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w dokumentacji podatkowej

Jak wykorzystać nadchodzącą falę i sprostać nowym obowiązkom 
kontrolnym
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Faktura elektroniczna 
i elektroniczna dokumentacja 

podatkowa

sytuacja w Polsce na tle rozwiązań 
w Europie i na Świecie.



Czy świat dojrzał do e-faktur?



Udział e-faktur w Europie (2013)



Przewidywany udział
e-faktur w Europie / 2016 r.



Strategia wspierania standardów e-fakturowania
w UE, Ameryce Łacińskiej, regionie Azji i Pacyfiku

E-fakturowanie priorytetem w Argentynie, Chile,
Belgii i we Włoszech

Dyrektywa 2014/24/EU i 2014/55/EU

E-faktura na świecie…



W 2014 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywy

2014/24/EU i 2014/55/EU – (obowiązujące od końca 2018 roku) 

by wspierać standardy e-fakturowania i promować 

automatyczne przetwarzanie faktur elektronicznych.

Mimo że wytyczne są skierowane do sektora publicznego,

to jest oczywiste, że będą miały ogromny wpływ na 

wszystkich dostawców dla sfery publicznej.

Nowe wytyczne unijne



Aktualnie: Ustawa o podatku od towarów i usług
(106g,106m,106n,112a)

94/820/WE: Zalecenie Komisji z dnia 19 października
1994 r. dotyczące aspektów prawnych elektronicznej
wymiany danych

Historycznie – Rozporządzenie MF z 2005 

roku o fakturze elektronicznej

E-faktura w Polsce



Używane formaty e-faktur
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Strategia rządu w zakresie cyfryzacji

Administracja podatkowa konsekwentnie rozszerza katalog 
usług oraz dokumentów umożliwiających elektroniczną 
komunikację podatników 
z urzędem. 

Taka forma kontaktu z urzędem skarbowym wpisuje się 
w strategiczne cele polskiej transformacji i budowy 
nowoczesnej administracji podatkowej. 



Podjęte działania w zakresie cyfryzacji
W przypadku osób fizycznych możliwość

elektronicznego składania niektórych zeznań

podatkowych niewymagających podpisania

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(e-Deklaracje)

Do 2009 tylko w formie papierowej – zeznania 

podatkowe za 2008 rok – w 2009 roku e-

Deklaracje

w pierwszym roku funkcjonowania e-Deklaracji

podatnicy złożyli tylko 390 zeznań drogą

elektroniczna, natomiast w 2015 r. liczba

ta przekroczyła 7 milionów zeznań, co stanowi

46% wszystkich złożonych deklaracji

Faktura elektroniczna w podatku od towarów i 

usług
do 2013 roku brak definicji w ustawie 

od 1 stycznia 2014 roku – w ustawie o podatku 

od towarów i usług wprowadzono definicję 

faktury elektronicznej

Złożenie przez organizację deklaracji do urzędu 

skarbowego PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40

do 2014 roku , papierowa forma przekazywania 

deklaracji

w 2015 roku obowiązkowo elektronicznie jeżeli 

organizacja zatrudnia powyżej 5 pracowników 

lub gdy PIT składa biuro rachunkowe

Złożenie przez organizację deklaracji do urzędu 

skarbowego PIT-8AR, PIT-4R, 

do 2014 roku , papierowa forma przekazywania 

deklaracji

w 2015 roku obowiązkowo elektronicznie jeżeli 

organizacja zatrudnia powyżej 5 pracowników 

lub gdy PIT składa biuro rachunkowe

Złożenie CIT- 8 przez organizację
do 2014 roku , papierowa forma przekazywania 

deklaracji

w 2015 roku obowiązkowo elektronicznie jeżeli 

organizacja zatrudnia powyżej 5 pracowników 

lub gdy PIT składa biuro rachunkowe

Wstępnie wypełnienie zeznania podatkowego 

(PFR) przez administracje podatkową
Do końca 2015 roku – brak takiego rozwiązania

uruchomiona przez administrację podatkową w 

2015 roku

Jednolity plik kontrolny -obowiązek 

comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i 

sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje

Do końca czerwca 2016 roku – brak  

1 lipca 2016r. – duże podmioty

1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.



