
eFV i Krajowy System e-Faktur
Zagadnienia prawne i informatyczne

 

 Jak przetrwać i nie 
polec?

Jan Czerwiński  | Senior Tax Manager DZP
Jędrzej Jażdżyk | Dyrektor Zarządzający Hogart

Warszawa, 20 maja 2021 r.

Jak zmienia się 
nasze otoczenie 

prawne?



Our specializations
22



Hogart in numbers 3



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart Podatek PŚT 

• Hogart eFakturowanie

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Workflow

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki 

• Hogart Intrastat
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• Hogart e-Faktury (KSeF)

• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart AKC-4 

• Hogart ZSMOPL

• Hogart Podatek Cukrowy

• Hogart Podatek Małpkowy

• Hogart RODO



 Jak łączyć potencjał i doświadczenie? 

Naszą odpowiedzią są ludzie.

17028 3 18 90
Ponad 170 prawników 
i doradców 
podatkowych, 
9 praktyk, 
40 specjalizacji

28 lat najwyższej 
jakości doradztwa

Nasze lokalizacje: 
Warszawa, 
Poznań, Wrocław

Liczne rekomendacje 
i wysoka pozycja 
w międzynarodowych 
rankingach od ponad 
17 lat 

Ponad 90 krajów 
w sieci relacji 
biznesowych: 
kancelarie, 
firmy doradcze, 
partnerzy 
biznesowi 
i stowarzyszenia 
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 Dlaczego klienci wybierają DZP?

Uznanie to dopiero początek.

Wysoka pozycja w 
rankingach
międzynarodowych: 
Chambers & Partners, 
Legal 500, IFLR 1000, 
WTR 1000, Media Law 
International, IP Stars, 
 ITR World Tax Guide

Poland - Law Firm of 
the Year, Chambers 
Europe Awards for 
Excellence - 
kancelaria nagrodzona 
pięciokrotnie

Ranking dziennika 
Rzeczpospolita - 
w czołówce 
od 2002 roku, 
„Kancelarii X-lecia” – 
tytuł przyznany w 
2012 roku

Law Firm of the Year: 
Poland
The Lawyer

W czołówce Rankingu 
Firm i Doradców 
Podatkowych 
dziennika DGP
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Co czyni doradcę partnerem?

Nasz wszechstronny potencjał operacyjny.
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Zespół: 40 zespołów sektorowych 
i specjalizacyjnych. Nasi eksperci to byli 

pracownicy i doradcy instytucji publicznych, 
m.in. ministerstw, GPW, KNF, UOKiK i UZP.

Proces legislacyjny: Współtworzymy akty 
prawne, przygotowujemy opinie i analizy, 
monitorujemy ustawodawstwo w ramach 

zespołu doradztwa regulacyjnego.

Wiedza: Stawiamy na stały rozwój 
merytoryczny naszych ekspertów. Prowadzimy 

autorski program szkoleń wewnętrznych - 
ΛKΛDEMIΛ | DZP.

E-doradztwo: Prowadzimy interaktywne 
doradztwo, w tym dla indywidualnych 

przedsiębiorców. 

Bezpieczeństwo: Struktura naszych zespołów 
zapewnia ciągłość doradztwa niezależnie od 

nieprzewidzianych czynników, umożliwia więc 
eliminację ryzyk prawnych i finansowych.

Perspektywa biznesowa: Dopasowujemy się 
do potrzeb. Łączymy liczne specjalizacje 

prawnicze z różnymi obszarami 
działalności klienta.



W czym pomagają nasze relacje?

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów nasza kancelaria 
czerpie z doświadczeń największych centrów biznesowych 

na świecie. Wykorzystujemy je dla Ciebie.

55 30 90
55 krajów, 
w których operują 
nasi klienci

30 krajów, 
w których 
realizowaliśmy 
projekty

Ponad 90 krajów, 
tworzących sieć 
naszych relacji 
biznesowych
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eFV i Krajowy System e-Faktur

Agenda

Część prawna:

• Projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

• Faktura ustrukturyzowana – zakres danych

• Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

Część techniczno – informatyczna:

• Platforma KSeF? Jak ma wyglądać komunikacja?

