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Zagadnienia prawne i informatyczne

 

 Jak przetrwać i nie 
polec?

Jan Czerwiński  | Counsel DZP
Jędrzej Jażdżyk | Dyrektor 
Zarządzający Hogart

Jak zmienia się 
nasze otoczenie 

prawne?



Our specializations
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HOGART: wybrane referencje



5
HOGART: wybrane referencje



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart Podatek PŚT

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Workflow

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki 

• Hogart Intrastat

• Hogart RODO
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• Hogart e-Ewidencje Akcyzowe

• Hogart AKC-4

• Hogart Podatek Cukrowy

• Hogart Podatek Małpkowy

• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart ZSMOPL



Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Naszą odpowiedzią są ludzie.

17
028 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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Praktyka podatkowa DZP – nasze kompetencje

Przygotowanie wewnętrznych 
procedur rozliczeń podatkowych w 

celu ograniczenia ryzyka 
odpowiedzialności karnej skarbowej 

(kks)

Wsparcie w przygotowywaniu i 
modyfikacji zawieranych umów 

(ograniczanie ryzyka podatkowego)

Pełne wsparcie podatkowe 
przedsiębiorców w obszarze podatków 
pośrednich i bezpośrednich (opiekun 

klienta)

Strukturyzacja własności majątku 
i działalności gospodarczej osób fizycznych 

z uwzględnieniem zabezpieczenia majątku prywatnego, 
planowania sukcesji i zarządzania ryzykami                    

(doradztwo sukcesyjne)

Doradztwo transakcyjne 
i restrukturyzacyjne

Identyfikacja i ograniczenie ryzyk 
podatkowych działalności podstawowej 

poprzez wsparcie w budowaniu 
procedur wewnętrznych (usprawnianie 

procesów)

Reprezentowanie firm w postępowaniach i 
kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i 

sądowych

Doradztwo w zakresie raportowania 
schematów podatkowych (MDR)

Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej  

(hotline)

Doradztwo w zakresie cen 
transferowych (transfer pricing)



9

Jan Czerwiński, starszy menadżer

Doradztwo VAT w zakresie 
strukturyzacji transakcji (w tym 

sporządzanie umów), ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsca świadczenia, 

zasad rozliczeń, stosowania split 
payment

Postępowania i kontrole podatkowe, 
kontrole celno-skarbowe, 

postępowania o interpretacje 
indywidualne, WIS, WIA, WIP

Doradztwo VAT w zakresie stosowania 
zwolnień podatkowych lub obniżonych 

stawek, m.in. w branży farmaceutycznej, 
medycznej, finansowej, spożywczej, 

nieruchomości

Informacja o realizowanej strategii 
podatkowej za 2020 r. i procedury 
podatkowe ograniczające ryzyko 

podatkowe, opracowywanie OWU. 
digitalizacja VAT, w tym KSeF

Opiekun klientów w obszarze 
doradztwa podatkowego, 14 lat 

doświadczenia

Doradztwo w zakresie VAT, w tym m.in. w 
obszarze prawa do odliczenia podatku 

naliczonego, zasad korzystania z odliczenia, 
zwrotów VAT (w tym wsparcie w toku 

kontroli zwrotu)

Doradztwo w języku polskim i 
angielskim

Doradztwo VAT w zakresie dostaw 
łańcuchowych (bezpieczeństwo rozliczeń), 

z uwzględnieniem wniosków o 
interpretacje podatkowe czy właściwego 

dokumentowania transakcji

Określanie klasyfikacji statystycznych 
dla potrzeb VAT  (stawki, GTU), akcyzy 

(kwalifikacja akcyzowa) i cła (taryfa 
celna)

Doradztwo w zakresie VAT, w tym m.in. 
należytej staranności 

(korzystny wyrok NSA wybrany kluczowym 
orzeczeniem 2020 roku)



eFV i Krajowy System e-Faktur

Agenda

Część prawna:

• Krajowy System e-Faktur

• Faktura ustrukturyzowana – zakres danych

• Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

Część techniczno – informatyczna:

• Prezentacja oprogramowania Hogart e-Faktury
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Ustawa w Krajowym Systemie              
e-FaktureFaktury



Czym jest KSeF
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Sejm uchwalił nowelizację VAT – ustawa z dnia 29 października 2021 r. 
(Dz.U.2021.2076)

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

KSeF wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. - jako rozwiązanie fakultatywne.

MF zapowiada, że etap fakultatywny ma być okresem testowym, po którym korzystanie z 
KSeF będzie miało charakter obligatoryjny.



Wniosek o derogację do Komisji Europejskiej

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
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Celem jest uzyskanie przez Polskę 
upoważnienia do wprowadzenia i 

stosowania, w okresie od 1 kwietnia 
2023 roku do 31 marca 2026 roku, 

obligatoryjnego fakturowania 
elektronicznego.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Polska 
złożyła do KE wniosek o derogację w 
celu uzyskania upoważnienia do 
stosowania odstępstwa od art. 218, 
226 i 232 Dyrektywy VAT. 



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

 nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, a także 
informowania o tych uprawnieniach i ich weryfikowania

 wystawiania, dostępu, otrzymywania, przechowywania (10 lat) faktur 
ustrukturyzowanych,

 oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym fakturę w KSeF,

 analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych,

 Informowania o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej, odrzuceniu faktury lub 
braku możliwości jej wystawienia z powodu niedostępności KSeF.