Priorytety rządu w zakresie systemu 
podatkowego
Resort Finansów komunikuje „kierujemy teraz wysiłek na 
nadrobienie zaległości i przyspieszenie cyfryzacji jednostek 
resortowych". 

Administracja podatkowa konsekwentnie stawia na elektroniczną 
wymianę dokumentów dążąc tym samym do coraz większej 
kontroli transakcji realizowanych przez podmioty gospodarcze.

Priorytetowe staje się wprowadzenie systemów, "które pozwolą 
uszczelnić system poboru należności podatkowych i w ten sposób 
ograniczyć lukę podatkową".



Przygotowania do cyfrowej kontroli

1. Budowa infrastruktury

• Ministerstwo Finansów stworzyło Centrum Przetwarzania Danych 
Ministerstwa Finansów. Zostało ono powołane w celu zapewnienia 
usług infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych 
systemów informatycznych resortu finansów.

• Głównym celem powstania i funkcjonowania Centrum Przetwarzania 
Danych Ministerstwa Finansów jest zapewnienie centralnym systemom 
informatycznym między innymi:

• wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego;
• wysokiej niezawodności  danych dostępnych w systemach znajdujących się 

w zasobach administracji podatkowej;
• wysokiej dostępności do gromadzonych danych;
• skalowalności (elastyczności) zasobów CPD MF dla kolejno wdrażanych 

systemów.



2. Przygotowania oprogramowania do analizy danych

• Amadeus - to baza danych zawierająca analizy finansowe, raporty, dane 
teleadresowe i informacje dotyczące prywatnych i publicznych firm 
z krajów europejskich. Możliwości uzyskanie danych porównawczych 
poszczególnych firm w obrębie branży czy kraju. 

• TEGIEL- baza opracowywana jest na podstawie sprawozdań finansowych 
pochodzących m.in. z KRS, Monitora Polskiego B, Monitora 
Spółdzielczego B, danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, 
własnej bazy danych. Ujednolicony dla wszystkich przedsiębiorstw 
format prezentacji danych (standard Unii Europejskiej), ze względu na 
ich porównywalność, umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzanie 
różnego rodzaju analiz np.: analizy cen transferowych,

• tzw. secret comparables - wykorzystywanie danych poufnych 
niedostępnych dla podatnika od konkurentów i kontrahentów.

Przygotowania do cyfrowej kontroli



3. Przygotowania kompetencji do analizy danych

• Utworzono Centra Kompetencyjne (Warszawa, , Łódź i Wrocław) -
wyspecjalizowane komórki działające w ramach organów podatkowych, 
gwarantujące czynne wsparcie w trakcie kontroli. Centra te zajmują się 
tylko i wyłącznie przetwarzaniem danych z wszystkich dokumentów, 
deklaracji , zeznań i JPK składnych elektronicznie.

Przygotowania do cyfrowej kontroli



Nowe regulacje na 2017
Mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług 
budowlanych świadczonych przez podwykonawców

• Obowiązuje od 1 stycznia 2017 

• W tym modelu podatnikiem podatku jest nabywca usług 
a nie świadczący usługi. Zastosowanie tego mechanizmu 
przez nabywcę usług powoduje dodatkowe obowiązki 
i konieczność generowania dodatkowych dokumentów, 
które szybko i poprawnie da się stworzyć wykorzystując 
fakturę elektroniczną.

• Dane z faktur wystawionych w omawianym mechanizmie 
będą przysłane w formie elektronicznej do organów 
administracji podatkowej.



Nowe regulacje na 2017

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych narzucone 
przez wytyczne OECD. 

• Obowiązuje od 1 stycznia 2017 

• Jednym z wymagań dotyczącym dokumentacji 
podatkowej dla cen transferowych jest  dołączenie 
wszystkich faktur zgodnych z pozycjami sprawozdania 
finansowego, pokazania analizy takich samych transakcji 
dokonanych z różnymi podmiotami wraz 
z przedstawieniem faktur dokumentujących realizacje 
i płatności wynikające z tych transakcji.



