CBAM - Uhlíkové clo

TLS Team

Dopady na Vaši společnost
Vážené dámy, vážení pánové,
zabývá se Vaše společnost dovozem zboží a surovin do EU? Evropská
unie přijala v červenci 2021 návrh na nový poplatek za emise pro firmy
ze třetích zemí, které dodávají zboží na evropský trh.
Zveme Vás na webinář, na kterém Vám představíme aktuální povinnosti
spojené s nařízením uhlíkového cla, jehož administrativní fáze vstoupí
pravděpodobně v platnost již 1. ledna 2023.

Budeme se také věnovat dopadům tohoto mechanismu na dovoz zboží
do EU a podělíme se s Vámi o naše doporučení ohledně této oblasti.

21. září 2022
10:00–11:00
REGISTRUJTE SE ZDE

Webinářem Vás provedou Aleš Reho a Barbora Novotná, PwC specialisté
na oblast nepřímých a ekologických daní.

Program
Představení legislativního návrhu k zavedení CBAM
●
Účel zavedení CBAM
●
Odvětví, na která se CBAM vztahuje
●
Postup při dovozu zboží, které spadá pod CBAM
Přehled povinností dovozců zboží, které bude předmětem CBAM
●
Administrativa a vykazování
●
Stanovení obsažených emisí
●
Přechodná fáze při zavádění systému CBAM
●
Sankce
Podpora PwC při plnění povinností spojených s CBAM
Na vše, co Vás k tématu zajímá, se budete moci průběžně ptát prostřednictvím live
chatu. Webinář proběhne v českém jazyce. Účast na webináři je bezplatná.
Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Andrea Řeřichová,
andrea.r.rerichova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných
či navazujících akcí a pro účely dokumentace naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie,
audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce.
Smluvní podmínky

CBAM – Carbon border tax

TLS Team

Impact on your company
Dear ladies and gentlemen,
Is your company involved in the import of goods and raw materials
to the EU? In July 2021, the European Union adopted a proposal for a new
tariff on emissions produced by third-country companies importing goods
to the European market.
We would like to invite you to a webinar where we will present to you
the current obligations associated with the carbon border adjustment
mechanism, the administrative stage of which will likely become
applicable already as of 1 January 2023.
We will also discuss the impact of this mechanism on the import of goods
to the EU and share with you our tips concerning this area.

21 September 2022
10.00 a.m. – 11.00 a.m.
REGISTER HERE

The topic will be presented by Aleš Reho and Barbora Novotná, PwC
specialists in indirect and ecological taxes.
Programme
Presentation of the legislation proposal concerning the implementation
of the CBAM
●
Purpose of the CBAM implementation
●
Industries to be affected by the CBAM
●
Procedure for the import of goods subject to the CBAM
Overview of obligations of importers of goods subject to the CBAM
●
Administrative requirements and reporting
●
Determination of emissions concentrations
●
Transition period for the CBAM implementation
●
Sanctions
PwC support with respect to fulfilling obligations associated with the CBAM

Any queries concerning the topic above can be made throughout the webinar via our live
chat. Webinar will be held in Czech. Attendance is free of charge.
Feel free to contact Andrea Řeřichová, andrea.r.rerichova@pwc.com, with respect
to any organisation issues related to the event.

Please note: Photographs and/or audio/video recordings can be taken at the event and subsequently used within internal and external promotional activities of PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o., generally at the company website and on social networks to arrange follow-up communication with event participants and similar or follow-up events and for the
purposes of recording of our activities. More information about our Privacy Statement can be found here. If you do not wish to be recorded (photographs, audio or video material), please
contact the event organiser.
Terms & Conditions

