EDIson_folder GLN dla administracji_2_Layout 1 05.12.2019 13:09 Strona 1

Cennik dla administracji
Pojedynczy numer GLN

Pula 10 numerów

Opłata jednorazowa
(uzyskanie numeru)

Opłata roczna

40,00 zł netto

40,00 zł netto

Opłata jednorazowa
(uzyskanie puli numerów)
1 pula

nie pobiera się opłaty

2 pula

110,57 zł netto

3 pula

110,57 zł netto

Opłata roczna

GLN

dla urzędów i instytucji

110,57 zł netto

Pule 100, 1000, 10000 numerów
Pula

Opłata jednorazowa

do 100

250 zł netto = 307,50 zł brutto

do 1 000

500 zł netto = 615 zł brutto

do 10 000

1000 zł netto = 1230 zł brutto

do 100 000

3000 zł netto = 3690 zł brutto

Opłata roczna
Uczestnictwo
w systemie GS1 w Polsce
110,57 zł netto

PEFexpert
Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania
www.pefexpert.pl

EDISON S.A.
Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków / Poland
+48 12 425 09 70
www.edison.pl

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Edison is member of EDITEL Group

Identyfikator na Platformie
Elektronicznego Fakturowania
T +48 12 425 09 60
E sales@edison.pl
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GLN dla administracji publicznej

GLN usprawnia procesy komunikacyjne

Rządowa Platforma Elektronicznego Fakturowania

Praktycznym i wygodnym rozwiązaniem jest identyfikacja

wymaga stosowania unikalnego identyfikatora

w oparciu o Globalny Numer Lokalizacyjny. Stosowanie GLN

(identyfikatorów). Mogą być nimi zarówno NIP jak i GLN.

upraszcza wymianę informacji w ramach rozbudowanej

Rozbudowana struktura hierarchii zależności sprawia, że automatyczna i precyzyjna identyfikacja odbiorcy na podstawie

Specyfika przydzielania i stosowania NIP w urzędach

struktury i hierarchii zależności, a tym samym wspiera

numeru NIP jest utrudniona. Zgodnie z wymaganiami ustawy o centralizacji VAT, faktury wystawiane są wyłącznie

i instytucjach nie sprzyja jego stosowaniu w ramach PEF.

rozwój elektronicznych usług w administracji publicznej.

na podstawie numeru jednostki macierzystej.

Rodzaje identyfikacji
NABYWCA
(Gmina)

Faktura VAT

Podmiot gospodarczy

Lokalizacja fizyczna

Lokalizacja cyfrowa

Pełnione funkcje

Numer GLN umożliwia

GLN pozwala jednoznacznie

GLN standaryzuje komu-

GLN identyfikuje i klasyfikuje

precyzyjne dotarcie

określić odbiorcę komunikatu.

nikację pomiędzy systemami

zadania, wykonywane

do jednostek, organów,

Poprzez lokalizację fizyczną

informatycznymi poprzez

wewnątrz danej jednostki

czy instytucji publicznych.

rozumie się określone

identyfikację adresu

administracji publicznej.

miejsca, obszary, czy obiekty

elektronicznego.

jednostki.

WYSTAWCA

ODBIORCA

(Jednostki: gminne/powiatowe/wojewódzkie/
budżetowe, zakłady budżetowe)

Wprowadzenie numerów GLN znacznie ułatwia proces komunikacji. GLN pozwala na automatyczne i sprawne dostarczanie
faktur do konkretnych jednostek podległych.
GLN umożliwia identyfikację zarówno lokalizacji fizycznej (siedziby jednostki organizacyjnej) oraz wydzielonych w niej
funkcji, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku podmiotów korzystających z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF).

Jaka jest wyższość GLN nad NIP w administracji publicznej?
Dlaczego NIP się nie sprawdza?

Faktura VAT

WYSTAWCA

Przepis art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

ODBIORCA

(jednostka, zakład, wydział)

(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.), dalej: ustawa o NIP, stanowi, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,
podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Podstawową
przesłanką decydującą o nadaniu danemu podmiotowi numeru identyfikacji podatkowej jest podleganie przez
niego na mocy obowiązujących ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Konkretny numer identyfikacji
podatkowej może być przypisany wyłącznie jednemu podatnikowi (płatnikowi).
W przypadku jednostek administracji publicznej czy jednostek samorządu terytorialnego numer identyfikacji
podatkowej NIP nadawany jest konkretnej osobie prawnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu,
a nie podmiotom wydzielonym dla takiej osoby prawnej.

Korzyści dla administracji

Jak pozyskać numer GLN?

• sprostanie wymogom prawnym,

1. Złóż wniosek online na stronie www.mojegs1.pl.

• precyzyjna weryfikowalność jednostek,
• łatwość podłączenia do Platformy Elektronicznego
Fakturowania,
• łatwość uzyskania puli kolejnych numerów identyfikujących
jednostkę,

W przypadku Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF – rejestracji może dokonać każdy podmiot
(nie tylko osoba prawna posiadająca NIP), ale także podmiot na rzecz którego:
- wystawiane są faktury dokumentujące wydatki ponoszone przez takie jednostki,
- posiadające w swoich budżetach środki na pokrycie wydatków udokumentowanych fakturami,
- nie posiadające odrębnego numeru NIP,
- dokonujące konsolidacji rozliczenia podatku VAT w jednostce głównej.

• dostęp do bezpłatnej platformy MojeGS1, umożliwiającej
sprawne zarządzanie aktywacją GLN,
• opieka GS1 Polska w zakresie standardów EDI
(Elektronicznej wymiany danych).

Pamiętaj, że po numery może zgłosić się tylko jednostka
nadrzędna np. gmina, a nie przedszkole.
2. W polu „przychody ogółem netto” wybierz pierwszy próg
„do 2 mln”.
3. W polu branża wybierz „administracja”.
4. W polu kanał sprzedaży wybierz odpowiedni typ.
5. Dokonaj płatności na wygenerowane w systemie indywidualne
subkonto.
6. W ciągu 3 dni otrzymasz e-mailowe potwierdzenie
o przyznanym prefiksie GS1 firmy.
7. Wypełnij formatkę z opisem lokalizacji i zaimportuj ją przez
www.mojegs1.pl.
8. Następuje aktywacja numeru GLN.