Nowe regulacje na 2017

• Refakturowanie - to przeniesienie kosztów na podmiot, 
który faktycznie korzysta z usługi. Mamy z nim do 
czynienia wówczas, gdy podatnik działa we własnym 
imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (zgodnie z art. 8 ust. 
2a ustawy o VAT). Kosztami wykonania usługi zostaje 
obciążony podmiot, który ostatecznie korzysta z usługi. 

• Faktura w formie elektronicznej gwarantuje praktycznie 
automatyczne wygenerowanie refaktury.



Planowane rozwiązania

Centralny Rejestr Faktur 

Czyli domknięcie mechanizmów, które mają uszczelnić system 
poboru podatków

• Centralny rejestr faktur będzie de facto hurtownia danych. 

• Ministerstwo zamierza pozyskać software analizujący dane 
(pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod 
matematycznych, wspomagający wykrywanie bardziej 
wyrafinowanych oszustw. System ten będzie zawierał 
algorytm, który pozwoli na automatyczne wykrywanie 
patologii podatkowych, w szczególności tzw. karuzeli VAT-
owskich. 



Planowane rozwiązania
PEF - Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów 
publicznych

Koncepcja kompleksowej informatyzacji wsparcia procesów dostaw publicznych

w Polsce uwzględnia:

• założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, 

• wytyczne Komisji Europejskiej przedstawione w Komunikacie COM(2013) 453 final
Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej

• Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 
publicznych, 

• 8 Dyrektywy 2014/24/UE dot. zamówień publicznych i 

• Dyrektywy 2014/25/UE dotyczącej udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

• Wykorzystanie standardów PEPPOL

Termin wdrożenia II kwartał 2018



Fazy rozwoju e-fakturowania

Faza B2C –
operatorzy 
telekom. 
media, banki

Faza B2C -
agregacja

Faza B2B –
korporacje 
zapraszają

Faza przełomu 
regulacyjnego



Podsumowanie
• Cyfrowa rewolucja jest nieunikniona

• Systemy ERP gotowe do eksportu 
ustrukturalizowanych danych

• EDI (elektroniczna wymiana danych B2B) to 
oszczędność od 60% do 80% kosztów obsługi faktur 
(i nie tylko)



Nowe regulacje – zarządzanie zmianą

Strategia 
zarządzania 

zmianą

Prosta 
adaptacja

Kreatywna 
innowacja



Agenda

I. Faktura elektroniczna i elektroniczna dokumentacja 
podatkowa – sytuacja w Polsce na tle rozwiązań w Europie 
i na Świecie. 

II. Wystawianie, przechowywanie i udostępnianie 
dokumentów – regulacje

III. Jednolity Plik Kontrolny – teoria i praktyka

IV. Kompletne rozwiązania dla faktur elektronicznych -
prezentacja usług EDISONA



Wystawianie, przechowywanie 
i udostępnianie dokumentów 

Regulacje



Uregulowania prawne

Kodeks Karny Skarbowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o Rachunkowości



Artykuł 83 ostrzega, że za niszczenie 

dokumentów, ich niewłaściwe przechowywanie 

i nieudostępnianie grozi kara grzywny do 720 

stawek dziennych ( max. 17,7 mln PLN).

Kodeks Karny Skarbowy



Art.71-73 pozwalają na przeniesienie treści 

dokumentów księgowych na informatyczne 

nośniki danych po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego.

Są pewnie wyjątki ale nie dotyczą one

zwykłych faktur.

Ustawa o Rachunkowości



Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych

W artykule 9 o ewidencji rachunkowej 

mówi, że podatnicy są obowiązani do 

prowadzenia ewidencji rachunkowej, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Czyli korzystamy tu z zapisów Ustawy 

o Rachunkowości.



Ustawa o podatku 
od towarów i usług

Ilekroć…jest mowa o ….fakturze elektronicznej -

rozumie się przez to fakturę w formie 

elektronicznej wystawioną i otrzymaną 

w dowolnym formacie elektronicznym (art. 2 pkt 

30 i 31)



Artykuły 106a do 106p opisują między innymi jakie elementy powinna
zawierać faktura ( art.106e), co znaczy autentyczność pochodzenia,
integralność treści i czytelność faktury (art.106m). W tym też artykule
mamy opis dotyczący kontroli biznesowej, ustęp 5 punkt 2 tego artykułu
szczegółowo odnosi się elektronicznej wymiany danych (EDI).

