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Komunikacja z KSeF na przykładzie narzędzia KSeF INSIGHT

Sesja Q&A

O nas
TAX INSIGHT to część technologiczna kancelarii GWW Tax & Legal.
• JPK i automatyzacją procesów podatkowych zajmujemy się już ponad 5 lat
• Jako jedni z nielicznych kładziemy nacisk na merytoryczną poprawność
danych i możliwość ich automatycznej weryfikacji poprzez dedykowane
narzędzia informatyczne
• Dostarczamy rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorców. Od prostych
narzędzi webowych, poprzez zaawansowane produkty typu plug and play
po dedykowane rozwiązania dla największych podmiotów w kraju.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem jest rozwój narzędzi podatkowych nowej generacji,
wpisujących się w koncepcje cyfryzacji podatków (GovTECH), przemysłu 4.0 i chmury krajowej.
Eksperci, którzy tworzą nasz zespół nie tylko dostosowują nasze rozwiązania do wymogów prawnych, ale
znacznie wyprzedzają nowe trendy digitalizacji w podatkach, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo
wesprzeć w przygotowaniu Twojej firmy do cyfrowej transformacji podatkowej i automatyzacji procesów
raportowych.

Naszą nadrzędną misją jest tworzenie
skutecznego i przyjaznego klientom
procesu tax compliance.
Jesteśmy polskim dostawcą rozwiązań
technologicznych, które na nowo definiują
zarządzanie
ryzykiem
podatkowym
w
przedsiębiorstwach.
Zapewniamy
bezpieczeństwo połączone z unikalnym
zestawem innowacyjnych narzędzi oraz
wyjątkowymi doświadczeniami naszych
klientów.

Co wiemy o
Krajowym Systemie
e-Faktur

Krajowy System e-Faktur – harmonogram wdrożenia

Podstawowe informacje o Krajowym Systemie e-Faktur
Podstawa prawna:
▪

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

▪

Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:

Krajowy System e-Faktur (KSeF), umożliwiający wystawianie i odbieranie faktur w formie
ustrukturyzowanej (format XML zgodny ze schemą XSD FA(1) opracowaną przez
Ministerstwo Finansów).

Wystawianie faktury będzie możliwe za pomocą bezpłatnego narzędzia Ministerstwa
Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych.

Model fakultatywny od stycznia 2022 roku. Obligatoryjność systemu planowana na 2023
rok po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej.

KSeF– logika działania systemu
Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług wdrażanych przez
organy podatkowe.
Przepisy o e-fakturze oraz Krajowym Systemie e-Faktur weszły w życie od

dnia 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolnie. Natomiast od
2023 roku stanie się ono obligatoryjne.
Obowiązek będzie polegał na przekazywaniu do Ministerstwa Finansów przy
pomocy

udostępnionego

API,

faktur

sprzedażowych

w

formie

ustrukturyzowanej XML.
Nowy system będzie służył m.in. do weryfikacji (akceptacji) faktur i ich
dopuszczenia do obrotu prawnego. Mając na uwadze powyższe, korzystanie
z systemu KSeF stawiać będzie przed dużymi firmami szereg wyzwań
związanych z aktualizacją procedur fakturowania, w tym w szczególności

zapewnieniem poprawności danych.

Cele wdrożenia KSeF –
problemy czy korzyści?

Główne cele Ministerstwa Finansów dla wdrożenia KSeF
Uszczelnienie systemu podatkowego:
„…projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia
kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia

samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość
zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego
fakturami. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie
dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru

podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.”

Usprawnienie obrotu gospodarczego:
•

Jednolity standard faktury

•

Automatyzacja obiegu dokumentów

•

Cyfryzacja procesu fakturowania

KSeF - wyzwania i korzyści dla przedsiębiorców

WYZWANIA

KORZYŚCI

▪ Dostęp organów podatkowych do faktur
w dowolnym momencie
▪ Zwiększenie świadomości US o
raportowanych danych
▪ Zwiększenie ryzyka kontroli US
▪ Dostosowanie systemów i procedur
do nowych regulacji

▪ Usprawnienie procesów podatkowych –
zmniejszenie ryzyka podatkowego
▪ Pełna kontrola nad jakością
raportowanych danych
▪ Automatyzacja procesów księgowych
▪ Potencjalne zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa raportowanych danych
▪ Oszczędność czasu i kosztów w dłuższej
perspektywie
▪ Szybszy zwrot VAT (40 dni)

Perspektywy wdrożenia
Krajowego Systemu eFaktur w organizacji jak należy się
przygotować?

Perspektywy wdrożenia KSeF

Podatkowo-prawna
(compliance)
•Dane w KSeF będą podlegały
analizie również administrację,
a możliwości typowania
potencjalnych nadużyć i błędów
staną się wielokrotnie większe niż
obecnie.
•Szczególnego znaczenia nabierze
kontrola jakości przekazywanych
danych. Ich walidacja na bramce
KSeF jest semantyczna tzn. bada
tylko zgodność ze strukturą logiczną i
nie oferuje jakichkolwiek algorytmów
badających zgodność merytoryczną

Perspektywa
technologiczna
•Prawdopodobnie generująca w
początkowym etapie wyższe koszty,
ale też stwarzająca największe pole
do oszczędności w dalszej
perspektywie czasowej.
•Projekt KSeF jest wyjątkową okazją
do dokonania przeglądu posiadanej
infrastruktury i narzędzi
informatycznych.
•Wybór właściwej technologii zależy
od specyfiki prowadzonej
działalności.