• Zakres danych do wymiany z KSeF, szczegółowość zapisu, status prac 

• Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki

• Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE
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Projekt ustawy w Krajowym Systemie 
e-FaktureFaktury



Czym jest KSeF
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Obecnie projekt nowelizacji jest na etapie opiniowania

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest przejawem widocznej tendencji ustawodawcy do 
elektronizacji procesu raportowania informacji podatkowych

KSeF ma wejść w życie początkowo jako rozwiązanie fakultatywne 1 października 2021 r. 
Choć nie wynika to wprost z projektu nowelizacji, etap fakultatywny ma być okresem 

testowym, po którym korzystanie z KSeF będzie miało charakter obligatoryjny – od 2023 r.



Czym jest KSeF
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Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący w szczególności 
do:

 wystawienia i dostępu do faktur ustrukturyzowanych,

 otrzymywania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych, 

 przechowywania faktur ustrukturyzowanych (przez okres 10 lat), 

 oznaczenia faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikacyjnym i znacznikiem 
czasu,

 analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.



Czym jest KSeF
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• Wprowadzenie KSeF umożliwi  organom 
sprawniejszą i skuteczniejszą kontrolę 
faktur. 

• Ma pomóc w zwalczaniu oszustw 
podatkowych

Z perspektywy Państwa

• Wdrożenie firmy w model fakultatywny 
daje podatnikom pewne korzyści (np. 
szybszy zwrot VAT)

• Planowany model obligatoryjny stwarza 
konieczność dostosowania się do nowego 
systemu, w tym zakup potrzebnego 
oprogramowania. 

Z perspektywy Podatnika



Faktura ustrukturyzowana - definicja
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Faktura ustrukturyzowana to faktura 
elektroniczna wystawiona przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Faktura ustrukturyzowana jest szczególnym 
rodzajem faktury elektronicznej, w związku z 
czym będą miały do niej zastosowanie zasady 

ogólne dotyczące faktur elektronicznych, z 
zastrzeżeniem odmienności przewidzianych 

dla faktur ustrukturyzowanych

KSeF



Warunki stosowania faktury ustrukturyzowanej
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Akceptacja odbiorcy do stosowania faktury elektronicznej nie jest wystarczająca. 
Wymagana jest oddzielna zgoda dedykowana dla faktury ustrukturyzowanej

Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy na stosowanie                                        
faktury ustrukturyzowanej

Przed rozpoczęciem wystawiania lub odbierania faktur ustandaryzowanych 
koniecznym będzie złożenie zawiadomienie do Naczelnika US o podmiotach 

uprawnionych do dostępu do KSeF

Wystawienie bądź dostęp do faktur wymagać będzie uwierzytelnienia      
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym



Korzystanie z faktury ustrukturyzowanej
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Powyższe oznacza, że moment udostępnienia faktury w KSeF będzie tożsamy z 
momentem otrzymania faktury po stronie odbiorcy

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną i otrzymaną w  dniu 
przydzielenia przez KSeF numeru identyfikującego tę fakturę w tym systemie

anulowanie faktur | odsyłanie faktur | duplikaty faktur

Noty korygujące na zasadach ogólnych (niedostępne w KSeF)



Korzystanie z faktury ustrukturyzowanej
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Zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury 
ustrukturyzowanej 

Brak konieczności przechowywania i archiwizowania faktur

Brak obowiązku udostępniania faktur na żądanie organu podczas kontroli (JPK_FA)

Rozliczanie faktur korygujących sprzedaż / zakup 
w momencie wystawienia / otrzymania



Preferencyjny zwrot VAT w 40 dni
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Spełnienia powyższych warunków nie trzeba organowi w żaden sposób udowadniać. 

