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Krajowa Izba Biopaliw we współpracy z kancelarią Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. 
uprzejmie zaprasza na zdalne szkolenie pn. „Nowe regulacje akcyzowe w branży biopaliw”, które 
odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. na platformie Webex. 

 
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników 

i pracowników działów księgowych, podatkowych i logistycznych w przedsiębiorstwach paliwowych 
i wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, specjalistów ds. akcyzy, księgowych zajmujących się 
rozliczeniem akcyzy, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę biopaliw i paliw 
ciekłych. 
  
W ramach szkoleniach podjęte zostaną w szczególności następujące zagadnienia: 
 

 Elektronizacja ewidencji akcyzowych, 
 Zmiany w rejestrach akcyzowych, 
 Elektroniczne dokumenty dostawy, 
 Nowe deklaracje dotyczące zużycia wyrobów akcyzowych 

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  

 300 zł + 23% VAT dla Członków Zwyczajnych KIB, 
 400 zł + 23% VAT dla pozostałych przedstawicieli firm członkowskich KIB, 
 600 zł + 23% VAT dla pozostałych osób, 
 cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat 

Termin i godziny zajęć:  

 14 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 – 14:30 

Prowadzący szkolenie: 

 Wojciech Krok, Wspólnik w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c., 
 Marta Zaręba , Senior Consultant w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. 

Zgłoszenia: 

 mailowo na adres: info@kib.pl lub adam.stepien@kib.pl, 
 prosimy o podanie w zgłoszeniu imion i nazwisk zgłaszanych uczestników oraz adresów 

mailowych, na które przesłane zostaną dane dostępowe do szkolenia oraz materiały 
szkoleniowe, 

 przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uiszczenia zapłaty tytułem kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu. 
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Nowe regulacje akcyzowe w branży biopaliw  

- Agenda  

 
I. Elektronizacja ewidencji akcyzowych 10.00 – 11.00 

 

 Wymagany zakres ewidencji wyrobów akcyzowych 

 dotychczasowe regulacje z zakresu prowadzenia ewidencji oraz składania deklaracji  

 ewidencja elektroniczna oraz e-deklaracje 

 Elektronizacja ewidencji – zakres wymaganych danych 

 nowy wzór deklaracji dotyczący wysokość częściowego zwrotu akcyzy 

 Wymogi co do programu komputerowego 

 aktualizacja oprogramowania dla potrzeb akcyzy  

 wymagane rozszerzenia systemowe 

 Terminy 

 dd kiedy nowe obowiązki? 

 Proponowane terminy na dostosowanie systemów wewnętrznych  

 

II. Zmiany w rejestrach akcyzowych 11.00 – 12.00 

 

 Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych 

 Elektroniczna rejestracja 

 Podmioty obowiązane do dokonania zgłoszenia  

 Procedura zgłoszenia  

 Aktualizacja zgłoszenia  

 Wyłączenia spod obowiązków  

 Terminy aktualizacji 

 Do kiedy należy złożyć wniosek o rejestrację/aktualizację zgłoszenia  

 Platforma PUESC – obowiązki rejestracyjne  

 wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz aktualizowania zgłoszeń rejestracyjnych; 

 rozszerzenie zakresu podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w opozycji 

do dotychczasowego wymogu dokonania jedynie zgłoszenia. 

 Konsekwencje prawne 

 

III. Elektroniczne dokumenty dostawy 12.30 – 13.30 

 

 Zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy 

 przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy; 
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 dokumentu eDD – od kiedy i dla kogo?  

 Nowe obowiązki i sankcje 

 

IV. Nowe deklaracje dotyczące zużycia wyrobów akcyzowych 13.30 – 14.00 

 

 Zużycie jakich wyrobów trzeba będzie deklarować 

 Nowe obowiązki w związku z zużywaniem wyrobów zwolnionych od akcyzy  

 Terminy składania deklaracji 

 Zakres sprawozdawczości 

 Zakres danych wymaganych w związku z nowelizacją przepisów  

 Sankcje i konsekwencje 

 

V. Pytania i dyskusja  

 

 



 

 

 

 
 

Prowadzący szkolenie  
 

Wojciech Krok 
Wspólnik w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c 

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. 

Wojtek 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 

Marta Zaręba  
 

Senior Consultant w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. 

zdobywała doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz 

podatkowego pracując na rzecz dużych przedsiębiorstw, w szczególności 

dla podmiotów energochłonnych.  W latach 2018-2021 pracowała w zespole 

podatków pośrednich oraz doradztwa regulacyjnego Ernst & Young 

współpracując z największymi Spółkami z branży stalowej.  


