Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wspólnie z firmą
doradczą PwC zapraszają na szkolenie na temat wpływu właściwego
określenia klasyfikacji produktów oraz usług na preferencje podatkowe.
Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

Partner Strategiczny W-M SSE SA

Partner W-M SSE SA

Termin: 14 czerwca 2016 r.
9:45 - 10:00
10:00 - 11:30

Miejsce: Restauracja Casablanca
ul. Zamkowa 5, Olsztyn

Rejestracja, poranna kawa
Część I - Prowadzenie działalności na terenie SSE a PKWiU:
● Prowadzenie działalności na terenie SSE a PKWiU – wpływ
właściwego określenia klasyfikacji na preferencje podatkowe
● Metodologia klasyfikacji statystycznej towarów oraz usług
● Taryfa celna – Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
● Planowanie podatkowe - narzędzia potwierdzające prawidłowość
klasyfikacji
● Zmiana opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Urząd Statystyczny –
wpływ na działalność prowadzoną na terenie SSE
● Przykłady klasyfikacji statystycznej towarów i usług

11:30 - 11:45
11:45 - 13:45

Przerwa kawowa
Część II - Energia elektryczna - wysokie oszczędności
związane z nowymi zwolnieniami z podatku
akcyzowego dla zużywanej energii elektrycznej:
● Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w
procesach energochłonnych - Jakie podmioty mogą skorzystać?
Jakie warunki należy spełnić? Jakie mogą powstać wątpliwości?
● Zwolnienie od akcyzy dla zakładów energochłonnych - Jakie
podmioty mogą skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Jakie mogą
powstać wątpliwości?
● Przykładowa kalkulacja korzyści
● Stanowisko organów podatkowych – analiza aktualnych
interpretacji podatkowych

13:45

Obiad

Rejestracja
W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i
przesłanie razem z potwierdzeniem zapłaty do dnia 10.06.2016 r. na e-mail
ewelina.sulkowska@wmsse.eu lub pod nr faksu 89 535 02 41.
Opłata organizacyjna wynosi 240 zł +VAT (23%) od osoby. Każdej trzeciej i kolejnej osobie
zgłoszonej z jednej firmy przysługuje 10% rabatu.
Dodatkowych informacji związanych ze szkoleniem udziela:
Ewelina Sulkowska
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1
T: +48 89 535 02 41

Wybrani członkowie zespołu PwC odpowiadającego za klasyfikację
towarów i usług.

Jakub Matusiak
Starszy Menedżer
Tel. +48 22 523 4044
Tel. kom. 502 18 4468
jakub.matusiak@pl.pwc.com

Jakub jest Starszym Menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich PwC. Swoją karierę
zawodową rozpoczął we wrześniu 2005 roku, zaraz po ukończeniu kierunku prawo na
Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.
Jakub wspomaga swoich klientów poprzez świadczenie usług z zakresu doradztwa
podatkowego, dotyczących kwestii związanych z podatkiem VAT, akcyzą i cłem.
W trakcie swojej pracy stał się specjalistą w zakresie taryfowej i statystycznej klasyfikacji
towarów i usług dla celów podatkowych i celnych. Obecnie pełni rolę lidera zespołu
celnego w strukturach PwC.
Jakub współpracuje m.in. z klientami z branży Retail, gdzie jego doświadczenie w zakresie
klasyfikacji taryfowej i statystycznej towarów jest niezwykle cenne w kontekście
polskiego systemu stawek VAT. Jakub jest również odpowiedzialny w strukturach PwC
za kontakty z Urzędem Statystycznym w Łodzi, Głównym Urzędem Statystycznym
w Warszawie oraz Izbą Celną w Warszawie – Wydział WIT i WIP, które to organy są
często konsultowane przez klientów PwC w kontekście klasyfikacji taryfowej /
statystycznej towarów.

Krzysztof jest starszym konsultantem w warszawskim biurze PwC. Ukończył studia
magisterskie w zakresie prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Jest członkiem zespołu podatków pośrednich w Departamencie Prawno-Podatkowym
PwC od października 2011 r. W swojej karierze zawodowej brał udział w wielu
projektach dla branży petrochemicznej, energetycznej oraz dla podmiotów z szeroko
pojętej branży spożywczej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Krzysztof Wiński
Starszy Konsultant
Tel: +48 519 50 6434
krzysztof.winski@pl.pwc.com

