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WPROWADZENIE



Księgowość wspomagana technologią rozwija się w Polsce już od co najmniej 25 lat. Ale choć wielu ekspertów 
zapowiada, że księgowi wkrótce stracą rację bytu i zastąpią ich programy komputerowe czy sztuczna inteligencja, 
w praktyce daleko nam do tego. W Polsce tradycyjne, papierowe finanse i księgowość mają się świetnie, co naj-
lepiej obrazuje temat elektronicznych faktur, który razem z ekspertami skupionymi wokół Fundacji Digital Poland 
postanowiliśmy przybliżyć polskim przedsiębiorcom. Dlaczego tylko e-faktur, a nie całego obszaru automatyzacji 
finansów i księgowości w przedsiębiorstwach? Bo właśnie one to papierek lakmusowy automatyzacji – elektronicz-
ne faktury to proste i tanie rozwiązanie, technologicznie łatwe do wdrożenia, przynoszące spore oszczędności cza-
su i zasobów, podnoszące poziom bezpieczeństwa danych i szerzej, całej prowadzonej działalności gospodarczej. 
Ale w pewnym sensie to rozwiązanie, które wymaga zmiany różnych przyzwyczajeń i zachowań, codziennej ruty-
ny pracy czy współpracy z kontrahentami; i z tego punktu widzenia wiąże się często z oporem, niechęcią i obawą, 
że dane elektroniczne nie będą równie wiarygodne jak te dostarczane w postaci papierowej. Pojawiają się na przykład 
pytania: co w przypadku kontroli urzędu skarbowego? Tymczasem e-faktura to po prostu nośnik danych, jak wcześ-
niej zadrukowana kartka, a cała kontrola podatkowa idzie właśnie w stronę cyfrową, czego dowodem są np. pliki 
JPK, raportowane przez firmy w coraz bardziej rozbudowanej formie. Co więcej, rezygnując z papieru i decydując 
się na faktury w formie cyfrowej, robimy jeden z podstawowych kroków ku cyfryzacji całego przedsiębiorstwa, 
bo to właśnie obszar finansowo-księgowy z reguły jest jednym z pierwszych, które przedsiębiorcy decydują się 
zautomatyzować i usprawnić dzięki technologiom.

Tę publikację kierujemy przede wszystkich do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które są motorem 
naszej gospodarki, a w których zbyt często brakuje możliwości skorzystania z zewnętrznych doradców, ekspertów, 
którzy pomogliby przeorganizować procesy biznesowe i powiedzieli, jak uniknąć wielu podstawowych błędów oraz 
ominąć najczęściej występujące bariery cyfryzacji.

Aby raport, który oddajemy w Państwa ręce, był maksymalnie użyteczny, podzieliliśmy go na cztery rozdziały. 
Na początku przybliżamy temat elektronicznych faktur, tego, czym są, jakie przepisy je regulują oraz jak wykorzystać 
cyfrowe dane w biznesie. Dalej, dla przedsiębiorców zainteresowanych tym, jak kwestia e-fakturowania wygląda 
w innych krajach i w skali kraju, przygotowaliśmy przegląd badań europejskich oraz GUS. Rozdział trzeci dotyczy 
praktycznego wdrożenia e-faktur w firmie, jest przejściem przez cały proces od pomysłu aż do codziennej praktyki 
biznesowej. Na końcu prezentujemy przykłady firm, które zdecydowały się wdrożyć różne rozwiązania wspierające 
obsługę e-faktur w firmie oraz ich ocenę tych rozwiązań – na ile rzeczywiście usprawniły pracę i pozwoliły wyko-
rzystać przewagę, jaką daje cyfryzacja poszczególnych procesów biznesowych.

Jeśli jednak na kartach tego opracowania nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania, zapraszamy 
do kontaktu z Fundacją Digital Poland. Naszym celem jest przybliżenie, ułatwienie i przyspieszenie cyfryzacji pol-
skich przedsiębiorstw i instytucji. Dzieląc się doświadczeniami i wiedzą, wspólnie osiągniemy więcej.

Specjalne podziękowania i życzenia wytrwałości chciałbym skierować do wszystkich profesjonalistów zajmujących 
się finansami i księgowością, bo to w dużej mierze na ich barkach leży powodzenie wdrożenia elektronicznych faktur 
w przedsiębiorstwie, i to oni inspirują wiele rozwiązań i zmian w obszarze cyfryzacji finansowo-księgowej.

PIOTR CISKI
Prezes Sage,
członek Rady Fundacji Digital Poland
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1.1. Dlaczego warto przejść 
na cyfrowe fakturowanie?

Księgowość	przeszła	długą	drogę	–	od	papieru	i	tradycyjnych	segregatorów	przez	
częściową	digitalizację	po	prężnie	rozwijającą	się	platformę	chmurową	z	całą	do-
kumentacją	dostępną	w	formie	online.	

