od 1991 roku na rynku

Warsztaty – 23.01.2020 r., Łódź, ul. Kilińskiego 145,
Hotel Ambasador Premium ****
Ostatnie zmiany w zakresie SENT
( SENT opałowy i LPG, rejestracja na PUESC)

Godz. 9.00 -9.30 Rejestracja i powitanie Uczestników, rozpoczęcie warsztatów godz. 9.30
1. Ostatnie zmiany w zakresie SENT - wprowadzenie
2. Obowiązki rejestracyjne na Portalu PUESC
a. Kto i kiedy musi uzyskać AKC-RU, kto ID SISC, a kto obie te rejestracje?
b. Jak uzyskać AKC-RU, a jak ID SISC?
c. Praktyczne problemy przy rejestracjach.
d. Jakie są dalsze zapowiedzi rejestracji ze strony MF po AKC-RU i ID-SISC?
3. SENT na LPG:
a. Rodzaje przemieszczeń podlegających raportowaniu SENT dot. gazu LPG
b. Wyłączenia i zwolnienia dla SENT na LPG
c. Co dalej z e-DD i papierowym dokumentem dostawy?
d. Dodatkowe dane raportowane w SENT na LPG od 01.02.2020 r.
e. SENT zbiorczy w LPG – zmiany od 01.12.2019 r.
f. Kto o statecznie powinien zgłaszać i zamykać SENT przy dostawach łańcuchowych LPG?
4. SENT opałowy
a. Na początek - przepisy przejściowe (jak działać do 31 marca 2020)
b. Podstawowe różnice między SENT opałowym, a SENT dla innych paliw
c. Definicja i rodzaje paliw opałowych w rozumieniu SENT
d. Warunki i proces rejestracji PPO i ZPO
e. Rejestracja i aktualizacja AKC-RU
f. SENT opałowy z przewozem i bez przewozu (nowe komunikaty na PUESC)
g. Potwierdzanie odbiorów paliw opałowych w SENT – PUESC czy aplikacja mobilna?
h. Rygorystyczne terminy SENT opałowego
i. Stosowanie tzw. umów długookresowych dot. paliw opałowych
j. Kary SENT i sankcje akcyzowe w paliwach opałowych
5. Sesja pytań i odpowiedzi (omówienie scenariuszy transakcyjnych i pytań przesłanych do 09.01.2019 r. przez
uczestników)
Zapraszamy Państwa do nadsyłania w terminie do 9.01.2020 r. scenariuszy transakcyjnych i pytań ,
które będą przedmiotem wypowiedzi prowadzących w trakcie warsztatów.
Prowadzący:
Krzysztof Rutkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w KDCP
Godz. 15.30 - Lunch
Zapraszamy!

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