Autentyczność pochodzenia i integralność treści 

faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, 

w przypadku wykorzystania:

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową 

w sprawie europejskiego modelu wymiany danych 

elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej 

wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących 

autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej 

danych.



Artykuły 112 i 112a odnoszą się do terminów i sposobów

przechowywania faktur, a także o konieczności ich udostępniania

organom podatkowym

Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub 

organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do 

faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku 

faktur przechowywanych 

w formie elektronicznej - również bezzwłoczny 

ich pobór i przetwarzanie danych w nich 

zawartych.



IPPP2/443-1116/14-5/AO z 12/02/2015 (Warszawa)

Stanowisko Wnioskodawcy,

Spółka uważa, iż po wdrożeniu opisanego Systemu Archiwizacji, w celu realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 112a ustawy o VAT, będzie miała prawo do 

wyłącznie elektronicznego archiwizowania faktur zakupowych, które pierwotnie 

otrzymała lub będzie otrzymywać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Zdaniem Spółki, faktury zakupowe objęte Systemem Archiwizacji stanowią podstawę 

formalną do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z tych faktur 

zakupowych.

W ocenie Spółki, fakt zniszczenia papierowych wersji faktur zakupowych, które 

zostaną objęte Systemem Archiwizacji, nie będzie miał wpływu na możliwość 

odliczenia (bądź zachowania zrealizowanego prawa do odliczenia) podatku VAT 

naliczonego wynikającego z takich faktur zakupowych.

MF- stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Kilka interpretacji w tym temacie:



IBPP3/4512-126/15/KG 6/05/2015 (Katowice)
Tym samym skanowanie faktur VAT otrzymywanych i wystawianych przez Wnioskodawcę

oraz ich archiwizacja w postaci elektronicznej przy jednoczesnym zniszczeniu ich wersji

papierowej, w jakiej zostały otrzymane lub wystawione jest dopuszczalne.

IPPP2/4512-1101/15-2/MAO 26/01/2016 (Warszawa)
Po zarchiwizowaniu w wersji elektronicznej, z uwagi na ilość otrzymywanych faktur po 

zaksięgowaniu i wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych, a w przypadku faktur będących 

podstawą zapisów w księgach rachunkowych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Strona 

zamierza niszczyć wersje papierowe ww. faktur.

MF stwierdza, że stanowisko … jest prawidłowe.



1061-IPTPP3.4512.286.2016.2.MJ (Łódź)

"(...) obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania

faktur (otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób,

jednakże sposób ten - jak wymaga ustawodawca - ma zapewniać przechowywanie faktur

w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz

autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich

otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (podkreśl.

red.). Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie,

zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur

przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie

danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju,

podatnik jest obowiązany, za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do

tych faktur. (...)"

Organ podatkowy zastrzegł jednak, że weryfikacja prawidłowości stosowanego przez spółkę 

systemu przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków 

zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur 

elektronicznych wymaga wiedzy specjalistycznej. Ostatecznej weryfikacji może dokonać 

wyłącznie właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej 

lub skarbowej.



Dopuszczalne jest skanowanie papierowych faktur 

i ich przechowywanie oraz udostępnianie organom 

podatkowym lub organom kontroli skarbowej 

wyłącznie w formie elektronicznej.
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I. Faktura elektroniczna i elektroniczna dokumentacja 
podatkowa – sytuacja w Polsce na tle rozwiązań w Europie 
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IV. Kompletne rozwiązania dla faktur elektronicznych -
prezentacja usług EDISONA



Jednolity Plik Kontrolny 

Teoria i praktyka



Czym jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File –
- Tax-SAF-T):

• jest zbiorem danych
• tworzony jest z systemów informatycznych podmiotu 

gospodarczego
• zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany 

okres 
• posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) 

umożliwiający jego łatwe przetwarzanie 



Ordynacja podatkowa : art. 193 a
art. 82 par 1B

Poradniki ( w tym broszury) Ministra Finansów
www.mf.gov.pl

Uregulowania dotyczące jednolitego 
pliku kontrolnego

Biuletyn Ministra Finansów (struktury)