Ta	ostatnia	z	funkcjonalności	sprawdziła	się	w	dobie	pandemii,	szczególnie	ze	wzglę-
du	na	wprowadzoną	w	szerokim	zakresie	obowiązkową	pracą	zdalną.	Zdalne	zarzą-
dzanie	fakturami	pozwoliło	m.in.	na	regularne	rozliczanie	dokumentów	czy	termi-
nową	wypłatę	pensji	pracownikom	bez	konieczności	fizycznego	spotkania	się	przy	
biurku	prezesa	w	celu	uzyskania	podpisu	pod	dokumentem.

Małe	i	średnie	firmy,	które	cyfrową	rewolucję	w	księgowości	mają	już	za	sobą,	zwra-
cają	też	uwagę	na	kwestie	bezpieczeństwa	i	wygody	w	obsłudze	dokumentów.	Dzięki	
różnym	rozwiązaniom	informatycznym	do	prowadzenia	księgowości	online	można	
automatycznie	księgować	koszty	i	przychody,	wysyłać	dokumenty	kontrahentom,	
rozliczać	się	z	fiskusem.	Znajduje	się	tam	cała	historia	kontaktów,	umów	w	formie	
plików	elektronicznych,	skanów	dokumentów,	wystawionych	faktur	oraz	płatności,	
co	pozwala	na	uporządkowanie	informacji	o	firmie	i	zebranie	ich	w	jednym	miejscu.	

Co przemawia za prawdziwą elektroniczną fakturą, 
czyli za dokumentem mogącym być automatycznie 
czytanym przez systemy IT?

Oszczędność

Oszczędzamy	czas,	zmniejszamy koszt obsługi faktur,	a	także	minimalizujemy licz-
bę błędów w raportach i deklaracjach,	dzięki	czemu	zmniejszamy ryzyko sankcji 
finansowych.	Od	lat	możemy	zaobserwować,	że	w	przypadku	faktur	papierowych	
największą	bolączką	księgowych	jest	zagubienie	dokumentu	w	organizacji	oraz	
przepisywanie	danych	z	dokumentów	do	arkuszy	kalkulacyjnych	w	komputerze.	
Elektroniczne	faktury	dają	szansę	na	wyeliminowanie zbędnych operacji	związa-
nych	z	ręcznym	przepisywaniem	danych.

Dostęp do danych z każdego miejsca

Dla	wielu	księgowych	zdalny	dostęp	do	danych	jest	szczególnie	ważny	w	czasach	
powszechnej	pracy	zdalnej.	Dla	przedsiębiorców	oznacza	to	także	brak koniecz-
ności wizyt w biurze rachunkowym czy	wysyłania	dokumentów	za	pośrednictwem	
poczty.	Wszystko	dzieje	się	cyfrowo,	bez zbędnej zwłoki i z gwarancją dostarczenia.

Mniej kroków pośrednich

Cyfrowe	fakturowanie	różni	się	od	standardowego	między	innymi	tym,	że	nie wy-
maga od użytkownika skanowania, przesyłania ani ręcznego wprowadzania fak-
tury do oprogramowania księgowego.	Faktura	jest	zazwyczaj	wysyłana	z	platformy	
na	platformę,	co	skraca	czas	związany	z	wprowadzeniem	lub	utrzymaniem	kont.

Usprawnienie procesów biznesowych w firmie

W	związku	z	tym,	że	elektroniczne	faktury	zapewniają	znaczne	oszczędności	w	cza-
sie,	przedsiębiorca	może	poświęcić	go	na	inne	czynności	związane	z	prowadzoną	
działalnością.	Ponadto	w	przypadku	konieczności	odszukania	dokumentu	nie jest ko-
nieczne przerzucanie stert papierów	–	wyszukiwanie	faktur	w	bazie	komputerowej	
jest	zdecydowanie	szybsze	i	sprawniejsze.	Rozwiązanie	takie	wpływa	na	usprawnie-
nie procesów biznesowych	w	firmie,	a	co	za	tym	idzie	–	na wzrost jej efektywności.
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Wgląd do finansów twojej firmy w czasie rzeczywistym

W	przypadku	faktury	papierowej	proces	fakturowania	trwa	średnio	kilkanaście	dni.	
Elektroniczna	faktura	natomiast	jest	przetwarzana	bezpośrednio	w	oprogramowaniu	
księgowym	klienta, bez zbędnej zwłoki. System	sprzedaży	fakturuje	i	przesyła	dane	
o	sprzedaży	w formacie dostępnym do automatycznego odczytu i przetworzenia.

1.2. Czym jest elektroniczna faktura 
i czym różni się od PDF?

ELEKTRONICZNA FAKTURA	to	taka,	która	jest	wystawiona	oraz	przesłana	
do	nabywcy	w	formacie	elektronicznym.	To	nic	innego	jak	cyfrowy	dokument	w	po-
pularnym	formacie	wymiany	danych,	np.	xml.	Elektroniczna	faktura	jest	cyfrowym	
odpowiednikiem	tradycyjnej,	papierowej	faktury.	W	myśl	obecnie	obowiązujących	
przepisów	co	do	formy	elektroniczna	faktura	jest	równie	ważnym	dokumentem	
jak	papierowa	z	punktu	widzenia	administracji	skarbowej,	przedsiębiorców,	jak	rów-
nież	pozostałych	podatników.	Z	tego	względu	przepisy	określające	konstrukcję	faktur	
i	zakres	zawartych	w	nich	informacji,	a	także	zasady,	na	jakich	należy	je	przechowy-
wać,	stosuje	się	również	do	wersji	elektronicznej.	Szczególnym	przypadkiem	elek-
tronicznej faktury jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna	w	formie	ustruk-
turyzowanego	komunikatu	XML	zgodnego	z	europejską	normą	EN-16931,	który	
umożliwia	jej	automatyczne	przetwarzanie	przez	nabywcę.	Jest	ona	obecnie	sto-
sowana	w	zamówieniach	publicznych,	koncesjach	na	roboty	budowlane	lub	usługi	
oraz	partnerstwa	publiczno-prywatnego	(por.	szerzej	pkt	1.4.).	

