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Obrót/zużywanie 
w przedsiębiorstwie „towarów 
wrażliwych” – o nieoczywistych 

obowiązkach akcyzowych i energetycznych, 
co warto wiedzieć?



Czego dotyczyć będzie nasze spotkanie?

WW trakcie spotkania poprowadzimy otwartą dyskusję, odnosząc się do zagadnień, które 
powodują, że często przedsiębiorcy docelowo niezaangażowani na rynku tzw. „towarów 
wrażliwych” zyskują obowiązki z nim związane. Chodzi o przedsiębiorców, którzy 
przykładowo nabywają lub zużywają paliwa, oleje opałowe, wyroby gazowe, środki 
smarne, czy też rozpuszczalniki wykorzystywane w swojej działalności. W konsekwencji, 
przedsiębiorcy w nieoczywisty sposób mogą zidentyfikować u siebie obowiązki akcyzowe, 
a „przy okazji zyskują” do realizacji inne pokrewne formalności, wynikające z szeroko 
rozumianychrozumianych przepisów energetycznych (np. koncesje paliwowe, monitorowanie 
przewozu towarów w systemie SENT, zapasy obowiązkowe niektórych wyrobów 
paliwowych i inne). 

Opowiemy też, jak bardzo istotne jest prawidłowe klasyfikowanie „towarów wrażliwych” na 
gruncie Taryfy celnej / Nomenklatury Scalonej (kody HS/CN), oraz z jakimi ryzykami na 
gruncie przepisów karno-skarbowych muszą mierzyć się przedsiębiorcy w Polsce przy tego 
typu sprawach podatkowych. 

Na jakie obszary zwrócimy szczególną uwagę?

Jesteś producentem różnego rodzaju wyrobów (niekoniecznie tylko „wrażliwych”) 
i przywozisz do Polski z zagranicy np. smary, czy rozpuszczalniki używane w ramach 
produkcji – jakie formalności może to generować?

Produkujesz szeroko pojętą chemię budowlaną i korzystasz przy tym z różnego 
rodzaju produktów chemicznych, energii eklektycznej lub wyrobów gazowych 
– jakie obowiązki mogą Cię spotkać?

NaNa co należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli dokonujemy sprzedaży niektórych 
„towarów wrażliwych” do klientów w UE lub poza UE, albo też nabywany je do Polski 
z UE lub spoza UE?

Postanowiłeś umieścić przy swoim zakładzie lub biurze instalację fotowoltaiczną 
albo jesteś najemcą obiektu, w którym pracuje taka instalacja – do czego może to 
doprowadzić na gruncie podatku akcyzowego i przepisów energetycznych?

DbaszDbasz o finanse firmy, ale też o ekologię i produkujesz energię elektryczną z biogazu 
– jak bardzo może to „rozgrzać” Twoją podatkową sytuację?

Jesteś producentem lub dystrybutorem szerokiej gamy żywności, napojów, czy 
kosmetyków lub środków czystości – czy jesteś pewny, że nie masz obowiązków 
akcyzowych lub wynikających z przepisów energetycznych?

CzyCzy to coś złego, że chcesz korzystać z cudzego (usługowego) składu podatkowego, 
aby sprowadzać do Polski wyroby od dostawców zagranicznych i zawieszać płatność 
akcyzy? Czy taki skład podatkowy może kupić na Twoją rzecz każdy towar 
z zagranicy?

Jak błędne przypisanie klasyfikacji (kody CN/HS) danego towaru może wywołać 
chaos w rozliczeniach podatkowych i obowiązkach prawnych przedsiębiorstwa?

JakieJakie sankcje z Kodeksu Karnego Skarbowego mogą Cię dotyczyć, jeśli w porę nie 
zidentyfikujesz swoich obowiązków wynikających z przepisów będących „na styku” 
prawa podatkowego z przepisami energetycznymi?  
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Dla kogo jest przeznaczone?

Z uwagi na planowaną formułę, spotkanie skierowane jest do szerokiego grona 
odbiorców, a w dużej mierze do osób niezaangażowanych w codziennej pracy 
ww tematykę związaną z akcyzą lub prawem energetycznym. Spotkanie kierujemy 
między innymi do przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia 
finansowe i podatkowe podmiotów z różnych branż - od energetycznych, chemicznych, 
przez wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, jak i firmy spożywcze lub kosmetyczne. 
Spotkanie może zainteresować również pracowników działów technicznych lub 
logistycznych, mających bieżącą styczność z różnego rodzaju wyrobami akcyzowymi 
np.np. od strony produkcyjnej, organizacji transportu, magazynowania, czy też klasyfikacji 
towarów dla celów fiskalnych. 

Prowadzący spotkanie:

Mateusz Śliwiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Menedżerem w zespole akcyza/cło/energetyka Kancelarii. Posiada blisko 
10-letnie doświadczenie w  szeroko pojętym obszarze prawa publicznego/podatkowego, 
w tym od ponad 6-lat bezpośrednio wspiera polskie oraz międzynarodowe podmioty 
zz różnych branż (m.in. energetyczna, chemiczna, alkoholowa, budowlana, spożywcza, 
logistyczna etc.) w zakresie podatku akcyzowego, należności celnych, VAT, czy pokrewnych 
przepisów energetycznych. 

Mateusz jest również autorem komentarzy w tym zakresie publikowanych w prasie 
fachowej (m.in. Przegląd Podatkowy, Dziennik Gazeta Prawna, czy Rzeczpospolita). 

KonradKonrad Szymala jest Starszym Konsultantem w Kancelarii Paczuski Taudul, z którą 
związany jest od 2020 roku. Konrad jest absolwentem prawa na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. W codziennej pracy zajmuje się między innymi tematyką 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym transakcji 
towarowych, w tym związanych z międzynarodowym przemieszczaniem towarów dla 
klientów z różnych branż, m.in. przemysłowych, samochodowych oraz energetycznych. 

Informacje organizacyjne 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zarejestrować się na wydarzenie? 

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 
dostępnego pod adresem: https://bit.ly/3gAJKHj. Aby dokonać rejestracji, należy 
wypełnić formularz i zaakceptować swój udział klikając „Zarejestruj”.
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