
„Podatek” cukrowy 
– jak obliczać i raportować? 

Wyzwania i wątpliwości

Webinar
DZP i Hogart

Termin: 21 stycznia 2021 r. | godz. 10:00 - 11:30  

Udział w webinarze jest bezpłatny i możliwy poprzez dedykowany link, udostępniany po 
potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2021 r. na adres e-mail Elzbieta.Bonkowska@dzp.pl 
z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz reprezentowanej organizacji, 
z adnotacją „Webinar – podatek cukrowy”.

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu telefonicznego – (+48) 22 557 86 13



„Podatek” cukrowy – jak obliczać i raportować?
Wyzwania i wątpliwości

Program webinaru

10:00 – 11:00     Część prawna | dr Anna Hlebicka-Józefowicz, adw. Jowita Prokop, r. pr. Jan Czerwiński
▪ wprowadzenie – nowe obowiązki związane z opłatą cukrową: kogo obejmą i w jakim zakresie? 

▪ jak naliczać opłatę? wątpliwości praktyczne, ryzyka i możliwe rozwiązania interpretacyjne

▪ nowe obowiązki sprawozdawcze – zakres i tryb przekazywania informacji o opłacie

11:00 – 11:30     Część techniczno-informatyczna | Jędrzej Jażdżyk
▪ jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie ERP? 

▪ co należy raportować? jakie dane?

▪ aplikacja Hogart Podatek cukrowy – prezentacja procesu:
▪ pobierania danych,

▪ mapowania/kodyfikowania,

▪ walidacji,

▪ podglądu,

▪ edycji,

▪ podpisu i wysyłki,

▪ UPO i archiwizacji.

W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania prelegentom pytań za pośrednictwem dedykowanego czatu. 

Na czacie odpowiedzi na wybrane pytania będą udzielane na bieżąco.
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dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Associate

r. pr. Jan Czerwiński
Senior Tax Manager

E: Anna.Hlebicka-Jozefowicz@dzp.pl

Prelegenci

adw. Jowita Prokop
Associate

Adwokat, doktor nauk prawnych, 
lider Zespołu Doradztwa 
Regulacyjnego Kancelarii DZP. 
Specjalista z zakresu legislacji, 
prawa konstytucyjnego i prawa 
Unii Europejskiej. 

E: Jowita.Prokop@dzp.pl

Główny specjalista Zespołu Prawa 
Żywnościowego Kancelarii DZP. 
Adwokat specjalizujący się w 
obsłudze przedsiębiorstw z branży 
spożywczej, kosmetycznej, 
paszowej i pokrewnych. 

E: Jan.Czerwinski@dzp.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach z 
zakresu VAT i akcyzy, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
postępowań spornych. 
Pełnomocnik beneficjentów 
środków unijnych w sporach 
dotyczących korekt finansowych.

Jędrzej Jażdżyk
Dyrektor Zarządzający

E: Jedrzejj@hogart.com.pl

Absolwent IFE Międzynarodowego 
Wydziału Inżynierii Politechniki 
Łódzkiej, stypendysta Technical 
University of Copenhaven, student 
ACCA. Z firmą Hogart związany od 
blisko 18 lat. 

Kancelaria DZP Hogart
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