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Dotychczas tylko trzy kraje 
Unii Europejskiej wprowadzi-
ły do swojego systemu podat-
kowego faktury ustrukturyzo-
wane. W 2017 r. rozwiązanie 
wdrożono we Włoszech, a rok 
później w Hiszpanii i w Portu-
galii. W 2022 r. Polska dołączy-
ła do tego grona.

Przepisy znowelizowanej 
ustawy wdrażającej Krajowy 
system e-Faktur (dalej: KSeF) 
w Polsce weszły w życie z 1 
stycznia 2022 r.

Jak wielokrotnie podkreśla-
ło Ministerstwo Finansów, w 
pierwszej fazie wdrażania 
KSeF, tj. od 1 stycznia 2022 r., 
korzystanie z KSeF jest dobro-
wolne. Faktura ustrukturyzo-
wana będzie funkcjonowała 
jako jedna z dopuszczonych 
form dokumentowania sprze-
daży, obok faktur papiero-
wych i faktur elektronicznych. 
Po uzyskaniu decyzji deroga-
cyjnej Komisji Europejskiej, 
Ministerstwo Finansów planu-
je, aby w 2023 r. korzystanie z 
KSeF stało się obligatoryjne.

 Zgodnie z uzasadnieniem 
do projektu ustawy wdrażają-
cej KSeF, jej celem jest uszczel-
nienie systemu podatkowego, 
ograniczenie nieprawidłowo-
ści w rozliczaniu VAT oraz po-
prawa warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez podatników poprzez 
łatwiejszy i szybszy dostęp do 
dokumentów. Jednocześnie 
rozwiązanie to ma przeciw-
działać praktykom nieuczci-
wych podatników.

Wprowadzenie KSeF ma 
przyczynić się do wzmocnienia 
kontroli prawidłowości rozli-
czania podatku od towarów i 
usług oraz uproszczenia proce-
su kontroli rozliczeń u przed-
siębiorców. Rozwiązania prze-
widziane nowelizacją mają 
pozwolić także na zwiększenie 
dochodów budżetu państwa z 
uwagi na zwiększenie poboru 
podatku VAT na każdym etapie 
obrotu towarami i usługami. Na 

ocenę tych zapowiedzi z pew-
nością trzeba będzie poczekać 
do momentu, w którym stoso-
wanie faktur ustrukturyzowa-
nych stanie się obligatoryjne. 
Trudno spodziewać się, by 
począwszy od nowego roku 
podatnicy masowo rozpoczęli 
korzystanie z KSeF, tym bar-
dziej, że ilość planowanych 
zmian podatkowych jest 
ogromna. Do stosowania do-
browolnego rozwiązania mogą 
ich jednak przekonać:
∑  perspektywa wprowadzenia 

obowiązku stosowania fak-
tur ustrukturyzowanych 
(nadchodzący rok może 
okazać się świetnym poligo-
nem doświadczalnym),

∑  zaproponowane przez MF 
korzyści ze stosowania fak-
tur ustrukturyzowanych.

Działanie  
systemu 

KSeF to system teleinfor-
matyczny, za pomocą którego 
będzie można wystawiać oraz 
otrzymywać faktury ustruk-
turyzowane. System będzie 
również służył do ich prze-
chowywania, oznaczania nu-
merem identyfikującym 
(który będzie przydzielany 
przez system) oraz weryfiko-
wania zgodności faktury 
ze  wzorem. Ponadto system 
będzie służyć do analizy oraz 
kontroli danych wynikają-
cych z faktur ustrukturyzo-
wanych oraz wysyłania komu-
nikatów dotyczących wysta-
wienia, odrzucenia albo 
braku możliwości wystawie-
nia faktury ustrukturyzowa-
nej. System będzie prowa-
dzony przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, 
który jednocześnie będzie 
administratorem danych w 
nim zawartych.

Z KSeF będą mogli korzy-
stać w szczególności przedsię-
biorcy zarejestrowani jako 
czynni podatnicy podatku VAT 
oraz przedsiębiorcy zwolnieni 
z podatku VAT.