Elektroniczna faktura to nie tylko obraz

Na	elektroniczną	fakturę	należy	patrzeć	w	dwóch	kontekstach.	Warto	je	rozwinąć,	
aby	zrozumieć,	w	jaki	sposób	przedsiębiorstwa	mogą	generować	konkretne	i	nie-
małe	oszczędności.	

PIERWSZY I OCZYWISTY KONTEKST odnosi się do samej formy elektro-
nicznej faktury rozumianej jako obraz.	Ponieważ	jest	to	plik	elektroniczny,	można	
go	wygodnie	dystrybuować,	czy	to	e-mailem,	czy	poprzez	platformy	do	wymiany	
plików	między	podmiotami	(takich	jak	np.	serwis	miedzyfirmami.pl).	To	znacznie	
przyspiesza	obieg	dokumentacji	nie	tylko	w	samych	firmach,	 lecz	także	w	obie-
gu	gospodarczym.	Ponadto	pliki	cyfrowe	łatwiej	archiwizować	przy	dużo	niższym	
koszcie	w	porównaniu	z	kosztami	utrzymania	archiwum	papierowego.	Pliki	cyfrowe	
znacznie	łatwiej	się	też	wyszukuje.	Elektroniczna	faktura,	dopóki	nie	zostanie	wy-
drukowana,	ma	postać	zapisu	cyfrowego	obrazu	i	może	być	wyświetlana	na	ekranie	
komputera	lub	urządzenia	mobilnego.

DRUGI KONTEKST, znacznie mniej oczywisty dla milionów przedsiębiorców, 
odnosi się do danych cyfrowych zawartych w fakturze nie jako obraz, ale jako 
uporządkowana, jednoznaczna informacja.	Otóż	w	przypadku	faktur	papierowych	
bodaj	największą	bolączką	księgowych	jest	przepisywanie	danych	z	dokumentów	
do	systemów	informatycznych.	Elektroniczne	faktury	dają	szansę	na	wyeliminowa-
nie	wszystkich	operacji	związanych	z	ręcznym	przepisywaniem	danych	i	zastąpienie	
ich	automatycznym	przetwarzaniem.	Aby	tak	się	stało,	system	finansowo-księgowy	
musi	umieć	odczytać	elektroniczną	fakturę,	czyli	bezbłędnie	zinterpretować	zawar-
te	w	niej	dane	bez	pomocy	księgowego	Zwykły	plik	PDF,	który	obecnie	jest	naj-
powszechniejszym	formatem	elektronicznej	faktury,	nie	spełnia	takich	kryteriów.	
Systemy	księgowe	nie	widzą	w	nim	danych,	a	sam	plik	wciąż	pozostaje	tylko	obra-
zem	do	wyświetlenia	na	ekranie	lub	wydrukowania.	Dla	księgowego	uciążliwość	
związana	z	przepisaniem	danych	w	żaden	sposób	nie	zostaje	więc	zlikwidowana.	
Stosowane	są	zatem	wtórne	rozwiązania,	czyli	systemy	OCR	(optyczne	rozpozna-
wanie	znaków,	od	ang.	optical character recognition),	wyszukujące	i	analizujące	treść	
obrazu.	Tylko	po	co,	skoro	można	od	razu	wysłać	dane	w	takiej	formie,	aby	system	
odbiorcy	faktury	je	przyjął	automatycznie?
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Co jeszcze pomoże rozróżnić poszczególne formy 
dokumentów?

Faktury cyfrowe występują w trzech różnych głównych formach: zeskanowanej 
faktury	papierowej,	faktury	cyfrowej	w	formacie	PDF	lub	DOC	oraz	faktury	elek-
tronicznej	lub	e-faktury.	Największa	różnica	dotyczy	przetwarzania	faktur	i	liczby	
działań,	których	nie	da	się	zautomatyzować.	Każdy	krok	podejmowany	w	celu	au-
tomatyzacji	przetwarzania	faktur	oznacza	krótszy	czas	przetwarzania,	większą	po-
prawność,	a	tym	samym	mniejsze	koszty.

