Partnerem Szkolenia jest
od 1991 roku na rynku

Szkolenie – 24.10.2019 r., Łódź, ul. Kilińskiego 145, Hotel Ambasador Premium ****
Nowe obowiązki z zakresu SENT (opałowy, LPG, problemy praktyczne i PUESC)
Godz. 9.00 -9.30 Rejestracja i powitanie Uczestników, rozpoczęcie szkolenia godz. 9.30
SENT OPAŁOWY – co nowego i od kiedy?
 Praktyczne problemy pierwszych miesięcy SENT opałowego:
 Co oznaczają reguły przejściowe?
 Czy trzeba, czy nie trzeba stosować SENT opałowego od 1 września 2019 r.?
 Jakiego SENT składać na przemieszczenia paliw opałowych po 1 września 2019 r., jeśli dostawca
wybrał „stare zasady do marca 2020 r.”?
 Podstawowe różnice między dotychczasowymi zasadami SENT, a SENT opałowym
 SENT bez przewozu
 Zniesienie limitów ilościowych
 Powszechność
 Nowe pojęcia w ustawie SENT (podmiot nabywający, podmiot sprzedający, ZPO, PPO)
 Sprzedaż detaliczna w limitach – bez SENT (zasady i warunki)
 Nowe dane w zgłoszeniach SENT
 Kiedy przewoźnik może odmówić przewozu paliwa opałowego?
 System kar pieniężnych
 Powiązanie SENT opałowego z akcyzą (zastąpienie oświadczeń)
 powszechność SENT
 rejestracja na potrzeby akcyzy a rejestracja SENT
 zasady rejestracji uproszczonej PPO i ZPO
 Skutki wadliwego zamknięcia SENT / braku i błędów SENT dla akcyzy
 Stosowanie umów długookresowych w ramach SENT
 SENT przy imporcie i WNT
SENT LPG – jak i od kiedy?
 Podstawy prawne SENT LPG
 Jakie wyroby i jakie przemieszczenia będą podlegały SENT?
 Jakie informacje będą raportować w SENT operatorzy stacji paliw?
 SENT zbiorczy dla LPG
Najczęstsze problemy praktyczne w ramach SENT?
 Zgłaszanie SENT w transakcjach z pośrednikami?
 SENT a warunki dostaw (odpowiedzialność za transport)
 SENT a dokumenty przewozowe i dokumenty wydań z baz paliw
 Problemy z SENT zbiorczym
 Równoległe stosowanie SENT i MM
 SENT „tranzytowy” w ramach WNT a SENT importowy
 Omyłki w ramach SENT i przykłady orzeczeń Sądów i decyzji organów
Najczęstsze problemy z PUESC i narzędzia do optymalizacji komunikacji w ramach SENT
 Zasady technicznego funkcjonowania platformy PUESC
 Funkcjonalności PUESC
 Narzędzia komunikacji bezpośredniej z serwerem MF
 Dodatkowe funkcjonalności i ułatwienia systemowe

*BM Reflex zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie warsztatów

Partnerem Szkolenia jest
od 1991 roku na rynku

Prezentacja Partnera Szkolenia - Pentacom i usług dla firm paliwowych
Marek Rzepiński, manager ds. rozwoju biznesu w Pentacomp, odpowiedzialny obszar systemów komunikacji
elektronicznej z systemami MF
Podsumowanie i sesja pytań
Prowadzący:
Krzysztof Rutkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w KDCP
Monika Jurkowska, doradca podatkowy, partner w KDCP, analityk systemów komunikacji elektronicznej z systemami
elektronicznymi MF i KAS
Jolanta Mikołajczyk, ekspert KDCP ds. SENT
Godz. 16.00 - Lunch
Zapraszamy!

*BM Reflex zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie warsztatów

