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Krajowy System
e-Faktur
Q&A
Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy

Państwa

szczegółowo

do

zapoznania

odpowiada

na

się

z

ważne

materiałem,

pytania

który

dotyczące

funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur.
Materiał bazuje na wiedzy i doświadczeniu ekspertów TAX INSIGHT a
także sesji pytań i odpowiedzi, jakie przeprowadziliśmy z naszymi
klientami

oraz

uczestnikami

webinariów

w

temacie

wdrożenia

Krajowego Systemu e-Faktur.

Krajowy System e-Faktur
Z nami będziesz gotowy na zmiany!

Z materiału dowiesz się:
Jakie pytania nurtują przedsiębiorców w temacie KSeF
Poznasz odpowiedzi na te pytania
O istotnych problemach praktycznych przy wdrożeniu KSeF
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Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu
widzenia audytu podatkowego (czyli oznacza to zwolnienie z
1. Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu widzenia audytu
podatkowego
(czyli oznacza to zwolnienie
z obowiązku
archiwizowania faktur przez
obowiązku archiwizowania
faktur
przez podatnika)?
podatnika)?

Faktura wystawiona w KSeF to dokładnie taki sam dokument (pod względem
prawno-podatkowym) jak faktura w wersji papierowej lub elektronicznej
wystawiana dotychczas. Każda faktura będzie archiwizowana w KSeF przez
okres 10 lat i nie ma potrzeby przechowywania jej na zasobach wewnętrznych
firmy. W przypadku konieczności przechowywania dokumentów ponad 10 lat,
należy je zarchiwizować przed ich skasowaniem z KSeF. Należy jednak
pamiętać,

że

faktury

otrzymane

od

kontrahentów

zagranicznych

będą

funkcjonowały poza KSeF i ich archiwizacja w dalszym ciągu, będzie leżała po
stronie odbiorcy. KSeF służy, co do zasady, wymianie dokumentów w obrocie
krajowym.

Czy pracodawca będzie mógł w KSeF sprawdzić jaki pracownik
wysłał fakturę w imieniu firmy?

Zgodnie z naszą wiedzą, na dzień dzisiejszy system nie daje takich możliwości.
Taka informacja nie jest automatycznie zapisywana w kodzie XML faktury ani
nie jest udostępniona użytkownikom. W strukturze są jednak pola, które
pozwalają na wpisanie osoby wystawiającej fakturę, jednak taka informacja
musi zostać przeniesiona do faktury z systemu.

A

jak

poradzić

sobie,

jeżeli

system

będzie

niestabilny

(niedostępny) po stronie MF?

Jednym z rozwiązań nad którymi pracujemy, jest odpowiednie buforowanie
danych i wysyłka automatyczna po uzyskaniu połączenia z KSeF.
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Czy

dostarczenie

faktury

do

KSEF

(za

elektronicznym

poświadczeniem odbioru) jest równoznaczne z doręczeniem
faktury do kontrahenta? (to znaczy - czy to na kontrahencie
1. Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu widzenia audytu
podatkowego
(czyli oznacza topobierania
zwolnienie z obowiązku
spoczywa obowiązek
fakturarchiwizowania
z KSEF). faktur przez
podatnika)?

Tak, nadanie numeru KseF jest równoznaczne z jej dostarczeniem do
kontrahenta. Do czasu wprowadzenia wersji obligatoryjnej, wymagane jest
uzyskanie

wcześniejszej

zgody

odbiorcy

na

przesyłanie

faktur

za

pośrednictwem KSeF.

Czy

system

będzie

posiadał

możliwość

alternatywnej

1. Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu widzenia audytu
dystrybucji faktur w postaci pdf poprzez email,
podatkowego (czyli oznacza to zwolnienie z obowiązku archiwizowania faktur przez
podatnika)?
kontrahentów zagranicznych?

np.

dla

KSeF nie posiada takich funkcjonalności. Przewidujemy funkcjonalności w
postaci wizualizacji faktury w naszym narzedziu (np. w formie PDF i wysyłkę
takiego dokumentu na wskazany adres mailowy).

Czy KSEF zapewnia komunikacje zwrotną (tj od odbiorcy do
1. Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu widzenia audytu
podatkowego
oznacza to zwolnienie
z obowiązkumiałaby
archiwizowania
faktur
przez
wystawcy(czyli
faktury)?
Jeśli faktura
na
przykład
podatnika)?

być

odrzucona to czy odbiorca może ja "odrzucić" w KSEF (podając
powód)?