1. Zeskanowana faktura papierowa

Faktury	papierowe	otrzymujesz	pocztą.	Skanowanie	przychodzących	faktur	pa-
pierowych	to	pierwszy	krok	w	kierunku	szybszego	i	wydajniejszego	ich	przetwa-
rzania.	Po	zeskanowaniu	faktury	oprogramowanie	OCR	automatycznie	rozpoznaje	
poszczególne	znaki	 i	na	tej	podstawie	odtwarza	prawidłowe	dane	faktury,	takie	
jak	dostawca,	numer	faktury,	data	faktury	i	kwoty.	Czytając	te	informacje	z	faktu-
ry,	oprogramowanie	może	szybciej	przetwarzać	papierową	fakturę	w	administracji	
finansowej	–	nie	musisz	już	wpisywać	ich	ręcznie.	Ręczne	skanowanie	faktur	może	
być	jednak	zadaniem	czasochłonnym,	a	przede	wszystkim	bardzo	trudnym	tech-
nicznie.	Można	to	ułatwić.

2. Faktura cyfrowa w formacie pliku Adobe Reader lub Microsoft Word

Coraz	częściej	dostawcy	oferują	swoje	faktury	w	formie	cyfrowej,	zwykle	for-
mie	pliku	PDF,	a	czasem	w	pliku	DOC.	Organizacje,	które	używają	zautomatyzo-
wanego	systemu	do	przetwarzania	faktur	przychodzących,	chwalą	dostawę	fak-
tury	cyfrowej	(PDF	/	DOC).	Faktury	takie,	w	przeciwieństwie	do	papierowych,	
nie	muszą	już	być	skanowane	ręcznie.	Przetwarzanie	dokumentu	przebiega	po-
dobnie	jak	w	przypadku	zeskanowanej	wersji	faktury	papierowej	opisanej	powyżej.	
Oprogramowanie	musi	zinterpretować	treść	i	odtworzyć	dane.	Jest	jednak	łatwiej,	
bo	nie	musi	mozolnie	wyszukiwać	znaków	graficznych	w	obrazie	skanu.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna jako e-faktura

Można	jeszcze	bardziej	uprościć	wymianę	faktur	poprzez	przejście	na	elektroniczne	
faktury	z	odpowiednio	ustrukturyzowanymi	polami.	To	pliki,	np.	XML,	zawierają-
ce	dane	gotowe	do	interpretacji	przez	program	księgowy.	Są	one	trudno	czytelne	
dla	człowieka,	ale	znakomicie,	bez	zniekształceń	intepretowane	przez	systemy	in-
formatyczne.	W	porównaniu	do	faktury	elektronicznej	w	formacie	PDF	odpada	etap	
odtwarzania	danych,	dzięki	czemu	proces	ewidencji	w	systemie	księgowym	odbywa	
się	bardzo	szybko	i	praktycznie	bezbłędnie.	To	z	tego	powodu	obsługa	ustruktury-
zowanej	elektronicznej	faktury	nie	wymaga	czynności	administracyjnych	po	stronie	
odbiorcy;	w	praktyce	wystarczy	jedynie	zatwierdzenie	w	organizacji.	Dzięki	temu	
faktura	elektroniczna	jest	najbardziej	zautomatyzowanym	i	efektywnym	wariantem	
przetwarzania	faktur.	Prawdziwe	faktury	elektroniczne	są	zatem	plikiem	zawiera-
jącym	dane	prezentowane	w	standardzie	międzynarodowym	do	wymiany	danych	
on	nazwie	UBL	(ang.	Universal Business Language),	którego	pojawiło	się	już	kilka	
wersji	(1.0,	2.0	i	2.1).	E-faktura	zatem	to	pakiet	danych	zapisanych	w	uniwersalny	
sposób	najczęściej	 jako	plik	XML.	Dobrą	praktyką	jest	łączenie	e-faktury	w	for-
mie	XML	z	obrazem	przedstawiającym	te	same	dane	w	formie	PDF,	dzięki	czemu	
uzyskujemy	za	jednym	razem	dwie	korzyści	–	fakturę	automatycznie	przeczyta	
system	odbiorcy,	a	operator	ją	zobaczy	i	zweryfikuje	jej	treść.	Tak	właśnie	działają	
e-Faktury	Sage.
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1.3. E-faktury i e-paragony. 
Co powinniśmy o nich 
wiedzieć?

Od	kwietnia	2020	roku	można	wystawiać	e-paragony.	Przynajmniej	w	teorii.	W	prak-
tyce	na	to	udogodnienie	trzeba	będzie	jeszcze	trochę	poczekać,	bo	kasy	fiskalne	
nie	są	przygotowane	na	ich	wydawanie.	Historia	z	paragonami	elektronicznymi	
pokazuje,	jak	krętą	drogę	przechodzi	w	Polsce	transformacja	cyfrowa	w	biznesie.

Podejść	do	digitalizacji	dokumentów	potwierdzających	płatność	w	sklepach	było	
wiele.	Dopiero	pandemia	przyspieszyła	proces	–	rząd	w	ramach	Tarczy	Antykry-
zysowej	wprowadził	zmiany,	które	pozwolą	na	jeszcze	większe	ograniczenie	oso-
bistego	kontaktu	sprzedawców	i	nabywców.	Teoretycznie	e-paragon	będzie	moż-
na	wysłać	e-mailem,	w	praktyce	jednak	nie	będzie	to	jeszcze	możliwe,	bo	można	
je	wystawiać	za	pomocą	kas	fiskalnych	online,	które	–	na	dzień	pisania	niniejszego	
poradnika	–	nie	są	przystosowane	do	ich	wydawania.	Ma	to	się	zmienić	w	drugiej	
połowie	2020	roku;	dokładna	data	nie	jest	jeszcze	znana.	

