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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 
BIURA RACHUNKOWE W OBLICZU NOWYCH 

OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH 
oraz wybrane problemy funkcjonowania 

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

TERMIN SZKOLENIA  DOSTĘPNE OD 15.02.2021 

CZAS TRWANIA    ok 1,5h 

KOSZT    150,00 ZŁ netto + VAT / 1 OSOBA 

KONTAKT    karolina.marzec@tax-duty.pl  

 

SYLWETKA TRENERA: 

 

Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY 

Audytor podatkowy, trener, wykładowca 
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT 
w Polsce i UE. 

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach 
UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący 
się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie 
kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor 
podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i 
prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w 
transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur 
podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej 
staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej 
jednostce. WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego” 



 

TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo – Celna 
www.tax-duty.pl 

 

BIURA RACHUNKOWE W OBLICZU NOWYCH 
OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH 

oraz wybrane problemy funkcjonowania 
 

 
Odpowiedzialność BIUR RACHUNKOWYCH, samodzielnych księgowych, rozliczających swoich 
klientów rośnie z roku na rok, a wręcz bywa szokująca. Wykonujesz swoje obowiązki rzetelnie i 
starasz się być zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów prawa podatkowego i nie tylko. 
To właśnie BIURO RACHUNKOWE musi wiedzieć WSZYSTKO I ZAWSZE ... takie są oczekiwania...  

 Nowelizacja w VAT – nowe problemy i potrzeba ochrony 
 Dyscyplina klienta – bezpieczeństwo biura rachunkowego 
 Przejrzyste zasady współpracy – mniej stresu i obowiązków  

 

PROGRAM  
1. Czy biuro rachunkowe musi oznaczać kody GTU za klientów 

 
 Wprowadzenie zapisu do umowy 

 Brak odpowiedniego zapisu w umowie 

 Wzajemność umów - dodatkowe wynagrodzenie 

 Zabezpieczenie interesów biura 

 

 

2. Jakie zapisy powinny się znaleźć w oświadczeniu klienta biura rachunkowego 
dla celów oznaczenia transakcji 
 

 Oświadczenie w sprawie oznaczenia towarów i usług kodami GTU 

 Oświadczenie w sprawie oznaczenia procedur 

 Oświadczenie w sprawie dowodów sprzedaży 

 Oświadczenie w sprawie dowodów zakupu 

 Wzór ogólnego oświadczenia dla klienta biura rachunkowego 
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3. Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez 
biuro rachunkowe – JPK_VAT 

 
 Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego 

 Odpowiedzialność cywilnoprawna biura 

 Umowa z biurem rachunkowym a zakres odpowiedzialności 

 Współpraca między podatnikiem a biurem 

 Nowe sankcje za błędy w ewidencji 

 Odpowiedzialność karnoskarbowa 

 Odpowiedzialność podatnika za przesłanie pliku JPK_VAT w nieprawidłowej formie 

 Zalecana weryfikacja umów 

 Jak biuro rachunkowe powinno wykazywać świadczone przez siebie usługi w nowym 
JPK_VAT 

 

4. Co powinna zawierać dobra umowa z klientem biura rachunkowego w nowym 
roku 2021 

 
 Określenie stron umowy i weryfikacja zasad reprezentacji 

 Wskazanie obowiązków biura rachunkowego  (dodatkowo przykłady) 

 Obowiązki klienta (pomocny kazus)  

 Opis rodzaju działalności klienta 

 Odpowiedzialność biura rachunkowego 

 Okres obowiązywania i termin wypowiedzenia 

 
 

5. Bieżące problemy biur rachunkowych – dodatkowe opracowania  

 
 Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono 

biuru rachunkowemu 

 Czy biuro rachunkowe może zawiesić wykonywanie usług księgowych wobec 
niepłacącego klienta 

 Czyny nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych 

 Jak z sukcesem prowadzić biuro rachunkowe - działania marketingowe 
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 Jakie pełnomocnictwa musi mieć biuro rachunkowe, aby reprezentować klienta w 
sprawach ZUS 

 Czy biuro rachunkowe prowadzące tylko pkpir i ryczałt musi mieć OC 

 Biuro rachunkowe – samemu czy ze wspólnikami 

 Kto w biurze rachunkowym podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzane dla klienta 

 Dlaczego biuro rachunkowe powinno rozważyć kupno dobrowolnego ubezpieczenia OC 

 

 
 