Perspektywa
komunikacji z
rynkiem
•Transakcje z klientami, dostawcami,
współpracownikami i kooperantami,
zarówno w obrocie krajowymi jak i
zagranicznymi będą fakturowane za
pomocą KSeF. Samo narzędzie KSeF
nie oferuje dodatkowych kanałów
wymiany informacji, nie obsługuje
wymiany dokumentów txt, doc, pdf i
tym podobnych.
•Budowa nowych systemów
komunikacji, często wiążąca się z
renegocjowaniem dotychczasowych
umów, może okazać się
długotrwałym procesem,
wymagającym zaangażowania
sporych zasobów ludzkich.

Perspektywa
procesowa
•Mapowanie procesów i systemów
dziedzinowych w poszukiwaniu
danych źródłowych, zgodnych ze
strukturą logiczną e-faktury jest
nieunikniona, a rzetelność, spójność
i logika tego działania jest kluczowa
dla zakończenia procesu wdrożenia
w e-faktury z sukcesem.
•Dodatkowym wynikiem mapowania i
przeglądu procesów powinna być
identyfikacja obszarów do
automatyzacji (RPA) a także
zastosowania sztucznej inteligencji
(AI) i uczenia maszynowego (ML),
co powinno w średnim terminie
przynieść wymierne korzyści i
wygenerować poprawę efektywności
organizacji.

Krajowy System e-Faktur – etapy wdrożenia w organizacji
Przegląd obecnych procesów
Wdrożenie KSeF wiąże się z potrzebą przeglądu i ewentualnego dostosowania procesów związanych z fakturami, czyli dotyczących:
sprzedaży, zakupu oraz księgowości.

Identyfikacja danych oraz zarządzanie źródłami danych
Schema FA_VAT to ponad 300 pól. Struktura zawiera dane znane z JPK_V7 i JPK_FA, jest jednak rozbudowana o
dodatkowe szczegółowe informacje takie jak termin płatności, data zapłaty, marka samochodu (w przypadku sprzedaży
pojazdu), GTU oraz procedury szczególnego rozliczenia VAT na poziomie pozycji.

Zapewnienie komunikacji oraz dostępu dla użytkowników do KSeF.
Dostęp do KSeF wymagał będzie uwierzytelnienia reprezentanta podatnika w systemie za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP. Z tego powodu ważne jest określenie
osób, które będą miały wgląd do dokumentów oraz tych, które będą odpowiadały za wystawienie faktur w
KSeF.

Automatyczna komunikacja z KSeF
Pojawienie się Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się z potrzebą zapewnienia komunikacji
systemu ERP z nowym systemem ministerstwa, w tym: przekazywanie przygotowanej faktury do
KSeF, odbiór informacji zwrotnej o fakturze (identyfikator faktury i data jej wystawienia lub
informacje o ewentualnych niezgodnościach), odbiór faktur zakupu wystawionych przez
dostawców za pośrednictwem KSeF.

Przykłady praktycznych
problemów przy
wdrożeniu KSeF w
organizacji

Szczegółowy proces wystawiania i wysyłki e-faktury
GROMADZENIE
DANYCH
Gromadzone dane będą multiplikowane oraz zapisywane
w kopiach zapasowych, aby zabezpieczyć się przed ich utratą
(także w mało prawdopodobnych, nadzwyczajnych sytuacjach
awarii sprzętowej). Zarówno dane, jak
i komunikacja z
systemem będą szyfrowane.

WERYFIKACJA
TECHNICZNA PLIKU
Po przesłaniu faktury system KSeF będzie weryfikował
jej zgodność ze strukturą logiczną e-Faktury i po
pozytywnej weryfikacji będzie przydzielał tej fakturze
numer identyfikujący ją w systemie.

ELIMINOWANIE
BŁĘDÓW
Potencjalnie do momentu przydzielenia przez KSeF numeru
identyfikującego tę fakturę w systemie można przyjąć, że
faktura nie weszła do obrotu prawnego (brak otrzymania
przez nabywcę). Nieokreślona w przepisach kwestie
możliwości anulowana faktury przez sprzedawcę.

DATA OTRZYMANIA
FAKTURY
Faktura ustrukturyzowana zostanie uznana za wystawioną
w dniu jej przesłania do KSeF. Faktura ustrukturyzowana
zostanie uznana za otrzymaną przez odbiorcę w dniu
przydzielenia przez KSeF numeru identyfikującego tę fakturę w
systemie.