Zwolennicy	elektronicznych	paragonów	wielokrotnie	zwracali	też	uwagę	na	pewien	
paradoks.	Jesteśmy	społeczeństwem,	w	którym	bardzo	dobrze	przyjęły	się	transak-
cje	bezgotówkowe	(blisko	80	proc.	Polaków	wybiera	tę	formę	płatności,	gdy	tylko	
ma	ku	temu	okazję),	ale	odbieramy	potwierdzenie	dokonanego	zakupu	już	w	tra-
dycyjnej	papierowej	formie.	

Za e-paragonami przemawia wiele argumentów:

 Ä potwierdzenie	zakupu	nie	zgubi	się	w	czeluściach	innych	papierów,	co	jest	
ważne	zwłaszcza	w	przypadku	droższych	zakupów,	objętych	dłuższym	okre-
sem	gwarancji,

 Ä kontrola	domowego	budżetu,	szacowanie	przyszłych	wydatków	dzięki	archi-
wizacji	e-paragonów,

 Ä zmniejszenie	 ilości	 zużywanego	 papieru,	 co	 przekłada	 się	 na	 dbanie	
o	środowisko,

 Ä obniżenie	kosztów	administracji.

Już	w	2016	roku	zaczęto	mówić	o	pierwszych	e-paragonach.	Kasy	w	formie	aplika-
cji,	paragony	wysyłane	za	pośrednictwem	SMS-a	miały	być	kolejnym,	po	fakturach	
elektronicznych,	elementem	programu	„Od	papierowej	do	cyfrowej	Polski”,	którego	
celem	jest	wdrożenie	nowych	technologii	w	administracji.	Wcześniej	takim	ważnym	
momentem	było	wprowadzenie	elektronicznych	faktur	czy	uruchomienie	w	2008	
roku	e-PIT-ów.	Rozliczenia	podatkowe	w	formie	elektronicznej	co	roku	składa	przez	
internet	około	8	mln	Polaków,	poszerza	się	też	zakres	usług	i	spraw	urzędowych,	
które	można	załatwić	za	pośrednictwem	Profilu	Zaufanego	w	systemie	e-PUAP.

Zastali Polskę papierową

Drogę ku cyfryzacji utorowała nam Unia Europejska,	która	w	swoich	dyrektywach	
jasno	zwracała	uwagę,	że	dokumenty papierowe i elektroniczne są tożsame.	Par-
lament	Europejski	w	sprawie	identyfikacji	elektronicznej	definiuje,	że	dokument	
elektroniczny	to	„nośnik	informacji	umożliwiający	zapoznanie	się	z	 jego	treścią”,	
co	wyraźnie	oznacza	odejście	od	rozumienia	dokumentu	jako	informacji	utrwalonej	
na	papierze.	Historycznie	w	Polsce	przed	dołączeniem	do	UE	mocno	opieraliśmy	się	
digitalizacji	dokumentów,	podchodziliśmy	do	nich	nieufnie	i	przedłużaliśmy	proces	
ich	akceptacji.	Pokłosie	tego	widać	do	dzisiaj	(więcej	o	strachu	przed	innowacjami	
piszemy	w	części	trzeciej	niniejszego	poradnika).	Gros	faktur	ma	podpis	wystawcy	
faktury,	choć	od	2014	roku	nie	ma	już	wymogu	podpisywania	dokumentów	elek-
tronicznych.	Skąd	to	zamiłowanie	do	podpisów?	Przedsiębiorcy	wciąż	mylnie	łączą	
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fakt	podpisania	faktury	z	zapewnieniem	o	jej	wiarygodności.	W	myśl	przepisów	
unijnych	nie	decyduje	o	tym	podpis,	a	kontekst	biznesowy,	dla	którego	faktura	zo-
stała	wystawiona.	

Warto	 zapamiętać	 trzy wymogi, które musi spełniać faktura, by uznać 
ją za wiarygodną:

1. AUTENTYCZNOŚĆ POCHODZENIA ,	czyli	możliwa	do	wykazania	wia-
rygodność	źródła	pochodzenia	w	sensie	biznesowym,	a	nie	tylko	technicz-
nym	(kontekst	wystawienia	faktury,	np.	umowa,	zamówienie,	potwierdzenie	
odbioru	towaru	itp.);

2. INTEGRALNOŚĆ TREŚCI ,	czyli	to	że	jej	treść	nie	została	zmieniona	w	trak-
cie	wymiany	między	wystawcą	a	odbiorcą;

3. CZYTELNOŚĆ FAKTURY,	czyli	możliwość	przeczytania	jej	treści.	Co	cie-
kawe,	czytelność	może	być	rozumiana	na	dwa	sposoby	–	jako	czytelność	
dla	człowieka	i	dla	sytemu	informatycznego.

Jednym	ze	sposobów	zapewnienia	niezmienności	faktury	jest	jej	podpisanie	podpisem	
elektronicznym.	Jakakolwiek	ingerencja	w	plik	elektroniczny	faktury	unieważnia	podpis.

