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Od 1 stycznia 2022 wejdą w życie nowe przepisy 
wprowadzające koncepcję faktur ustrukturyzowanych, 
które podatnik będzie miał możliwość wystawiania 
przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Wdrożenie 
powyższych rozwiązań będzie wymagało integracji 
systemów księgowych i fakturujących wykorzystywanych 
przez podatników z narzędziem informatycznym 
udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Warto 
skonsultować oraz opracować klarowny plan działania 
ze swoim dostawcą usług księgowych lub zespołem 
zajmującym się dostosowaniem systemów wewnętrznych.
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“CLEARLY, THE THING THAT ’S 

TR ANSFOR MING IS NOT 

THE TECHNOLO GY — IT ’S 

THE TECHNOLO GY THAT IS 

TR ANSFOR MING YOU.”



Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie 
ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej. W początkowym okresie 
faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna 
z akceptowanych form dokumentowania transakcji, obok istniejących obecnie w 
obrocie gospodarczym faktur papierowych i faktur elektronicznych. Od 1 stycznia 2022 
r. Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem dobrowolnym. Od tego momentu 
podatnik będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego 
Systemu e-Faktur (KSeF). Kolejna zmiana czeka nas od stycznia 2023 r. Planowane 
jest wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur jako rozwiązania obowiązkowego.  
 

Kluczowym wyróżnikiem e-Faktur jest możliwość wystawiania i wysyłania faktur 
bezpośrednio z programów finansowo-księgowych podatników lub dostawców 
usług księgowych z nadanym w systemie Ministerstwa Finansów numerem 
identyfikującym poszczególny dokument. Faktury strukturyzowane będą wystawiane 
w oparciu o jednolitą strukturę logiczną udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. 
 

Funkcjonalność Krajowego Systemu e-Faktur wydaje się dość rozbudowana i umożliwiająca 
dostawcy usług księgowych jak i podatnikowi wiele możliwości komunikacji, monitoringu 
oraz weryfikacji wykonanych prac.

“Krajowy System e-Faktur (KSeF) 

umożliwia wystawianie i udostępnianie 
ustrukturyzowanych faktur w postaci 
elektronicznej.” 
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Pośród najważniejszych warto wymienić możliwość:

1. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu
 e-Faktur;
2. wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
3. dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
4. otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;
5. przechowywania faktur ustrukturyzowanych 
6. oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym 

 w Krajowym Systemie e-Faktur;
7. analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;
8. powiadamiania podmiotów  uprawnionych do korzystania z Krajowego Systemu
 e-Faktur, o:
 i. dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze
 identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w Krajowym Systemie
 e-Faktur oraz dacie i czasie jego przydzielenia,
 ii. dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z regulacjami
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Sposób dystrybucji wystawionych faktur może 
odbywać się przy użyciu Krajowego Systemu 
e-Faktur lub poza nim.  Zakres koniecznych 
zmian technicznych może stanowić wyzwanie 
dla podmiotów używających globalnych 
systemów księgowych, które nie są w pełni 
dostosowane do polskich przepisów. W takiej 
sytuacji wsparcie lokalnych dostawców 
usług księgowych może być istotne. 

Z pewnością czas pokaże czy będzie to 
przełom w transformacji cyfrowej procesów 
biznesowych a także jakie zalety przyniesie 
sama zmiana zarówno dla firm świadczących 
usługi księgowe jak i podatników. Niemniej 
jednak już na tym etapie można dostrzec 
szereg zalet jakie Ministerstwo Finansów 
oferuje w zamian za wdrożenie nowego i dość 
innowacyjnego rozwiązania.

Pierwsza z preferencji polegać będzie na 
możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT 
w terminie skróconym do 40 dni (zamiast 60 
dni). Aby skorzystać ze skróconego okresu 
zwrotu VAT, podatnicy będą musieli:

i. wystawiać tylko faktury 
strukturyzowane w danym okresie 
rozliczeniowym

ii. za kolejne 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających okres, za który podatnik 
ubiega się o zwrot, być zarejestrowanym 
podatnikiem VAT czynnym, składać 
deklaracje VAT za każdy okres rozliczeniowy 
oraz posiadać rachunek rozliczeniowy lub 
rachunek osobisty wskazany na tzw. białej 
liście
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Senior Accounting Manager w BPION Polska zarządzająca 
zespołem księgowym w Warszawie i wspierająca klientów 

w sprawach księgowo-podatkowych.
Swój profesjonalizm oraz bogate doświadczenie 
wykorzystuje do wspierania klientów w sprawach 

księgowych i podatkowych, consultingu w zakresie 
księgowości i podatków, zapewnienia zgodności działań 

z lokalnymi zasadami oraz systemem kontroli 
wewnętrznej, usprawnianie procesów a także nadzoru 

nad usługami świadczonymi dla klientów.

iii. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatkowej nierozliczonej w poprzednich 
okresach obrachunkowych i wykazana 
w deklaracji nie przekracza 3 000 zł

Druga preferencja polegać będzie na możliwości rozliczania not uznaniowych 
wystawionych w formie faktury strukturalnej bez konieczności posiadania dokumentacji 
dotyczącej umowy z nabywcą towaru lub usługobiorcą na warunkach obniżenia podstawy 
opodatkowania określonych w fakturze korygującej i spełnieniu tych warunków. Tym samym 
kwota podatku naliczonego z noty korygującej zostanie odzwierciedlona w deklaracji VAT 
za okres objęty e-Fakturą, bez konieczności spełnienia warunków do dokonania korekty. 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż faktury ustrukturyzowane będą przechowywane 
w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały 
wystawione co może prowadzić do łatwiejszego administrowania dokumentami.