Czym jest KSeF
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• Wprowadzenie KSeF umożliwi organom 
skarbowym 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 niezbędnego 
oprogramowania i powiązanie go z 
istniejącą infrastrukturą IT

Z perspektywy Podatnika



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

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z 
przydzielonym tej fakturze numerem 

identyfikującym w KSeF

Faktura ustrukturyzowana jest szczególnym 
rodzajem faktury elektronicznej, w związku z 

czym mają 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 otrzymywania faktury 

ustrukturyzowanej poprzez KSeF.

Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy na otrzymywanie faktury 
ustrukturyzowanej przez KSeF

Brak akceptacji odbiorcy na otrzymywanie faktury ustrukturyzowanej przez KSeF 
oznacza, że tak wystawiona faktura będzie przesyłana przez sprzedawcę innym 

kanałem komunikacji niż KSeF.

Brak akceptacji ze strony nabywcy na otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF 
nie oznacza, że sprzedawca nie może wystawić faktury w KSeF. 

Wystawienie faktury w KSeF i jej otrzymanie w KSeF to osobne kwestie.



Korzystanie z faktury ustrukturyzowanej
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Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za otrzymaną w dniu przydzielenia przez KSeF 
numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana elektronicznie wg wzoru     
udostępnionego przez MF

anulowanie faktur | odsyłanie faktur | duplikaty faktur | pro forma | FV RR

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, chyba, że okres 
przedawnienia zobowiązania podatkowego > 10 lat przez który faktury 

strukturyzowane przechowuje KSeF

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

Rozliczanie ustrukturyzowanych faktur korygujących 
sprzedaż w momencie wystawienia, a zakup w momencie otrzymania przez KSeF (jeśli 
faktura ustrukturyzowana otrzymana poza KSeF, korekta VAT naliczonego na zasadach 

ogólnych)



Preferencyjny zwrot VAT w 40 dni
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Warunki trzeba spełnić łącznie. 
Nie trzeba ich wykazywać – organ sam je zweryfikuje na bazie posiadanych danych. 

• Podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane okresie rozliczeniowym, w 
odniesieniu do którego ubiega się zwrot VAT (sprzedaż krajowa, WDT, zaliczki), przy 
czym warunek jest spełniony nawet jeśli wystawiano także inne faktury, jeśli nie jest 
możliwe dla nich skorzystanie ze wzoru faktury strukturyzowanej (faktury wystawia 
nabywca lub faktura nie musi zawierać NIP sprzedawcy) lub w przypadku faktur 
uproszczonych sprzedaż zaewidencjonowano na kasie fiskalnej

• Przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który podatnik ubiega się 
o zwrotu, podatnik (i) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, (ii) składał 
deklaracje 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 m.in. dotyczące:

• rodzaj faktury (zwykła, korekta, zaliczka, rozliczająca zaliczkę, uproszczona), 

• rachunek bankowy, 

• Oznaczenie GTU, oznaczenie procedury

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

• 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

Rozszerzony zakres informacji nie ma oparcia w art. 106e i następnych ustawy o VAT, 
który pozostaje niezmieniony, a z opublikowanej przez MF struktury FA. 



Kogo dotyczą nowe obowiązki                
      i od kiedyeFaktury



Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

Fakultatywność systemu KSeF
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Obecnie wystawienie faktur 
ustrukturyzowanych ma charakter 
fakultatywny. 

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

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

Faktura wystawiona przed dniem wejścia w życie KSeF nie może być skorygowana w 
postaci faktury ustandaryzowanej (nie będzie posiadała nr identyfikującego w KSeF, 

który jest obowiązkowy dla faktur korygujących w KSeF)

Dostawy towarów lub usług dokonane przed wejściem w życie KSeF mogą być 
dokumentowane fakturą ustrukturyzowaną 

(o ile nie upłynął termin na wystawienie faktury)



Część techniczno-informatycznaHogart e-Faktury



Platforma KSeF MF

 SYSTEM Ministerstwa do otrzymywania faktur wystawianych przez 
FIRMY (wysyłka w formacie XML). Podobnie jak JPK, tylko teraz 
faktury ze wszystkimi szczegółami 
 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 
sprzedaży Generowanie XML

Faktur sprzedaży

FV 
zakupowe

Pobieranie XML
Faktury zakupowe

ZAKUPY
API 

(KSeF)

Bazy KSeF



Hogart e-faktury KSeF podsumowanie

 GOTOWA SPRAWDZONA PLATFORMA
 KAŻDY ERP (SAP, IFS, Dynamics, Oracle, JD, INFOR…) możliwość integracji
 AUTOMATYZACJA system sam pobiera i wysyła faktury 
 WIELE SPÓŁEK w jednej instalacji
 REPOZYTORIUM FAKTUR ZAKUPOWYCH! Możliwa dekretacja do ERP
 SUPPORT zapewniamy pełne i szybkie wsparcie
POBIERANIE NUMERÓW, STATUSÓW i UPO  
ROZBUDOWA np.: workflow dla faktur zakupowych
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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

M: +48 795 121 152

30

Jan Czerwiński
Counsel

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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