Struktury logiczne JPK

Struktura Czego dotyczy Skrót

1 Księgi rachunkowe JPK_KR

2 Wyciag bankowy JPK_WB

3 Magazyn JPK_MAG

4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT

5 Faktura VAT JPK_FA

6 Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPiR

7 Ewidencja przychodów JPK_EWP



Rodzaje struktur

Wysyłane dopiero na żądanie organu

Wysyłane z mocy prawa bez wezwania 



Dla kogo i od kiedy JPK

Wielkość 
przedsiębiorstwa

Rodzaj 
JPK

Data
obowiązku

Duży Na żądanie 01.07.2016

Duży Bez wezwania 01.07.2016

Mały i średni Na żądanie 01.07.2018

Mały i średni Bez wezwania 01.01.2017

Mikro Na żądanie 01.07.2018

Mikro Bez wezwania 01.01.2018



Rodzaje przedsiębiorców

Zatrudnienie Pozostałe wskaźniki

Duży 250 osób i 
więcej

> 50 mln EURO obrotu
> 43 mln EURO sumy bilansowe

Średni Mniej niż 250 
osób

< 50 mln EURO obrotu
< 43 mln EURO sumy bilansowe

Mały Mniej niż 50 
osób

< 10 mln EURO obrotu
< 10 mln EURO sumy bilansowe

Mikro Mniej niż 10 
osób

< 2mln EURO obrotu
< 2mln EURO sumy bilansowe



§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów
komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego,
do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji,
o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej,
o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg
podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta
informacja dotyczy.

JPK VAT

Art. 82 par 1B Ordynacji podatkowej



Wysyłanie bez wezwania do 25 – tego dnia 
miesiąca następnego

Niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego 
w podatku VAT  

JPK VAT



1. Czy podatnik VAT zwolniony będzie wysyłał plik JPK VAT

Kilka pytań najczęściej zadawanych

Nie

2. Czy podatnik VAT czynny prowadzący w formie papierowej 
rejestry VAT będzie wysyłał JPK VAT   

Do 31.12.2017 Nie , od 01.01.2018 Tak

Z dniem 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie nowy ust. 8a do art. 109 ustawy o VAT, 
który brzmi następująco: 
„8a. Ewidencja , o której mowa w ust. 3 prowadzona jest w formie elektronicznej 
przy użyciu programów komputerowych”.

JPK VAT



Korygowanie JPK 

Korygowanie deklaracji VAT powoduje obowiązek przekazania 
skorygowanego pliku dot. ewidencji VAT

Struktura JPK VAT opublikowana na stronie Ministra 
Finansów nie jest wersją ostateczną

Będzie jeszcze zmiana struktury od 1 stycznia 2017 roku 
w celu dostosowania jej do nowej deklaracji VAT 7



Obszary wymagające szczególnej 
uwagi w związku z wdrażaniem JPK VAT

Korygowanie podatku naliczonego po zakończeniu roku przy 
odliczaniu VAT strukturą (proporcją) lub prestrukturą

Korygowanie podatku naliczonego w razie wystąpienia zmiany 
w sposobie wykorzystania samochodu służbowego

Korygowanie podatku naliczonego w przypadku niezapłaconej 
faktury gdy upłynęło 150 dni od ustalonego terminu płatności



Dokumentowanie nieodpłatnych przekazań towarów , 
które stanowią dostawę towarów – zgodnie z art. 7 
ustawy o VAT

Obszary wymagające szczególnej 
uwagi w związku  z wdrażaniem JPK VAT



Dokumentowanie nieodpłatnych przekazań towarów, 
które stanowią dostawę towarów – zgodnie z art. 7 
ustawy o VAT. Przykłady:

Gadżety reklamowe o wartości 7 zł netto 
sztuka przekazywane kontrahentom

Nie

Przekazanie kalendarzy firmowych 17 zł 
sztuka, VAT odliczono

Tak 
lub prowadzimy 

ewidencję 

Prezenty o wartości 120 zł każdy 
przekazywane wybranym kontrahentom 
(VAT naliczony przy zakupie odliczony)