Rzecz	jasna	podpisowi	elektronicznemu	nie	będzie	można	odmówić	skutku	praw-
nego	wyłącznie	z	takiego	powodu,	że	nie	spełnia	on	wymogów	kwalifikowanego	
podpisu	elektronicznego.	Kwalifikowany	podpis	elektroniczny	będzie	miał	skutek	
prawny	równoważny	z	podpisem	własnoręcznym.	Przepisy	wyraźnie	też	mówią	
o	czytelnym	widoku	dokumentów,	pozwalającym	nabywcy	na	sprawdzenie	pra-
widłowości	dokonanej	sprzedaży.	Dotyczy	to	zarówno	e-paragonów,	jak	i	e-faktur.	
Ciężko	jednak	od	razu	zrozumieć,	co	mamy	na	myśli,	mówiąc	o	czytelności.	Bardziej 
zaawansowanym technologicznie niż dokument papierowy i dużo wygodniejszym 
rozwiązaniem jest ustrukturyzowana elektroniczna faktura połączona z obrazem 
treści.	Użytkownik	widzi	obraz	faktury,	więc	jest	w	stanie	odczytać	zapisane	na	niej	
informacje,	a	do	PDF	dołączony	jest	plik	w	formacie,	który	jest	widziany	i	odczyty-
wany	przez	system	finansowo-księgowy.

1.4. Prawne aspekty cyfrowego 
fakturowania

1.4.1. Pojęcie faktury elektronicznej

Zgodnie	z	art.	2	p.	31	Ustawy	o	VAT1	przez	fakturę rozumie	się	dokument	w	formie	
papierowej	 lub	elektronicznej,	zawierający	dane	wymagane	ustawą	i	przepisami	
wydanymi	na	jej	podstawie.	Na	podstawie	art.	2	p.	32	Ustawy	o	VAT	natomiast	
przez	fakturę	elektroniczną	rozumie	się	fakturę	w	formie	elektronicznej,	wystawio-
ną	i	otrzymaną	w	dowolnym	formacie	elektronicznym.	Dodatkowo	na	podstawie	
Ustawy	o	elektronicznym	fakturowaniu	w	zamówieniach	publicznych,	koncesjach	
na	roboty	budowlane	lub	usługi	oraz	partnerstwie	publiczno-prywatnym2 wpro-
wadzone	zostało	pojęcie	ustrukturyzowanej	faktury	elektronicznej,	która	stanowi	
rodzaj	faktury	elektronicznej	zgodnej	z	normą	EN-16931	Europejskiego	Komitetu	
Normalizacyjnego.

Na	gruncie	wskazanych	powyższej	przepisów	można	wyróżnić	trzy	formy	faktur	VAT.	

1  Ustawa	z	dnia	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.U	.2020.106	tj.	z	dnia	23.01.2020	r.)	

2	 	Ustawa	z	dnia	9	listopada	2018	r.	o	elektronicznym	fakturowaniu	w	zamówieniach	publicznych,	kon-
cesjach	na	roboty	budowlane	lub	usługi	oraz	partnerstwie	publiczno-prywatnym	(Dz.U	.2018.2191	
z	dnia	23.11.2018	r.)
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Pierwszą	są	faktury wystawione w formie papierowej,	które	następnie	są	dostarczane	
do	nabywcy	towarów	lub	usług	bądź	w	tradycyjny	sposób	(przekazywane	osobiście,	
dołączane	do	wysyłanego	towaru,	przesyłane	za	pośrednictwem	poczty),	bądź	w	formie	
pliku	elektronicznego	–	jako	skan	papierowego	dokumentu	w	formacie	np.	PDF	lub	JPG.	
Na	gruncie	obecnie	obowiązujących	przepisów	oraz	praktyki	organów	podatkowych	
przesyłanie	skanów	faktur	papierowych	jest	akceptowalne	i	tak	otrzymana	faktura	
zasadniczo	daje	nabywcy	prawo	do	odliczenia	podatku	VAT	(przy	założeniu	spełnie-
nia	wymogów	związanych	z	zapewnieniem	autentyczności	pochodzenia,	integralności	
treści	oraz	czytelności	faktury,	do	których	odnosi	się	kolejny	podpunkt).

Drugą	są	faktury elektroniczne –	takie,	które	są	wystawione	i	przesłane	do	nabywcy	
w	formacie	elektronicznym.	Przepisy	Ustawy	o	VAT	nie	wymagają	w	tym	względzie	
żadnego	szczególnego	formatu	elektronicznego,	możliwe	jest	więc	wystawianie	
faktur	elektronicznych	w	formie	ustrukturyzowanych	komunikatów	(jak	np.	XML),	
możliwych	do	automatycznego	i	cyfrowego	przetwarzania	przez	odbiorcę,	a	także	
przy	zastosowaniu	każdego	innego	rodzaju	formatu	elektronicznego	(jak	np.	wyge-
nerowanie	pliku	graficznego	w	formacie	PDF).

