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OBOWIĄZKOWE FAKTURY USTRUKTURYZOWANE 
ORAZ KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSEF) 

 

Od 1.01.2024 r. każdy podatnik podatku VAT będzie ustawowo zobowiązany wdrożyć 
i stosować KSeF oraz faktury ustrukturyzowane. To rewolucja na gruncie podatku VAT wymagająca 
nie tylko spełniania kryteriów technicznych (posiadania samej możliwości wystawienia tego rodzaju 
faktury w systemie MF), ale przede wszystkich realizacji wymogów merytorycznych związanych z 
nowym rodzajem dokumentowania operacji gospodarczych. 
 

Każdego rodzaju transakcje (krajowe, międzynarodowe, towarowe, usługowe), z niewielkimi 
wyjątkami, w tym również wszystkie ich korekty, podlegają pod obowiązek nowego 
dokumentowania na potrzeby podatku VAT. 
 

Aby spełniać wymogi ustawy, konieczne jest przeprowadzenie audytu systemów i procedur 
wystawiania faktur VAT, korzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych, uwierzytelnienia 
osób (wystawiających i pobierających faktury), przeszkolenie pracowników, a często także 
stworzenia nowych zasad dokumentowania prowadzonych transakcji gospodarczych. 

 

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu podatkowym on-line. 
 

 

Szkolenie w czasie rzeczywistym - nie będzie to nagrany  uprzednio materiał. 

Będzie istniała możliwość zadawania pytań trenerowi i dyskusji z innymi uczestnikami. 

Bez instalacji dodatkowego oprogramowania - szkolenie z poziomu przeglądarki 
 

 

TERMIN: 31.01.2023 r. - od godz. 9.00 do godz. 15.00 
 
 
 
 

Cena szkolenia (bez  dofinansowania ) - 375 zł netto (461,25 zł brutto)  
 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, obszerne 
materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa przesłane na adres e-mail danego 
uczestnika szkolenia w formacie pdf, certyfikat ukończenia szkolenia przesłane na adres e-mail do 
wydruku (istnieje także możliwość przesłania tradycyjną pocztą po uprzedniej prośbie uczestnika 
szkolenia). 
 

Prowadzący: 
 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa 
podatkowego (www.pkostrzewski.pl), wspólnik spółki partnerskiej Kostrzewski Kołecki Doradca 
Podatkowy Radca prawny Spółka Partnerska (www.prawo-podatki.com), posiada ponad 10 letnie 
doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty 
gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz 
uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych. 
Specjalizacja – reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed NSA 
i WSA, reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
celno – skarbowej – podatki VAT, CIT, akcyza, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, 
konsultacje, audyty oraz zgodne z prawem optymalizacje podatkowe. 
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Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (e-book – portal 
podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak 
przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy). 
Prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. 
Zrealizował ponad 600 wykładów podatkowych. Działalność wykładową realizuje dla Krajowej Izby 
Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji 
prawno – podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert 
Księgowy). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu. 

 
  

Na szkolenie można zapisać się on-line wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z naszej 
strony internetowej.  Można także pobrać formularz zgłoszenia na szkolnie w formacie doc z naszej 
strony www. W tym wypadku wypełniony formularz proszę przesłać na nasz adres e-mail:  
edu@masterbiznes.pl lub biuro@szkoleniawyjazdowe.com.pl   
 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

I. Regulacja prawna e-faktur oraz KSeF w podatku VAT. 
 

1. Obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych od 1.01.2024 r. 
2. Krajowy systemy e-faktur – nowy system teleinformatyczny. 
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej. 
4. Akceptacja odbiorcy. 
5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej. 
6. Korzystanie z systemu e-faktur. 
7. Struktura logiczna faktury. 
8. Oprogramowanie interfejsowe. 
9. Zwolnienie w zakresie jpk_vat dla fv ustrukturyzowanych. 
10. Przyśpieszony termin zwrotu podatku VAT 
11. Korekty faktur ustrukturyzowanych. 
12. Wyłączenie duplikatów i not korygujących. 
13. Rozwiązania problemów praktycznych. 

 

II. Zmiany zasad fakturowania – uproszczenia. 
 

1. Duplikat faktury. 
2. Treść faktury korygującej. 
3. Termin wystawienia faktury. 
4. Faktura zaliczkowa. 

 

III. Zasady korekt faktur VAT. 
 

1. Korekty faktur VAT in minus. 
2. Korekty faktur VAT in plus. 

 

 
Program wykładu stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi 
w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1062, ostat. 
zm.Dz.U. z 2022 r., poz. 712). Wszelkie prawa zastrzeżone. 


