
E-mail
Telefon
Nazwa firmy
Dane
firmy

Ulica

Kod pocztowy/
Miejscowość
NIP firmy

* Szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia zostaną przekazane na min 7 dni przed szkoleniem

Koszt udziału w szkoleniu

790 zł + VAT

Koszt udziału w szkoleniu drugiego i każdego kolejnego
uczestnika z danej firmy

650 zł + VAT

1. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu,
materiały oraz całodzienny serwis napoi (kawa, herbata, woda,
przekąski).
2. Przesłanie do KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego
Rutkowski i Witalis sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres:
kancelaria@kdcp.pl wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy KDCP Kancelaria
Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o. a
Zgłaszającym.
3. Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu zostaną wysłane wraz z fakturą
proforma na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty
otrzymania formularza zgłoszeniowego.
4. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Prosimy o dokonanie w terminie 5 dni od daty przesłania formularza
zgłoszeniowego, ale nie później niż przed szkoleniem wpłaty na konto:
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa,
Nr rachunku: 35 1140 2004 0000 3602 7571 8253; MBANK S.A.
5. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać pocztą elektroniczną
na adres kancelaria@kdcp.pl.
6. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie
wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym.
7. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
8. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik firmy.

Zapraszamy!

KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis Sp. z o.o.
Adres: ul. Śniadeckich 17 | 00-654 Warszawa, tel. +48 22 243 25 00 | e-mail:
kancelaria@kdcp.pl | www.kdcp.pl
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