
 

szkolenie hybrydowe  

(Warszawa, online) 

„Akcyza w 2021 dla branży energetycznej i 

przemysłowej – duz ̇e nowelizacje ustawy i Centralny 

Rejestr Podmiotów Akcyzowych”  

Warszawa & online 13.07.2021 

 

Agenda (9.00-16.00) 

I. Wste ̨p.  

Elektronizacja akcyzy jako główny motyw zmian w obszarze akcyzy 

(rejestracja, deklaracje, ewidencje, dokument dostawy, EMCS).  

II. Pierwsza nowela akcyzowa. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.   

1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (skrót CRPA). Rozszerzenie kręgu 

podmiotów zarejestrowanych na potrzeby akcyzy.  

 a) Obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzowe.  

 b) Konieczność aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych.  

 c) Zmiany dla pośredniczących podmiotów węglowych oraz 

 pośredniczących podmiotów gazowych.  

 d) Organ właściwy w sprawie CRPA.  

 e) Rola platformy PUESC w obszarze rejestracji.  

 f) Moz ̇liwość weryfikacji kontrahentów.  

2. Elektroniczny dokument dostawy (skrót: e-DD):  

 a) Uproszczenie dostaw z wykorzystaniem e-DD.  

 b) Szersze zastosowanie e-DD.  

 c) Od kiedy stosowanie e-DD obowia ̨zkowe? Przedłużenie okresu 

 przejściowego.  

3. Zmiany zasad obrotu wyrobami we ̨glowymi do celów zwolnionych, w tym 

rozwiązania „covidowe” wprowadzone rozporządzeniem do ustawy akcyzowej.  

III. Druga nowela akcyzowa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów,  

1. Zmiany w deklarowaniu akcyzy. 

 a) Zmiany podmiotowe.  



 b) Zmiany w zakresie przedmiotowym deklarowanych danych 

 akcyzowych.  

 c) Deklaracje elektroniczne. Od kiedy?  

 d) Środowisko do przesyłania deklaracji w formie elektronicznej.  

2. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji elektronicznych.  

 a) Deklaracje elektroniczne. Od kiedy?  

 b) Wymogi stawianie ewidencjom elektronicznym.  

 c) Zasady prowadzenia ewidencji elektronicznych.  

3. Zmiana zwolnienia dla zakładów energochłonnych.  

4. Pozostałe zmiany w noweli. 

 a) Przemodelowanie instytucji Wiąz ̇a ̨cej Informacji Akcyzowej.  

 b) Warunki uzyskania zezwoleń akcyzowych.  

IV. Rola platformy PUESC dla przedsiębiorców w obszarze akcyzy.  

1. Zasady rejestracji podmiotów na platformie.  

2. Usługi akcyzowe doste ̨pne na platformie.  

3. Rola platformy przy zakupie paliw opałowych.V. Aktualne orzecznictwo i 

interpretacje kluczowe dla branz ̇y.  

  

Prowadzący:  

Jacek Arciszewski doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik 

Głównego Urzędu Ceł, Izby Celnej w Warszawie, Ministerstwa Finansów: 

Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł.  

Prelegent wiele lat pracował w Słuz ̇bie Celnej. Posiada ponad dziesie ̨cioletni 

okres doświadczeń zebranych w Departamencie Podatku Akcyzowego w 
Ministerstwie Finansów w procesie stanowienia prawa oraz organizacji i 

prowadzeniu spotkań dla pracowników odpowiedzialnych za wydawanie 
interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów, posiada 

doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa 

podatkowego, prawa celnego oraz prawa gospodarczego.  

Doświadczenia te dotyczą, m.in. takich procesów jak pozyskiwanie zezwoleń 

akcyzowych, pozwoleń celnych, koncesji, wpisów na liste ̨ podmiotów 

przywożących, wyste ̨powanie o interpretacje indywidualne, udział w 
czynnościach urze ̨dowego sprawdzenia, czy też reprezentowanie Stron w 

poste ̨powaniach sądowo-administracyjnych.  

Zna unijny dorobek dotyczący akcyzy, podatku VAT oraz prawa celnego, a 
ponadto ustawy akcyzowe obowiązuja ̨ce w Niemczech oraz Austrii. Jest 

współautorem komentarza Akcyza Wydawnictwa C.H. Beck. Jestem 

również autorem licznych publikacji z zakresu problematyki akcyzowej, 

prawa energetycznego oraz pakietu przewozowego.  

Warto wspomnieć, że w ramach prac zespołowych, m.in. współtworzył w 

Słuz ̇bie Celnej kompleksowe szkolenie e-learnigowe z zakresu podatku 



akcyzowego (40-godzinne) oraz szkolenie Komisji Europejskiej poświe ̨cone 

systemowi EMCS oraz pomocy administracyjnej.  Zainteresowania i 
doświadczenie zawodowe Pana Jacka Arciszewskiego koncentrują sie ̨ wokół 

naste ̨pujących obszarów:  

prawo podatkowe (przede wszystkim akcyza, podatek od towarów i usług oraz 
Ordynacja podatkowa), prawo celne, przepisy "okołopodatkowe" dotyczących 

produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w 

tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, 
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach poste ̨powania w 

sytuacjach zagroz ̇enia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów), ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

 

Zapraszam do kontaktu  

Edyta Cekała 

694 650 580 

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl 

oraz 

 

Maciej Czech  

kom. 606 739 737  

tel. 22 118 47 17  

email: maciej.czech@dlaenergetyki.pl  
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