
1. Elektronizacja ewidencji akcyzowych
 • Wymagany zakres ewidencji wyrobów akcyzowych
 • Elektronizacja ewidencji – zakres wymaganych danych
 • Wymogi co do programu komputerowego
 • Terminy

2. Zmiany w rejestrach akcyzowych
 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • Terminy aktualizacji
 • Platforma PUESC – obowiązki rejestracyjne 
 • Konsekwencje prawne

3. Elektroniczne dokumenty dostawy
 • Zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy
 • Nowe obowiązki i sankcje

4. Nowe deklaracje dotyczące zużycia wyrobów akcyzowych
 • Zużycie jakich wyrobów trzeba będzie deklarować
 • Terminy składania deklaracji
 • Zakres sprawozdawczości
 • Sankcje i konsekwencje

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

SZKOLENIE ONLINE

Nowe regulacje akcyzowe w branży ciepłowniczej
Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt. „Nowe regulacje akcyzowe 
w branży ciepłowniczej”, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-14.00 w formie 
zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

15 kwietnia 2021

Szkolenie przeprowadzi: Wojciech Krok — doradca podatkowy, kancelaria Parulski i Wspólnicy.

Wojciech Krok zdobywał doświadczenie zarówno w dziedzinie prawa jak i doradztwa podatkowego. W latach 2004-2005 
pracował w kancelarii prawnej dr Kossakowskiego a następnie — od roku 2005 — w zespole postępowań podatkowych 
i sądowych Ernst & Young, gdzie doradzał największym spółkom polskim i zagranicznym w kontrowersyjnych kwestiach 
podatkowych. Od 2009 jest wspólnikiem w kancelarii Parulski i Wspólnicy.
Jest specjalistą w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, podatku akcyzowego oraz podatku 
od nieruchomości. Jest redaktorem monografii dot. opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Na bieżąco 
współpracuje z szeregiem podmiotów z branży energetycznej.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej w formacie pdf 
do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane przez 
Państwa na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.
Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego wyżej 
zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. Pytania prosimy 
przesyłać do dnia 5.04.2021.
Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na które prelegent 
udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub za pośrednictwem e-mail po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl
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W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu IGCP