KSeF

nie

posiada

takiej

funkcjonalności.

Przewidujemy

możliwość

automatycznego lub manualnego wysyłania informacji do nadawcy faktury
o ewentualnych błędach lub odrzuceniu faktury w naszym narzędziu.
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Jakie

Ministerstwo

Finansów

stosuje

lub

będzie

stosowało

narzędzia zabezpieczeń przed wyciekiem danych - podkreślę, że
dane te będą wrażliwymi danymi - np. tajemnicą handlową,
bazą odbiorców, rodzajem sprzedawanych towarów i usług.

Poza kontrolą uprawnień dostępu nie znamy konkretnych mechanizmów
wykorzystanych przez Ministerstwo Finansów do zabezpieczenia danych.
Protokoły zabezpieczeń są utajnione.

Czy planujecie Państwo wdrożenie funkcjonalności pozwalającej
na

przesyłanie

załączników

do

faktur

bezpośrednio

do

kontrahentów?

Tak,

przewidujemy

możliwość

przesyłania

załączników

do

wskazanych

odbiorców w naszym narzędziu KSeF INSIGHT.

Czy dobrze rozumiem, że Państwa system będzie działał jako
konektor między systemem billingowym a systemem KSeF? Czy
jednak będzie możliwość wystawiania faktur z narzędzia?

Nasz system będzie umożliwiał przekazywanie faktur do KSeF z systemu
źródłowego, jak i wystawienie i przesłanie faktury do KSeF bezpośrednio z
narzędzia.
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Czy system będzie mógł dystrybuować pobrane faktury do
różnych oddziałów firmy?

KSeF MF-u nie przewiduje takiej możliwości. Rozdzielenie faktur może zostać
dokonane na podstawie wskazania danych dodatkowego podmiotu w treści
faktury (w tym wypadku będą to dane oddziału). Przewidujemy taką
funkcjonalność w naszym narzędziu KSeF INSIGHT.

Czy wysyłka w KSEF do odbiorcy faktury będzie dokonywana na
podstawie

nr

uniemożliwia

NIP

odbiorcy?

dostarczenie,

mimo

Czyli

błędny

numer

NIP

że

pozostałe

dane

będą

faktury

przez

prawidłowe (nazwa, adres)?

Tak,

podanie

nieprawidłowego

NIP

uniemożliwia

odbiór

nabywcę.

Jakiego typu dokumenty są poza zakresem KSeF? Czy np
unikalny
identyfikator
w systemie
KSeF
musi być
1. Czy dane
archiwizowane w generowany
KSeF są wystarczające
z punktu widzenia
audytu
podatkowego (czyli oznacza to zwolnienie z obowiązku archiwizowania faktur przez

załączony do faktury oraz podatnika)?
do paragonu fiskalnego?

KSeF służy tylko i wyłącznie do obsługi faktur wystawianych przez Polskich
przedsiębiorców. Zapraszamy do naszego artykułu na blogu, pt. "Granice
obiegu faktur VAT w ramach Krajowego Systemu e-Faktur", w którym
szczegółowo opisujemy wyłączenia ze stosowania KSeF.
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Jak rozumieć te wyjaśnienia MF? Czy do kontrahenta będzie
mogła być przekazana tylko faktura posiadająca identyfikator
nadany przez KSEF? Należy bowiem pamiętać, że jednoczesne
wystawienie faktury w KSeF oraz w systemie księgowym spółki
będzie skutkować wprowadzeniem do obrotu dwóch faktur za tę
samą usługę lub towar. Taka sytuacja będzie się wiązać z
koniecznością naliczenia podatku VAT za obie faktury.

W systemie fakultatywnym, jeżeli wystawi się fakturę w metodzie tradycyjnej,
nie

powinno

się

wystawiać

faktury

w

KSeF

ponieważ

skutkuje

to

wystawieniem dwóch faktur. W systemie obligatoryjnym tylko nadanie
numeru KSeF będzie rodziło konsekwencje prawno-podatkowe skutecznego
wystawienia faktury.

Czy

KSEF

dotyczy

tylko

faktur

krajowych

czy

tez

1. Czy dane archiwizowane w KSeF są wystarczające z punktu widzenia audytu

faktur

wystawianych
kontrahentów
zagranicznych?
podatkowego (czylidla
oznacza
to zwolnienie z obowiązku
archiwizowania faktur przez
podatnika)?

