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Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami 

podatkowymi po zmianach na przełomie 2019 / 2020 r.  
 

 
 
SYLWETKA TRENERA  
 

 

ROMAN ANDRZEJEWSKI 
PARTNER TAX & DUTY 

 
Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  

podatku VAT oraz procedury postępowania 
administracyjnego. 

 
Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania 
administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat). Ceniony w 
środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z 
zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku 
Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca 
wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców 
podatkowych i biegłych rewidentów.  
 

 
Cel :  Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z  najnowszymi  zmianami  w prawie odnośnie  obrotu 
wyrobami akcyzowymi  objętymi zwolnieniami od akcyzy lub „0” akcyzą.   Szkolenie obejmie też krótkie 
omówienie okresu przejściowego w powyższym zakresie .  Celem szkolenia  jest również pokazanie zasad 
korzystania z generatora e-DD i tworzenia raporty odbioru DD818. 
 
Korzyści : 
-  poznanie i zrozumienie nowych   instytucji w podatku akcyzowym ( raport odbioru online) 
-  umiejętność odróżnienia specyfiki opodatkowania poszczególnych wyrobów  
-  zdobycie wiedzy pozwalającej na optymalizacje podatkową 
-  możliwość samodzielnego zdefiniowania zagrożeń fiskalnych 
-  umiejętność radzenia sobie w zagadnieniach akcyzowych  
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Profil odbiorcy:  
Szkolenie jest przeznaczone dla firmy zajmującej  się obrotem szeroko pojętymi  wyrobami  sektora 
energetycznego, alkoholowego  oraz tytoniowego 
W szkoleniu powinni wziąć udział pracownicy księgowości, logistyki, specjaliści z zakresu handlu 
zagranicznego jak i kadra zarządzająca. 
 
Program szkolenia: 
 

1. Źródła prawa  
a. Ustawa o podatku akcyzowym: 
b. dyrektywy, rozporządzenia 

 
2. Czynności stanowiące tytuł naliczenia akcyzy 

a. produkcja i dostawa w obrocie krajowym, 
b. nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT)  
c. import 
d. zużycie    
e. WDT i eksport  
f. inne szczególne dostawy ( węgiel, gaz, energia elektryczna) 
 

 
3. Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą 

 
4. Obrót wyrobami akcyzowymi 

a. procedura zawieszenia poboru akcyzy 
b. dostawa z zapłaconą akcyzą 
c. dostawy wyrobów zwolnionych z akcyzy 
d. dostawy wyrobów objętych „0” akcyzą 

 
 

5. System elektronicznego monitorowanie  przemieszczania wyrobów akcyzowych na zasadach 
preferencji  

a. podmioty uczestniczące w procedurze ( podmiot wysyłający, odbierający) 
b. system EMCS PL 
c. generator e-DD 

 
6. Dostawa wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy 

a. warunki zwolnienia 
b. rejestracja podmiotów odbierających w bazie AKC-R 
c. potwierdzenie odbioru w formie papierowej 
d. generowanie raportu odbioru ( DD818) 
e. opis ewentualnych zastrzeżeń   
f. normy zużycia  
g. ewidencja odbioru  
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7. Dostawa wyrobów akcyzowych objętych „0” akcyzą  
a. zakres przedmiotowy (wyroby energetyczne)  
b. scenariusze dostaw  
c. rejestracja podmiotów odbierających w bazie AKC-R 
d. potwierdzenie odbioru w formie papierowej 
e. generowanie raportu odbioru ( DD818) 
f. opis ewentualnych zastrzeżeń  

 
8. Warunki przemieszczania wyrobów objętych preferencjami akcyzowymi 

a. czas przemieszczania  
b. termin na generowanie raportu odbioru  
c. kara porządkowa za naruszenie  ww. warunków 
d. odstąpienie od ukarania   

 
9. Zachowanie w przypadku kontroli  

a. komunikat dot. kontroli (DD716) 
b. powiadomienie o przybyciu towaru ( komunikat  DD817) 
c. czas oczekiwania i zwolnienie przesyłki  

 
10. Tryb awaryjny: 

a. kiedy stosowany  
b. zgłoszenie  awarii na Help Desku 
c. generowanie dokumentu zastępującego raport odbioru 
d. pozostałe obowiązki  

 
11. Planowane zmiany w podatku akcyzowym w latach 2019-2020 

 
12. Podsumowanie, wnioski i pytania 

 

 
TAX & DUTY 

Grupa Partnerska Podatkowo Celna 
 
 

KONTAKT 
Luiza Pieprzyk 

mail: luiza.pieprzyk@tax-duty.pl 
tel. +48 691 762 900 

Karolina Marzec 
mail: karolina.marzec@tax-duty.pl 

tel. +48 504 009 127 
 

www.tax-duty.pl 
 

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 
 

 