Tak



Dokumentowanie nieodpłatnie wykonanych usług, które 
stanowią świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT –

zgodnie z art. 8 ustawy o VAT

Obszary wymagające szczególnej 
uwagi w związku  z wdrażaniem JPK VAT



Dokumentowanie nieodpłatnie wykonanych usług,
które stanowią świadczenie usług podlegające 
opodatkowaniu VAT – zgodnie z art. 8 ustawy o VAT.
Przykłady:

• Udostępnienie pracownikowi samochodu firmowego do prywatnego 
korzystania po godzinach pracy. VAT odliczono przy nabyciu w wysokości 50 % Nie

• Wykonanie darmowej usługi transportu towarów przy
zakupie powyżej określonej kwoty Nie

• Wykonanie darmowej usługi remontowej organizacji 
pożytku publicznego 

Tak

• Przekazanie pracownikom darmowych biletów do kina 
finansowanych z ZFŚS

Nie

• Przekazanie pracownikom darmowych biletów do kina 
finansowanych ze środków obrotowych

Tak



Obszary wymagające szczególnej 
uwagi w związku  z wdrażaniem JPK VAT

Wykazywanie podatku należnego od otrzymanej zaliczki 
w momencie jej otrzymania a nie wystawienia faktury 
art. 19a ust.8 ustawy o VAT 

Precyzyjne określenie daty sprzedaży na fakturze o której 
mowa w art. 106 e ustawy o VAT 



Przykłady , kiedy błądzimy 

z datą sprzedaży

1. Dostawa towarów wysyłanych na odległość

2. Data wykonania usług refakturowanych

3. Data wykonania usług świadczonych w sposób ciągły (np. opieka IT)

4. Data wykonania usługi w przypadku wystawienia faktury „z góry”



Precyzyjne określenie 
daty 

otrzymania faktury 



Precyzyjne wypełnienie 
w deklaracji VAT 7 

pola 43 i 45
(zgodnie z objaśnieniami do deklaracji)



Przykłady

Podatnik odlicza 50 % VAT przy nabyciu paliwa 

Podatnik dokonuje zakupów ze stawką 0%

Podatnik dokonuje zakupów związanych wyłącznie 
z czynnościami zwolnionymi



Dziękuję za uwagę 

Anna Broszkiewicz
Biegły Rewident
WL Finanse Sp. z o.o.



Agenda

I. Faktura elektroniczna i elektroniczna dokumentacja 
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Kompletne rozwiązania dla 
faktur elektronicznych

Procesy odbioru i wysyłki 
efaktur oraz ich archiwizacja



Etapy życia efaktury

Utworzenie – we własnym systemie f/k lub w formularzu 
www

Wysłanie – automatycznie lub ręcznie

Przetwarzanie automatyczne – transformacja i walidacja

Procesy dodane: - śledzenie, archiwizacja, zasilanie 
danymi, raporty, potwierdzenia odbioru



Utworzenie - dematerializacja faktur

• Format faktury elektronicznej

• EDIFACT

• XML

• PDF

• Inne formaty





Przetwarzanie automatyczne - transformacja



Procesy dodane – śledzenie efaktur





• Podstawowe funkcje

• lista dokumentów
• podgląd dokumentu
• wydruk  dokumentu
• źródło dokumentu

• Stempel czasu

• Identyfikatory faktury elektronicznej

• Potwierdzenia odbioru

• Lista zdarzeń

Procesy dodane – archiwizacja 







Bezpiecznie jak w… SAFE

• certyfikat
klasy
home-
banking

• polityka
bezpie-
czeństwa
Edisona



Aspekt praktyczny - potwierdzenie odbioru

Różnice między fakturą a e-fakturą

Potwierdzenie jako status

Znaczenie potwierdzenia



Aspekt praktyczny - zamiana ról

Dostawca wprowadza swoją fakturę

Jakość danych i bezpieczeństwo

Narzędzia

Roll-out



E-substytucja papierowej faktury

• Substytucja papieru na elektrony

• Korzyści

• Problemy

• Organizacja



Ustawienia

Praktyczne spojrzenie

Odbieranie faktur automatyczne i półautomatyczne

Aspekt praktyczny: e-listonosz



Aspekt praktyczny - kontrola

Aspekty prawne w praktyce

Funkcje

Audytor

Doświadczenia



Panel pytań
i odpowiedzi