W	kontekście	wskazanej	powyżej	definicji	faktur	elektronicznych	należy	zasygnali-
zować,	że	faktura	wystawiona	pierwotnie	w	formie	papierowej,	a	następnie	zeskano-
wana	i	przesłana	do	nabywcy	w	postaci	elektronicznej	nie	jest	fakturą	elektroniczną	
w	rozumieniu	Ustawy	o	VAT.	Faktura	elektroniczna	jest	bowiem	wyłącznie	doku-
mentem,	który	został	wystawiony	w	formacie	elektronicznym.	W	praktyce	można	
co	prawda	spotkać	się	z	poglądem	(jak	się	wydaje,	nieprawidłowym),	zgodnie	z	któ-
rym	faktury	papierowe,	zeskanowane,	wysłane	i	otrzymane	w	formie	wiadomości	
e-mail,	mogą	zostać	uznane	za	faktury	elektroniczne	w	rozumieniu	Ustawy	o	VAT,	
pod	warunkiem	że	wersja	papierowa	nigdy	nie	została	wprowadzona	do	obrotu.3 
Tego	typu	faktury	są	jednak	w	wielu	przypadkach	pozbawione	jednej	z	zasadniczych	
zalet	faktur	elektronicznych,	jaką	jest	możliwość	zautomatyzowania	procesu	księ-
gowania	przez	odbiorcę.

Trzecią	 formą	 faktur	 jest	 tzw.	 ustrukturyzowana faktura elektroniczna.	 Jest	
to	szczególny	rodzaj	faktury	elektronicznej,	utworzonej	w	formie	ustrukturyzowa-
nego	komunikatu	XML	zgodnego	z	europejską	normą	EN-16931,	który	umożliwia	
jej	automatyczne	przetwarzanie	przez	nabywcę.	Faktura	ta	jest	obecnie	stosowa-
na	w	zamówieniach	publicznych,	koncesjach	na	roboty	budowlane	lub	usługi	oraz	
partnerstwa	publiczno-prywatnego	(por.	szerzej	pkt	1.4.4).

KOMENTARZ EKSPERTA

LESZEK LEWANDOWICZ
sekretarz	zarządu	głównego	stowarzyszenia	księgowych	w	polsce,	
doradca	podatkowy

Faktury wystawiane są zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. 
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50) oraz wydane 
na jej podstawie rozporządzenie w ogóle nie przewidywały dokumentów w formie 
elektronicznej. Faktura była dokumentem papierowym, wystawianym według ściśle 
określonych zasad, a wszelkie błędy (nawet z dzisiejszego punktu widzenia nieistot-
ne) skutkowały pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

3	 	Por.	Uzasadnienie	do	rządowego	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	
oraz	niektórych	innych	ustaw,	druk	nr	805,	http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=805 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=805


13

PRAKTYCZNY I KRÓTKI PRZEWODNIK DLA MŚP

Ponadto zawyżenie podatku naliczonego w ewidencji w razie ujawnienia przez organ 
podatkowy oznaczało sankcję w wysokości aż pięciokrotności tego zawyżenia. W póź-
niejszym okresie złagodzono podejście do drobnych błędów w fakturach. 

Przełomem było wejście Polski do UE i stopniowe wprowadzanie oraz upowszech-
nianie e-faktur. Pierwsze przepisy przewidywały wiele warunków, w tym wymagały 
uprzedniej akceptacji takiej formy przez nabywcę. Obecnie (art. 2 pkt 32 Ustawy 
o VAT) faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym for-
macie elektronicznym. Dzięki temu akceptowane są nawet faktury w postaci skanów, 
zdjęć itp. Organy podatkowe kładą nacisk przede wszystkim na rzetelność transakcji, 
a nie stronę formalną dokumentu. 

Faktury w formie elektronicznej powinny być obecnie powszechne. Około 1,5 mln po-
datników, zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny, ma bowiem obowiązek pro-
wadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów 
komputerowych (art. 108 ust. 8a Ustawy o VAT), a tym samym, na żądanie organu 
podatkowego, przekazywać m.in. dowody księgowe (wystawione faktury) w formacie 
JPK_FA (art. 193a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Można więc przyjąć, że o ile po-
datnicy takie faktury wystawiają, o tyle większość z nich, szczególnie mniejszych 
podmiotów, posługuje się fakturami w formie papierowej. Od faktur elektronicznych 
nie ma jednak odwrotu. Można co najwyżej zastanawiać się, jak szybko posługiwanie 
się nimi stanie się powszechne. 

Nowe struktury JPK (od rozliczenia za październik 2020 r.) będą kolejnym impulsem 
do szerszego wykorzystywania e-faktur. Z całą pewnością firmy stosujące elektro-
niczny obieg dokumentów łatwej wywiążą się z nowych obowiązków. Dalszy rozwój 
dokumentów w formie elektronicznej będzie ponadto zależny od decyzji Minister-
stwa Finansów, które – nakładając obowiązki związane z raportowaniem podat-
ków – w najbliższych latach może wymusić szerokie posługiwanie się e-fakturami.

