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 KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR – REWOLUCJA W FAKTUROWANIU 
 

KSeF to kolejna digitalna rewolucja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w 
ostatnim czasie. 15 listopada 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, 
wprowadzającą KSeF – narzędzie, przy pomocy którego podatnicy będą wystawiać 
faktury sprzedaży w sposób ustrukturyzowany. W jaki sposób wdrożenie systemu 
wpłynie na codzienną pracę przedsiębiorców i ich działów księgowych? 
 
KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i 
przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). KSeF został przekazany do 
testów społecznych do końca grudnia 2021 r. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. z 
funkcjonalności skorzystać będzie można w sposób fakultatywny. Od 1 stycznia 2023 r. 
planuje się jego obligatoryjne wykorzystanie przez podatników. Warunkiem wdrożenia 
systemu w Polsce jest uzyskanie pozytywnej decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej. 
 
REWOLUCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
Obligatoryjne wdrożenie narzędzia będzie stanowiło dla wielu przedsiębiorców realną 
zmianę w procesie wystawiania faktur. Będą one wystawiane za pośrednictwem 
systemu KSeF i przyjmą formę plików XML. Za wystawioną fakturę uważać się będzie 
taką, która zostanie zaewidencjonowana w KSeF i opatrzona numerem 
identyfikacyjnym, a za datę jej wystawienia będzie uważany dzień, w którym nadano jej 
ten numer. 
 
KSeF wprowadzi duże zmiany w samym procesie wystawiania faktur. Pierwszą z nich 
jest już obowiązek korzystania z platformy Ministerstwa Finansów, a kolejna zmiana to 
ustrukturyzowana forma faktur, której poprawność będzie każdorazowo weryfikowana 
przez KSeF. 
 
Dla małych przedsiębiorstw, które do tej pory nie korzystały z rozwiązań 
informatycznych przy wystawianiu faktur, ta zmiana spowoduje potrzebę zapoznania się 
z nowym systemem teleinformatycznym. Dla przedsiębiorców, którzy wystawiają 
znaczną ilość faktur w miesiącu i korzystają z różnych rozwiązań informatycznych – 
obowiązek korzystania z nowej platformy spowoduje potrzebę integracji tych dwóch 
systemów. Ministerstwo Finansów planuje możliwość integracji z systemem KSeF. 
Wówczas wszystkie faktury nadal będą mogły być wystawiane w dotychczasowych 
systemach sprzedażowych, a do KSeF będą przesyłane przy użyciu tzw. interfejsu 
webowego (API). 
 
KLUCZOWE ZMIANY 
 
Ważną modyfikacją będzie to, że za datę wystawienia faktury będzie uważana data 
nadania jej numeru identyfikacyjnego przez KSeF. Z pewnością fakt ten wpłynie na 
organizację całego procesu wystawiania faktur (dziś w niektórych organizacjach faktury  
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wystawiane są automatycznie w momencie fizycznego zejścia towaru z magazynu). 
Trzeba będzie pamiętać o synchronizacji momentu wystawienia faktury przez system 
ERP z momentem jej rejestracji w KSeF. 
 
Pozytywną zmianą płynącą z wprowadzenia KSeF będzie z pewnością elektroniczne 
archiwum wystawionych w nim faktur. Ministerstwo deklaruje, iż faktury będą 
przechowywane przez 10 lat, a odbiorca danej faktury będzie mógł ją pobrać 
bezpośrednio z systemu, co poprawi jakość obiegu faktur pomiędzy kontrahentami. 
Każdą fakturę będzie można pobrać z systemu w formie ustrukturyzowanej lub w 
postaci plików PDF. Jeżeli jednak odbiorca faktury nie wyrazi zgody na jej otrzymanie 
przy użyciu KSeF, wystawca zobowiązany będzie przekazać ją w inny uzgodniony z nim 
sposób. 
 
ZACHĘTY 
 
Od 2022 r. korzystanie z platformy będzie fakultatywne. Ministerstwo zachęca 
podatników do korzystania, oferując pakiet korzyści dla przedsiębiorców, m.in. 
przyspieszony, 40-dniowy termin zwrotu VAT, brak potrzeby przygotowywania plików 
JPK_FA, elektroniczne archiwum ze stałym dostępem do wystawionych faktur i 
mniejszym prawdopodobieństwem ich utraty. Z pewnością skrócenie, a tym samym 
przyspieszenie procesu obiegu faktur również będzie działało zachęcająco na wielu 
przedsiębiorców. Fakt, że każda faktura będzie sprawdzana pod względem jej zgodności 
ze strukturą przed nadaniem jej numeru ewidencyjnego (czyli właściwym jej 
wystawieniem), wyeliminuje wiele błędów natury ludzkiej. Ustrukturyzowana forma i 
każdorazowa jej weryfikacja wprowadzi większą dyscyplinę w wystawianiu faktur, choć 
może początkowo realnie wydłużyć potrzebny na to czas. 
 
Przedsiębiorcy będą mogli pobierać wystawione na ich rzecz faktury bezpośrednio z 
systemu KSeF zaraz po nadaniu im numeru identyfikacyjnego. Ułatwi to z pewnością 
komunikację, przyśpieszy oraz zautomatyzuje procesy księgowe poprzez możliwość 
pobierania ustrukturyzowanych danych bezpośrednio do systemów finansowo-
księgowych. 
 