Podstawowe wymagania dla procesu e-fakturowania

JAKOŚĆ DANYCH
poprawność techniczna i merytoryczna

▪ Weryfikacja danych
▪ Zgłoszenie błędów
użytkownikowi (kontrola
jakości danych)
▪ Automatyczna naprawa
danych

KOMUNIKACJA Z KSEF

SPÓJNOŚĆ SYSTEMOWA

sprawny i wydajny proces wysyłki
i odbioru faktur

Zapewnienie zgodności danych
pomiędzy systemami

▪ Ciągłość połączenia
▪ Stabilność łącza
▪ Buforowanie danych

JPK
KSeF

ERP

Zgodność raportowanych danych – przykład możliwych błędów w e-fakturze
▪

Błędny NIP

▪

Nieprawidłowa nazwa kontrahenta

▪

Wielokrotne wystawienie tej samej faktury

▪

Niespójne Daty

▪

Błędne jednostki miary – np. wysłanie towaru mierzonego w godzinach a nie w tonach

▪

Nieprawidłowy numer konta

KSeF jest rodzajem zdalnego dysku, który przyjmie wszystkie przesłane dane.
Dopiero na późniejszym etapie Ministerstwo Finansów będzie analizował nasze faktury.
To przedsiębiorca jest odpowiedzialny za jakość danych przesyłanych do Ministerstwa Finansów.

KSeF – omówienie wybranych problemów praktycznych
Czy można anulować fakturę w KSeF? Co z notami
korygującymi?

Co z fakturą wystawioną na nieprawidłowy NIP
(nieistniejący, innej firmy) – praktyczne zagadnienia
od strony zakupów i sprzedaży. Czy potrzebny będzie
odrębny kanał komunikacji z kontrahentem?

Numer KSeF, UPO, bufor danych – praktyczne
podejście do przesłania faktury. Kiedy można uznać że
skutecznie wystawiliśmy fakturę?
Data wystawienia faktury a data przesłania faktury do
KSeF oraz data wytworzenia dokumentu – czy muszą
być takie same?

Jak możemy Państwu pomóc?
KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZY WDROŻENIU
KSEF W ORGANIZACJI:
Audyt procesów biznesowych (fakturowanie, księgowanie, raportowanie
danych)
Rekomendacje i wsparcie merytoryczne dla zmian procesowych
Przegląd infrastruktury technicznej pod kątem dostosowania do
wymagań KSeF
Doradztwo w zakresie wdrożenia rozwiązań wewnętrznych

Mapowanie danych z systemów dziedzinowych

Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego narzędzia do obsługi KSeF

Jak komunikować się z
Krajowym Systemem eFaktur na przykładzie
KSeF INSIGHT

Jak działa KSeF INSIGHT
KSeF INSIGHT to zaawansowane i spersonalizowane narzędzie
informatyczne, dedykowane do wystawiania i odbierania faktur
ustrukturyzowanych do/z Krajowego Systemu e-Faktur. Pobiera dane z
systemów macierzystych firmy, wytwarza fakturę w formie XML i przesyła
na serwery Ministerstwa Finansów.
Rozwiązanie zapewnia bezpieczną integrację z API Ministerstwa Finansów,
jak również pełną zgodność z przepisami prawa i kontrolę nad procesem

komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.

POBIERANIE

GROMADZENIE

WYSYŁANIE

•Pobieranie danych
z macierzystych systemów
klienta

•Repozytorium danych
fakturowych
•Przygotowanie e-Faktury

•Wysyłanie e-Faktury
w XML na serwery MF
•Pobieranie numeru KSEF

Możliwości systemu KSeF INSIGHT
Funkcjonalności mające na celu gromadzenie i przetwarzanie
danych

e-Faktury pobranych z systemów fakturujących klienta.

Moduł odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przepisami

Interfejs

Naprawa

Uzupełnianie
danych

Archiwum

Kontrola statusu

Weryfikacja eFaktury

Korekty

Generowanie

Raportowanie

przygotowanie e -Faktury przed wysłanie na serwery Ministerstwa
Finansów.
Podstawowe funkcje:
▪

Interfejs użytkownika: wyświetlanie, edycja, tworzenie

▪

Przetwarzanie danych (łączenie, czyszczenie, itd.)

▪

Wizualny system naprawy danych

▪

Weryfikacja jakości danych przed wysłaniem

▪

Archiwum numeru KSeF

▪

Funkcja weryfikacji faktur

▪

Zarządzanie dostępem do danych dla użytkowników.

Generowanie
widoku e-Faktury

Personalizacja,
dostosowanie do
potrzeb klienta

Zapraszamy do
kontaktu!

Rafał Berliński
Dyrektor Zarządzający
rberlinski@taxinsight.pl

Rafał Mularczyk
Dyrektor IT
rmularczyk@taxinsight.pl

Rafał Kacprowski
Doradca podatkowy
rkacprowski@taxinsight.pl

Bądź gotowy na największe cyfrowe wyzwanie

w obszarze podatków!
Nasz zespół jest gotowy kompleksowo wesprzeć

Twoją firmę w procesie transformacji.

www.taxinsight.pl

+48 782 772 700
biuro@taxinsight.pl

ul. Dobra 40
00-344 Warszawa

