Zaproszenie
Praktyczne warsztaty dotyczące nowelizacji e-DD z udziałem:
- Ekspertów KDCP
- Praktyków biznesowych korzystających z EMCS
- Architektów systemu EMCS z doświadczeniem
w Ministerstwie Finansów
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).
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
o
Kto ma obowiązek złożyć AKC-R?
o
Czy jest obowiązek aktualizacji AKC-R?
•
Kim jest użytkownik systemu e-DD?
•
Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju:
o
warunki korzystania ze zwolnienia oraz zerowej stawki
o
jak rozpocząć przemieszczanie na podstawie e-DD?
o
zasady zakończenia przemieszczania na podstawie e-DD
o
dostawa wyrobów akcyzowych do „NIE-użytkowników” Systemu
•
Import i WNT a nowelizacja e-DD

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
Przenoszenie zabezpieczeń akcyzowych w ramach EMCS 2.0
Narzędzia informatyczne przydatne dla wysyłania komunikatów e-DD
Najczęstsze problemy związane z systemem EMCS

13:30-13:45

Przerwa kawowa

13:45-15:00

PAKIET PALIWOWY 2 – Zmiany w prawie
▪
Doprecyzowanie definicji paliw ciekłych
▪
„szybszy VAT” w branży chemicznej
▪
Zmiany dot. importu paliw;
▪
Zmiany dot. kaucji gwarancyjnej VAT
▪
Nowe wymogi w przypadku WNT olejów smarowych
▪
Zrównanie stawki na oleje smarowe i preparaty smarowe
▪
Rozszerzenie obowiązku składania zabezpieczeń akcyzowych
▪
Zwolnienie od akcyzy dla preparatów smarowych
▪
Zmiany dot. tzw. bezpodstawnego wzbogacenia w VAT
▪
Pozostałe zmiany
Lunch

15:00

W razie zainteresowania udziałem w warsztatach prosimy o kontakt (formularz zgłoszeniowy – znajduje się w
załączeniu do niniejszej informacji). Prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 r.
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Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ona porady prawnej ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska KDCP.
Każde zagadnienie prawne wymaga odrębnej analizy, a okoliczności faktyczne dotyczące poszczególnych spraw mogą się istotnie różnić.