Zgodnie z zapowiedziami 
Ministerstwa Finansów, sys-
tem faktur ustrukturyzowa-
nych w rozumieniu ustawy z  9 
listopada 2018 r. o elektronicz-
nym fakturowaniu w zamówie-
niach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym i system 
faktur ustrukturyzowanych 
wystawianych w ramach KSeF 
będą systemami funkcjonują-

cymi odrębnie. Nowelizacja 
wprowadza do ustawy o VAT 
nową definicję – faktury 
ustrukturyzowanej. Będzie nią 
faktura wystawiona przy uży-
ciu KSeF wraz z przydzielo-
nym numerem identyfikują-
cym tę fakturę w tym systemie. 
Faktura ustrukturyzowana 
stanie się nową formą doku-
mentowania transakcji sprze-
daży, obok faktury papierowej 
i elektronicznej. Będzie ona 
dokumentem trafiającym do 
KSeF w ustrukturyzowanej 
formie (zgodnej ze strukturą 
logiczną FA_VAT) w formacie 
XML. Taka faktura, oprócz 
podstawowych wymagań w 
zakresie elementów faktury z 
art. 106e ustawy o VAT, ma za-
wierać informacje m. in. o 
oznaczeniach GTU czy proce-
durach szczególnych w VAT.

Otrzymywanie faktur 
ustrukturyzowanych wyma-
gało będzie akceptacji od-
biorcy. Wyrażenie zgody po-
winno odbywać się na takich 
samych zasadach, jakie obo-
wiązują dla faktur elektro-
nicznych. KSeF nie będzie 
obsługiwał procesu akceptacji 
odbiorcy na otrzymywanie 
faktur ustrukturyzowanych. 
Jeżeli odbiorca nie wyrazi 
zgody na jej otrzymywanie, 
wystawca zachowa prawo do 
wystawienia faktury ustruktu-
ryzowanej w systemie, a wy-
stawioną w ten sposób faktu-
rę będzie mógł przekazać 
odbiorcy w inny uzgodniony 
z nim sposób, np. e-mailem 
(taki dokument zachowa wa-
lor faktury ustrukturyzowa-
nej, o ile będzie spełniał wa-
runki ustawowe).

Numer identyfikujący fak-
turę będzie miał charakter 
systemowy i nie należy go 
utożsamiać ze stanowiącym 
element faktury numerem, o 
którym mowa w art. 106e ust. 

1 pkt 2 ustawy o VAT. W dniu 
przydzielenia fakturze ustruk-
turyzowanej przez system 
numeru identyfikującego tę 
fakturę, będzie ona uznawana 
za wystawioną i jednocześnie 
za otrzymaną (z wyjątkiem 
sytuacji, w których odbiorca 
nie wyraził akceptacji na 
otrzymywanie faktur ustruk-
turyzowanych w KSeF - w ta-
kich przypadkach stosować 
się będzie zasady obecnie 
obowiązujące).  Faktura 
ustrukturyzowana będzie 
mogła być korygowana jedy-
nie w postaci faktury wysta-
wionej za pośrednictwem 
KSeF.

ROZLICZENIA 

Z Krajowym System e-Faktur wiążą 
się potencjalne korzyści
Faktura ustrukturyzowana będzie funkcjonowała jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży.

Uprawnienia  
do działania 

Do działania w ramach KSeF 
będą uprawnieni w szczególno-
ści podatnicy oraz podmioty 
przez nich wskazane, o ile zo-
staną uwierzytelnieni w odpo-
wiedni sposób. Zakresy poten-
cjalnych uprawnień będą nastę-
pujące:

1) do wystawiania i dostępu 
do faktur ustrukturyzowanych,

2) do wystawiania faktur 
ustrukturyzowanych,

3) do dostępu do faktur 
ustrukturyzowanych.

Nadawanie, zmiana lub ode-
branie uprawnień będzie nastę-
powało:

1) za pomocą oprogramowa-
nia interfejsowego dostępnego 
na stronie Ministerstwa Finan-
sów,

2) przez portal podatkowy,
3) na podstawie złożonego 

przez podatnika zawiadomie-
nia o nadaniu lub odebraniu 
uprawnień do korzystania z 
Krajowego Systemu e-Faktur.

Każdy ze sposobów będzie 
szczegółowo uregulowany w 
rozporządzeniu w sprawie ko-
rzystania z Krajowego Systemu 
e-Faktur.

