
Zaproszenie na szkolenie:

Pakiet Paliwowy, Pakiet Opałowy i inne zmiany 
przepisów dla sektora paliwowego i 

chemicznego na lata 2019 i 2020



KDCP ma przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez naszą Kancelarię szkolenia „Pakiet Paliwowy, Pakiet Opałowy i inne
zmiany przepisów dla sektora paliwowego i chemicznego na lata 2019 i 2020”.

Nasze szkolenia będą organizowane:

▪ 10 października 2019 r. w Krakowie;

▪ 30 października 2019 r. w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe agendy powyższych szkoleń oraz informacje organizacyjne, zachęcając Państwa do udziału w
naszych eventach.

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

Z poważaniem,

Krzysztof Rutkowski
Partner

+48 602 489 214
krzysztof.rutkowski@kdcp.pl

Zaproszenie

Monika Piórkowska
Of Counsel

+48 662 825 458
monika.piorkowska@kdcp.pl

Tomasz Steciak
Of Counsel

+48 535 230 870 
tomasz.steciak@kdcp.pl

Piotr Eichler
Dyrektor Działu Podatków 

ORLEN OIL

Gość specjalny

Monika Jurkowska
Partner

monika.jurkowska@kdcp.pl



1. Pakiet paliwowy 2 - nowy mechanizm szybkiego VAT:

▪ Nowy katalog wyrobów podlegających szybkiemu VAT – jakie produkty naftowe i chemiczne będą skutkowały 
obowiązkiem VAT-14

▪ Nowe warunki dokonywania WNT do składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców
▪ Nowa definicja paliw ciekłych w Prawie energetycznym

2. Pakiet Paliwowy 2  - rewolucja w sektorze środków smarnych:

▪ Wprowadzenie efektywnej akcyzy na preparaty smarowe CN 3403
▪ Nowy katalog środków smarnych objętych akcyzą

▪ Nowe zasady przemieszczania i sprawozdawczości akcyzowej dla środków smarnych (olejów smarowych CN 
2710 i preparatów smarowych CN 3403)

▪ Zasady przejściowe i opodatkowanie zapasów na 1 listopada 2019 r.
▪ Aktualizacje zezwoleń i rejestracji w praktyce

3. Pakiet Opałowy - rewolucja w obrocie paliwami opałowymi:

▪ Nowe statusy PPO, ZPO, podmiot sprzedający i nabywający
▪ Zmiany w SENT:

- zgłoszenia SENT zamiast papierowych oświadczeń,

- nowa konstrukcja SENT (SENT bez przewozu),
- skutki wadliwości zgłoszeń SENT dla stawki akcyzy na paliwa opałowe,

- „powszechna” rejestracja uproszczona, kto i kiedy powinien zarejestrować się w ramach SENT”,

- Opałowe Umowy Długoterminowe w SENT,
- ryzyka wynikające z Pakietu Opałowego dla sprzedawców i nabywców paliw opałowych.

Pakiet Paliwowy, Pakiet Opałowy i inne zmiany przepisów
dla sektora paliwowego i chemicznego na lata 2019 i 2020 –
program szkolenia



4. E-DD oczekiwane zmiany
▪ E-DD, od kiedy obowiązkowo?
▪ Zasady komunikacji e-DD od 2020 r.
▪ Podstawowe komunikaty i narzędzia w ramach E-DD i EMCS

5. Kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym na 2020 r.
▪ Objęcie przemieszczeń w EMCS i ECS systemem SENT,
▪ Nowe deklaracje i ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
▪ Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Akcyzowych,
▪ Zmiany w obrocie wyrobami zawierającymi alkohol etylowy.

6. Pozostałe zmiany sektora paliwowego i chemicznego na 2020 r.
▪ Zmiany przepisów o biokomponentach i biopaliwach (nowe wskaźniki NCW i NCR)
▪ Zmiany przepisów o zapasach obowiązkowych (nowe terminy tworzenia zapasów i zmiany sprawozdawczości do

ARM)

Pakiet Paliwowy, Pakiet Opałowy i inne zmiany przepisów
dla sektora paliwowego i chemicznego na lata 2019 i 2020 –
program szkolenia

Prowadzący szkolenie:
▪ Krzysztof Rutkowski – Partner w KDCP,

▪ Monika Jurkowska – Partner w KDCP, analityk w PentaCOMP

▪ Piotr Eichler – Dyrektor Podatkowy w Orlen OIL,

▪ Tomasz Steciak - KDCP,

▪ Monika Piórkowska - KDCP.



PRELEGENCI

▪ 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
▪ Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy
Akcyzowej

Eksperci KDCP

Krzysztof Rutkowski
Partner

+48 602 489 214
krzysztof.rutkowski@kdcp.pl

Monika Jurkowska
Partner

monika.jurkowska@kdcp.pl

▪ 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

Monika Piórkowska
Of Counsel

+48 662 825 458
monika.piorkowska@kdcp.pl

▪ 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



PRELEGENCI

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

Eksperci KDCP

Piotr Eichler
Dyrektor Działu Podatków 

ORLEN OIL

Gość specjalny

▪ 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 .



Formularz zgłoszeniowy

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
Wspólnicy 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 Wspólnicy 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 Wspólnicy 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.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W SZKOLENIU „PAKIET PALIWOWY, PAKIET OPAŁOWY I INNE ZMIANY PRZEPISÓW DLA 
SEKTORA PALIWOWEGO I CHEMICZNEGO NA LATA 2019 I 2020”

Data i miejsce:
Kraków, Best Western Premier
10 października 2019 r.
godz. 9.00

Warszawa*
30 października 2019 r. 
godz. 9.00

Imię i nazwisko:

Stanowisko / Dział

E-mail

Telefon

Dane 
firmy

Nazwa firmy                 

Ulica

Kod pocztowy/ 
Miejscowość                  

NIP firmy             

Podpis:

* Szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia zostaną przekazane na min 5 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



KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. 
ul. Śniadeckich 17  |  00-654 Warszawa, tel. +48 22 243 25 00  |  kancelaria@kdcp.pl
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Zapraszamy!