Zasady przyspieszonego zwrotu VAT:

• Podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane okresie rozliczeniowym, w 
odniesieniu do którego ubiega się zwrot VAT

• Przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który podatnik ubiega się 
o zwrotu, podatnik (i) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, (ii) składał 
deklarację za każdy okres rozliczeniowy i (iii) posiadał rachunek na białej liście

• Kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich 
okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym 
okresie nie przekracza 3000 zł



Faktura ustrukturyzowana
(zakres danych)

eFaktury



Faktura ustrukturyzowana - zakres danych
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Poza standardowymi danymi, faktura ustrukturyzowana zawiera pola dotyczące:

• Oznaczenia GTU

• Warunki transakcji – m. in. numer i data zamówienia, numer umowy, warunki 
dostawy (Incoterms), kurs umowny i waluta umowna, 

• Wartość akcyzy z cenie, 

• Dane dotyczące transportu – m. in. rodzaj transportu, dane przewoźnika, opis 
ładunku, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia transportu

• Dane w zakresie płatności – m. in. informacja, czy dana płatność została uiszczona, 
data i forma płatności, numer rachunku bankowego, dane faktora, warunki skonta

Powyższe nie wynika jednak z treści nowelizacji, a ze schematu opublikowanego przez 
Ministerstwo Finansów. Rozszerzony zakres informacji nie ma oparcia w art. 106e VAT, 
który pozostaje niezmieniony. Nasuwają się wątpliwości, czy nowy zakres informacyjny 

ma charakter fakultatywny, czy też art. 106e VAT również zostanie zmieniony 



Kogo dotyczą nowe obowiązki                
      i od kiedyeFaktury



Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

Fakultatywność systemu KSeF
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Nowelizacja ustawy o VAT zakłada, że 
wystawienie faktur 
ustrukturyzowanych w początkowym 
okresie będzie mieć charakter 
fakultatywny. 

Od początku funkcjonowania system 
KSeF będzie dostępny dla każdego 
podatnika VAT.
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Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to  1 października 2021 r. 
(projektowane przepisy nie definiują kiedy miałby wejść w życie model obowiązkowy)

Stosowanie preferencyjnego terminu zwrotu VAT możliwe w stosunku do okresów po 
dniu wejścia w życie KSeF 

Faktura wystawiona przed dniem wejścia w życie KSeF będzie mogła być skorygowana 
w postaci faktury ustandaryzowanej

Dostawy towarów lub usług dokonane przed wejściem w życie KSeF będą mogły być 
udokumentowane fakturą ustrukturyzowaną 

(o ile nie upłynął termin na wystawienie faktury)



Część techniczno-informatycznaeFaktury
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Co to ma być platforma KSeF ?

- W jaki sposób ma następować 
komunikacja z KSeF ?
- Co dziś wiemy, co jeszcze nie jest znane?

- Jaki zakres danych ma podlegać

- Sprzedaż, zakupy, jakie szczegóły

- Tryb (dziennie/tygodniowo/zbiorczo?)

- Podpis/uprawnienia?

- Kontrola procesu ?

Hogart e-Faktury (do KSeF) – rozwiązanie IT



Platforma KSeF

 SYSTEM Ministerstwa do otrzymywania faktur wystawianych przez 
FIRMY (wysyłka w formacie XML). Podobnie jak JPK, tylko teraz 
faktury ze wszystkimi szczegółami, a nawet nieco więcej niż dziś mamy 
w ERP (o tym za chwilę) 

 SYSTEM z którego będzie można pobierać faktury od naszych 
kontrahentów, które nam wystawią. Pobieranie będzie za pomocą 
bramki API
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Sprzedaż
XML 

(KSeF)

System 
ERP/Finansowo 
księgowy klienta

Obecny moduł do 
generowania faktur i 

moduły księgowe

Platforma HOGART 
e-Faktury

KSeF

Zarządzanie wysyłką i odbiorem FV:  
• Pobieranie danych z systemu ERP
• Pobieranie FV zakupowych z KSeF 
• Walidacja poprawności i 
kompletności danych
• Generowanie plików XML do KSeF
• Import plików XML z KSeF (zakupy)
• Przechowywanie statusów i UPO
• Przechowywanie historii do kontroli 

Platforma HOGART e-Faktury (do KSeF) - zarządzanie procesem wysyłki i odbioru faktur

FV sprzedaż
Płatności?