OGRANICZENIA 
 
System KSeF przeznaczony jest dla polskich podatników i możliwość pobierania faktur 
będzie dotyczyła wyłącznie faktur przez nich wystawionych. Pozostałe faktury, np. te 
otrzymywane od przedsiębiorców zagranicznych, będą funkcjonowały w rzeczywistości 
biznesowej tak jak do tej pory. Wprowadzenie platformy KSeF z pewnością będzie 
dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy są zarejestrowani jako 
podatnicy VAT w Polsce i wystawiają polskie faktury. Ich również będzie dotyczyć ta 
zmiana i podobnie jak u polskich przedsiębiorców spowoduje konieczność 
przeorganizowania tego procesu. 
 
KOSZTY 
 
Koszty związane ze zmianą będą dotyczyć z pewnością dostosowania oprogramowania i 
jego synchronizacji z KSeF, jak również edukacji wszystkich uczestników procesu 
fakturowania. Zmiany w samym procesie również są nieuniknione, a poprawne jego 
zaplanowanie i aktywne przemodelowanie będzie pociągać za sobą dodatkowe koszty. 
 
ZMIANA DLA KSIĘGOWYCH 
 
Wprowadzenie KSeF będzie głównie dotyczyć procesów sprzedaży i fakturowania, nie 
mniej jednak jednym z beneficjentów tej zmiany będą działy finansowo-księgowe. 
 
Zalety, takie jak ustrukturyzowana forma faktur, elektroniczne archiwum czy 
bezpośredni dostęp do faktur na platformie KSeF, to obszary kluczowe dla działów  
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księgowych. Pozwalają na elastyczny dostęp do dokumentacji źródłowej i samodzielne z 
niej korzystanie. Wprowadzenie KSeF to kolejna bardzo duża zmiana w zakresie 
automatyzacji procesów księgowych. Z pewnością na początku wymagać będzie dużego 
zaangażowania i edukacji zarówno przedsiębiorców, jak również samych księgowych 
(wielu z nich na ten moment nie jest świadomych tej zmiany). Księgowy, ograniczając 
procesy manualne związane z księgowaniem faktury, będzie miał więcej czasu na 
doradcze wsparcie biznesu. Małe działy księgowości lub biura rachunkowe, które od lat 
korzystają z dokumentacji papierowej, będą musiały zmienić podejście. Dla dużych, 
nowoczesnych biur rachunkowych lub działów księgowych, które aktywnie wdrażają 
rozwiązania dygitalizujące księgowość, wdrożenie KSeF to bardzo oczekiwana zmiana. 
Możliwość pobierania i wczytywania danych w sposób automatyczny znacząco ułatwi 
pracę w księgowości. Zminimalizuje ryzyko błędów występujących przy manualnym 
wprowadzaniu danych. Uelastyczni przepływ dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a 
księgowością. Ograniczy do minimum archiwa z dokumentacją księgową. Trzeba jednak 
pamiętać, że KSeF dotyczy tylko podatników polskich. Faktury otrzymywane z zagranicy 
będą opracowywane w dotychczasowy sposób, tj. manualnie lub np. przy użyciu OCR. 
 
W początkowej fazie wdrożenia systemu to właśnie księgowi będą mocno zaangażowani 
w edukację przedsiębiorców i działów wystawiających faktury sprzedaży, a także we 
współpracę działami IT, które będą budować interfejsy danych. 
 
PRZYKŁAD 
 
Proces wystawiania i komunikacji w zakresie faktur 
 

 
 
 

 
 

 
 
Aneta Bolka, Associate Partner w gliwickim biurze Rödl & Partner 

 
  

Zdaniem autorki: 
 

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, 
otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). To milowy krok w 
digitalizacji komunikacji pomiędzy podatnikami a administracją skarbową. Rozwiązanie 
z pewnością uszczelni system podatkowy (kontrole i rozliczenia podatkowe) poprzez  

https://www.roedl.pl/pl/lokalizacje-i-kontakt/gliwice
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bezpośredni dostęp organów skarbowych do dokumentacji źródłowej , nie mniej jednak 
beneficjentami tego rozwiązania będą również przedsiębiorcy oraz ich działy finansowo- 
księgowe. 
 
Wdrożenie platformy KSeF będzie w początkowej fazie wymagało wielu działań 
przygotowawczych, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i wielu dostosowań w 
procesach wystawiania faktur oraz systemach finansowo-księgowych. Zmiany będą 
wiązały się również z realnymi wydatkami wynikającymi z tych dostosowań. Nie mniej 
jednak, jak z każdym postępem technologicznym bywa, główną zmianą będzie zmiana 
naszego sposobu myślenia. Zaproponowane rozwiązanie z pewnością zautomatyzuje 
sporo procesów biznesowych i ułatwi kontakt z administracją skarbową. Ograniczy 
liczbę dokumentów papierowych, a tym samym skróci czas prac manualnych 
związanych z ich procesowaniem. Podobnie jak każda rewolucja technologiczna, na 
początku wymagać będzie czasu i energii, aby na końcu dostrzec benefity z niej 
płynące.  

 
 

 


