
SZKOLENIE ONLINE

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM 2022-2023 
DLA WYROBÓW ENERGETYCZNYCH I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

- praktyczna interpretacja i stosowanie przepisów 
Online - 31.01.2023

PRELEGENCI WYDARZENIA

Rejestracja uczestników 9.00
Rozpoczęcie warsztatu 9.30
Zakończenie warsztatu ok. 15.30
W trakcie wydarzenia zaplanowane są przerwy

PROGRAM WYDARZENIA:

AGENDA:

I. Wstęp. 
1) Akcyza – wpływ przepisów akcyzowych na działania przedsiębiorców dzisiaj i w najbliższej
przyszłości.
2) Elektronizacja akcyzy, rosnące ceny nośników energii i ochrona środowiska jako główne
motywy zmian w obszarze akcyzy.
3) Coraz większa rola Platformy PUESC dla przedsiębiorców obracających wyrobami
akcyzowymi.
II. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (skrót CRPA). 
1) Obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzowe. 
2) Konieczność aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych. 
3) Rejestracja w CRPA a rejestracja uproszczona na potrzeby paliw opałowych.
4) Przykłady praktyczne dotyczące obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
Konsekwencje braku dopełnienia obowiązku rejestracyjnego.
III. Elektroniczny dokument dostawy (skrót: e-DD):
1) Jak się przygotować do wysyłania i odbierania przesyłek wyrobów akcyzowych za e-DD.
2) Jak wysyłać dokumenty e-DD, jak je zamykać? Konsekwencje braku zamknięcia
przemieszczenia w systemie?
3) Możliwe scenariusze uproszczeń przy dostawach z wykorzystaniem e-DD.
4) Szersze zastosowanie e-DD, w tym zakresie wyrobów węglowych.
5) Procedura awaryjna.
6) E-DD a system SENT. Systemy równoległe, czy komplementarne? 
IV. Zmiany w deklarowaniu akcyzy. 
1) Rozszerzenie kręgu podmiotów obowiązanych do składania deklaracji akcyzowych.
2) Kto składa miesięczne deklaracje, a kto kwartalne deklaracje akcyzowe?
3) Deklaracje akcyzowe tylko w formie elektronicznej.
4) Środowisko składania deklaracji, sposób uwierzytelniania.
5) Kolejne zmiany w sposobie deklarowania podatku akcyzowego na horyzoncie – projekt
noweli akcyzowej z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Jacek Arciszewski – doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, Izby Celnej w
Warszawie, Ministerstwa Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł. wielokrotny
prelegent naszych szkoleń



SZCZEGÓŁY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 
Szkolenie online transmitowane będzie na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji
głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają
Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać
pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia
udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz
przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych
służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt do Opiekunki wydarzenia 
Anna Kuleta
Specjalista ds. sprzedaży 
tel. 22 118 47 17 
kom. 660 244 977 
anna.kuleta@dlaenergetyki.pl

V. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji elektronicznych. 
1) Ewidencje elektroniczne. Od kiedy?
2) Kto prowadzi ewidencje? Próby rozszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych.
3) Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych
4) Wymogi stawianie ewidencjom elektronicznym.
5) Zasady prowadzenia ewidencji elektronicznych.
6) Raportowanie w ramach ewidencji akcyzowej.
VI. Implementacja akcyzowej dyrektywy horyzontalnej.
1) Rewolucja w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Jak się do zmiany
przygotować? Środowisko wysyłania komunikatów.
2) Kolejne zbliżenie przepisów akcyzowych do celnych.
3) Procedura zawieszenia coraz bardziej elastyczna.
4) Uproszczenia w stosowaniu zabezpieczeń akcyzowych.
5) „Rozszerzenie” możliwości odzyskania akcyzy w przypadku wywozu wyrobów akcyzowych z
kraju?
6) Zmiany w sprzedaży na odległość.
VII. Duży projekt noweli akcyzowej z dnia 5 sierpnia 2022 r.
1) Zmiany w deklarowaniu akcyzy.
2) Ułatwienia dla małych instalacji OZE.
3) Co dalej z ewidencjami elektronicznymi?
VIII. Wyroby energetyczny w Fit for 55.
1) Katalog wyrobów energetycznych po liftingu.
2) Wyroby energetyczne zharmonizowane w UE, czy coś się zmieni?
3) Minimalne stawki akcyzy na nośniki energii.
4) Jaki los zwolnień akcyzowych od wyrobów energetycznych?
IX. Rola platformy PUESC dla przedsiębiorców w obszarze akcyzy.
1) Zasady rejestracji podmiotów na platformie.
2) Usługi akcyzowe dostępne na platformie, w tym możliwość weryfikacji kontrahentów.
3) Rola platformy przy zakupie paliw opałowych.
4) Coraz szersze zastosowanie Platformy w obszarze akcyzy.
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