Platforma KSeF
Ministerstwa ?Generowanie XML

Faktur sprzedażyFV 
zakupowe

Pobieranie XML
Faktury zakupowe

ZAKUPY
API 

(KSeF)



Sprzedaż
XML 

(KSeF)

System 
ERP/Finansowo 
księgowy klienta

Obecny moduł do 
generowania faktur i 

moduły księgowe

Platforma HOGART 
e-Faktury

KSeF, GTU, JPK

Zarządzanie wysyłką i odbiorem FV:  
• Pobieranie danych z systemu ERP
• Pobieranie FV zakupowych z KSeF 
• Walidacja poprawności i 
kompletności danych
• Generowanie plików XML do KSeF
• Import plików XML z KSeF (zakupy)
• Przechowywanie statusów i UPO
• Przechowywanie historii do kontroli 
• Automatyzacja nadawania GTU
• Generowanie JPK
• Utrzymywanie spójności danych

Platforma HOGART e-Faktury (do KSeF) + GTU i JPK

FV sprzedaż
Płatności?

Platforma KSeF
Ministerstwa ?

Platforma JPK
Ministerstwa

Finansów
Generowanie XML
do JPK

Generowanie XML
Faktur sprzedaży

XML 
(JPK)

FV 
zakupowe

Pobieranie XML
Faktury zakupowe

ZAKUPY
API 

(KSeF)



Platforma KSeF, co wiemy, czego nie wiemy
etap prac Ministerstwa

 Nie ma na razie platformy KSeF, nie wiemy gdzie dane będą wysyłane. 
Ale się domyślamy 

 Wiemy w jakim formacie mają dane być generowane. Nasze faktury 
sprzedażowe -> JEST SCHEMAT PLIKÓW XML (zaraz pokażę )

 Nie ma na razie API (definicji bramki) z której mają być pobierane 
faktury zakupowe… więc tego nie pokażę 

 Wiemy, że faktury sprzedażowe mają być wysyłane pojedynczo, każda 
faktura to jeden plik XML – to spowalnia proces… pokażemy 

 Nie wiemy czy wysyłka ma być natychmiast, czy na koniec dnia?

 Nie wiemy jak ma wyglądać autoryzacja/podpis? Może jak w ZSMOPL 

 Nie ma na razie platformy, więc nie da się pokazać kontroli statusów, 
ale mamy już na to gotowe rozwiązanie w platformie

 Nie wiemy czy statusy płatności mają być interfejsowane
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Szczegółowość danych / wymagalność
 Danych jest sporo, bo ujednolicona struktura powinna móc obsłużyć 
wszystkie rodzaje działalności

Zmiany: 

 Przeniesione na linie: GTU

 Przeniesione na linie procedury: 
"SW","EE","TT_D","I_42","I_63","B_SPV","B_SPV_DOSTAWA","B_MPV_PRO
WIZJA”. MPP pozostaje w nagłówku.

 KwotaAkcyzy: Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru

 Informacja o płatności – dodatkowy import statusu płatności?

 Dane kontaktowe email, telefon – opcjonalne?

 Dane szczegółowe zamówienia ilości, kwoty, GTU etc. – opcjonalne?

 Warunki transakcji, a w tym data zamówienia, transport, przewoźnik,  
itp..
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Podsumowanie

 Potrzebna będzie platforma/moduł zarządzania komunikacją z KSeF

 Są udogodnienia korzystania z KSeF od 10/2021r.

 Jest struktura XML, ale na razie brak interpretacji

 Jest jeszcze sporo niewiadomych

 Mamy gotową platformę i czekamy na dalsze szczegóły

 KAŻDE ŹRÓDŁO np. wydruk txt z SAP, plik Excel, widoki db, API

 ARCHIWUM wysyłek i statusów faktur

 PODPIS ELEKTRONICZNY

 UPO
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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

T: +48 22 557 94 88

M: +48 795 121 152
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Jan Czerwiński
Senior Tax Manager

Jędrzej Jażdżyk
Dyrektor Zarządzający

Jedrzejj@hogart.com.pl 

M: +48 785 994 307

mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl
mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl


Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00
F: + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T: +48 61 642 49 00
F: + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław
T: +48 71 712 47 00
F: + 48 71 712 47 50

Biuro w Warszawie

Budynek „Klif” p.15
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
T: + 48 22 364 50 50 

Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Hogart sp. z o.o. 
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