 Będą określone korzyści

Ministerstwo przewidziało 
szereg korzyści związanych ze 
stosowaniem faktur ustruktury-
zowanych. 

Faktur wystawionych w KSeF 
nie trzeba będzie przedstawiać 
na żądanie organów podatko-
wych w ramach pliku JPK dla 
faktur (JPK_FA).

Ponadto skrócony okres 
zwrotu VAT – 40 dni, będzie 
znajdował zastosowanie po 
spełnieniu szeregu warunków:

1. wystawianie wyłącznie fak-
tur ustrukturyzowanych w zakre-
sie dokumentowania odpowied-
nich transakcji (z wyłączeniem 
m.in. faktur uproszczonych),

2. kwota podatku naliczonego 
lub jego nadwyżka nierozliczo-
na w poprzednich okresach 
rozliczeniowych nie przekroczą 
3000 zł,

3. podatnik przez kolejne 12 
miesięcy, poprzedzające okres, 
którego dotyczy wniosek: 

-był zarejestrowany jako po-
datnik VAT czynny,

-składał za każdy okres dekla-
racje VAT,

 -posiadał rachunek bankowy 
wykazany na Białej Liście.

Będzie też możliwość po-
mniejszenia podstawy opodat-
kowania VAT w okresie rozlicze-
niowym, w którym wystawiona 
zostanie faktura korygująca. Do 
faktur korygujących in minus 
wystawionych w KSeF nie znaj-
dą zastosowania przepisy 
wprowadzone przez Slim VAT w 
zakresie dokumentowania ko-
rekty (art. 29a ust. 13 ustawy o 
VAT). W rezultacie, sprzedawca 
i nabywca będą mogli pomniej-
szyć podstawę opodatkowania 
VAT w okresie rozliczeniowym, 
w którym wystawiona zostanie 
faktura ustrukturyzowana ko-
rygująca, bez konieczności 
gromadzenia odpowiedniej 
dokumentacji (KSeF będzie 
bowiem sam weryfikować mo-
ment odebrania faktury kory-
gującej przez nabywcę, dzięki 
czemu zapewni, że sprzedawca 
i nabywca rozliczą fakturę kory-
gującą zmniejszającą w tym 
samym momencie).

Ważne jest równiez to, że nie 
będzie konieczności wydawa-
nia duplikatów faktury ustruk-
turyzowanej. Faktura ustruktu-
ryzowana trafiając do KSeF nie 
powinna ulec zniszczeniu czy 
zaginięciu.

Z KSeF będą mogli korzystać w przed-
siębiorcy zarejestrowani jako czynni 
podatnicy VAT oraz ci zwolnieni z VAT
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∑  faktura ustrukturyzowana będzie dokumentem wystawianym przez podatnika  
lub upoważnioną osobę (pracownika czy biuro rachunkowe) przy użyciu KSeF,

∑  fakturę ustrukturyzowaną będzie można wystawić z użyciem narzędzi udostępnionych 
przez Ministerstwo Finansów lub programów komercyjnych,

∑  faktury ustrukturyzowane będą wystawiane przy wykorzystaniu wzoru (struktury 
logicznej) udostępnionego przez Ministra Finansów,

∑  w 2022 r. korzystanie z KSeF będzie dobrowolne. Rok później Ministerstwo Finansów 
planuje, by rozwiązanie było obligatoryjne,

∑  otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymagać będzie akceptacji 
odbiorcy,

∑  Ministerstwo przewidziało szereg korzyści związanych ze stosowaniem faktur ustruktury-
zowanych (ułatwienia w JPK, krótszy okres na zwrot VAT, uproszczone korekty in minus),

∑  od października do grudnia 2021 roku - Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż z 
udziałem podatników, w celu przetestowania nowego rozwiązania i dostosowania 
systemów informatycznych do wdrożenia KSeF,

∑  za pomocą faktur ustrukturyzowanych dokumentowane mogą być czynności dokonane  
od 1 stycznia 2022 r., jak również dokonane przed tym dniem – o ile termin wystawienia 
faktury upłynie po 1 stycznia 2022 r.

Zasady wyswiwaiania faktur 
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