Faktura

wystawiona

na

podmiot

zagraniczny

będzie

musiała

zostać

przesłana do KSeF i równocześnie przekazana w formie tradycyjnej (np.
wydruk lub PDF).

Co z fakturami w walutach dla kontrahentów krajowych?

Schema przewiduje pole wyboru waluty faktury.
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Na

webinarze

była

mowa

o

notach

korygujących,

czy

rzeczywiście jedynym wyjściem tak jak Państwo dzisiaj mówili
jest wystawienie faktury korygującej, nawet jeśli błąd nie jest
istotny i tak jak do dzisiaj wystarczyło wystawienie noty
korygującej przez nabywcę ?

Wystawienie faktury korygującej będzie jedyną możliwością poprawy błędu
na fakturze.

W jaki sposób planujecie Państwo zorganizować formę rozliczeń z
klientami platformy. Czy narzędzie będzie licencjonowane w
formie
jednej
opłaty -w subskrypcja
cykliczna,
czy dodatkowo
1. Czy
dane archiwizowane
KSeF są wystarczające
z punktu widzenia
audytu
podatkowego
(czyli oznacza
to zwolnienie
z obowiązku
archiwizowania
faktur przezjak w
będzie
pobierana
opłata
za każdy
przetworzony
dokument
podatnika)?

przypadku EDI.

Przewidujemy dwa modele rozliczeń. Jeden w formie opłaty licencyjnej,
drugi w formie usługowej SaaS. Opłaty w obydwu formach nie będą
zależne od ilości dokumentów.

Oznaczenia

GTU

są

obligatoryjne

w

JPK,

ale

chyba

nie

są

obligatoryjne w FV ustrukturyzowanej, więc nie musi tu być
spójności
danych,wnieprawdaż?
naczenia
GTU są obligatoryjne
JPK, ale chyba nie są obligatoryjne w fv ustrukturyzowanej, więc nie
musi tu być spójności danych, nieprawdaż?b
Kody GTU nie są wymienione, jako obligatoryjny element faktury. Aby
zachować spójność pomiędzy danymi w JPK a KSeF rekomendowane jest
uzupełnianie pól fakultatywnych struktury (m.in.. GTU)
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Jak wygląda sytuacja odbiorcy faktury, który nie zgadza się na
nią?

KSeF nie przewiduje możliwości nie zaakceptowania faktury przez odbiorcę.
W takim przypadku należy skontaktować się z wystawca faktury i poprosić o
fakturę korygującą. Faktura korygująca jest jedynym sposobem dokonywania
zmian w istniejącym już w KSeF dokumencie.

Czy pliki KSeF będą wysyłane codziennie na serwer Ministerstwa?
W 1.
jaki
zweryfikować
dane zz punktu
faktur
są kompatybilne
z
Czy sposób
dane archiwizowane
w KSeF są czy
wystarczające
widzenia
audytu
podatkowego (czyli oznacza to zwolnienie z obowiązku archiwizowania faktur przez

JPK, który tworzymy tylko podatnika)?
raz w miesiącu?

Faktury będą wysyłane do KSeF w czasie rzeczywistym, w interwałach
czasowych wybranych przez użytkownika. Po przyjęciu faktury przez KSeF,
Ministrstwo Finansów i organy podatkowe będą miały dostęp do tego
dokumentu.
zapewniona

Zgodność
tylko

za

pomiędzy
pomocą

danymi

w

JPK

analitycznych

a

KSeF

narzędzi

może

zostać

dodatkowych

(zewnętrznych) - m.in. naszego systemu do weryfikacji plików JPK - TAX
INSIGHT.
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Jak możemy Ci pomóc?

Innowacyjne rozwiązanie informatyczne, dedykowane do obsługi
procesu przesyłania faktur ustrukturyzowanych do/z Krajowego
Systemu e – Faktur. Możliwość pełnego dostosowania systemu pod
potrzeby klienta.

Rozwiązanie w pełni dopasowane do wymogów
Ministerstwa Finansów

Bezpieczeństwo i kontrola nad procesem komunikacji
z Krajowym Systemem e-Faktur

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie wdrożenia
KSeF w organizacji

+48 782 772 700
biuro@taxinsight.pl
www.taxinsight.pl