1.4.2. Wymogi dla stosowania faktury 
elektronicznej

Stosowanie	faktur	elektronicznych	jest	uzależnione	od	spełnienia	dwóch	zasadni-
czych	warunków:

a. uzyskania	akceptacji	odbiorcy	faktury	na	stosowanie	faktur	elektronicznych,	

b. zapewnienia	autentyczności	pochodzenia	faktury,	 integralności	 jej	treści 
oraz	czytelności.

Jeśli	chodzi	o	pierwszy	warunek,	przepisy	nie	określają	formy,	w	jakiej	akceptacja	
ta	powinna	nastąpić.	Jak	wynika	z	rządowego	uzasadnienia	projektu	nowelizacji,	
która	wprowadziła	do	Ustawy	o	VAT	wymóg	akceptacji	faktur	elektronicznych,	
kwestia	akceptacji	pozostawiona	została	całkowicie	umowie	stron.	W	praktyce	
organów	podatkowych	akceptowane	jest	obecnie	stanowisko,	zgodnie	z	którym	
zgoda	na	stosowanie	faktur	elektronicznych	może	być	udzielona:

a. bezpośrednio	w	umowie	lub	w	oddzielnym	piśmie	skierowanym	do	wystaw-
cy faktury, 

b. w	formie	elektronicznej	(np.	e-mailem),

c. w	sposób	dorozumiany	(tzn.	odbiorca	faktury	otrzymuje	fakturę	elektroniczną,	
nie	wyraża	sprzeciwu	i	na	jej	podstawie	dokonuje	zapłaty),

d. ustnie	(choć	dla	celów	dowodowych	rekomendowane	jest	w	praktyce	stoso-
wanie	form	pisemnych	lub	elektronicznych).	

Należy	zasygnalizować,	że	przepisy	Ustawy	o	VAT	wymagają	akceptacji	stosowania	
faktur	elektronicznych,	a	–	jak	opisano	w	poprzednim	punkcie	–	faktura	wystawio-
na	w	drodze	papierowej,	a	następnie	zeskanowana	i	przesłana	drogą	elektroniczną	
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nie	spełnia	tej	definicji.	W	praktyce	jednak	organy	podatkowe	utożsamiają	obowiązek	
akceptacji	otrzymywania	faktur	elektronicznych	również	z	obowiązkiem	wyrażenia	
zgody	na	otrzymywanie	skanów	faktur	papierowych	drogą	elektroniczną.4

Przesyłanie	faktur	drogą	elektroniczną	wymaga	także	zapewnienia,	aby	zostały	
spełnione	trzy	warunki,	a	mianowicie	autentyczność	pochodzenia,	 integralność	
treści,	oraz	czytelność	faktury.

Zapewnienie	autentyczności pochodzenia faktury	wiąże	się	w	zapewnieniem	pew-
ności	co	do	tożsamości	dokonującego	dostawy	towarów	lub	usługodawcy	albo	wy-
stawcy	faktury.	Chodzi	więc	o	to,	aby	podatnik,	który	otrzymuje	fakturę	i	dokonuje	
z	niej	odliczenia	podatku	VAT,	miał	pewność,	że	otrzymany	dokument	rzeczywiście	
pochodzi	od	dostawcy	towarów	lub	usług	(lub,	względnie,	od	podmiotu	wystawia-
jącego	fakturę	w	ich	imieniu).	Ustawodawca	nie	wymaga	w	tym	względzie	żadnego	
szczególnego	zabezpieczenia	faktur	elektronicznych,	w	tym	w	szczególności	nie	jest	
wymagane	zabezpieczenie	faktury	tzw.	bezpiecznym	podpisem	elektronicznym.	
Przepisy	Ustawy	o	VAT	wskazują,	że	autentyczność	pochodzenia	można	zapewnić	
za	pomocą	„dowolnych	kontroli	biznesowych,	które	ustalają	wiarygodną	ścieżkę	
audytu	między	fakturą	a	dostawą	towarów	lub	świadczeniem	usług”	(art.	106m	
ust.	4	Ustawy	o	VAT).	Jednocześnie	przepisy	wskazują	jedynie	na	przykładowe	for-
my	zapewnienia	autentyczności	pochodzenia	faktury,	jakimi	są	bezpieczny	podpis	
elektroniczny	lub	system	elektronicznej	wymiana	danych	(EDI).	Są	to	przykłady	
zapewnienia	autentyczności	faktury,	co	oznacza,	że	możliwe	jest	zastosowanie	do-
wolnej	innej	procedury	przy	przesyłaniu	i	przechowywaniu	faktur,	które	gwarantuje	
autentyczność	pochodzenia	tego	dokumentu.	

W	praktyce	autentyczność	pochodzenia	faktury	powinna	być	zapewniona	w	szcze-
gólności	w	przypadku:

 Ä stosowania	uzgodnionego	pomiędzy	stronami	oprogramowania	do	bezpo-
średniej	wymiany	danych	elektronicznych,

 Ä utworzenia	na	serwerze	wystawcy	faktury	konta	obiorcy,	z	którego	można	
pobrać	fakturę	(lub	udostępnienia	linku	do	serwera	dostawcy	umożliwiają-
cego	pobranie	faktury),

 Ä umożliwienia	przez	odbiorcę	bezpośredniego	wgrywania	faktur	elektronicz-
nych	do	jego	systemu	księgowego	poprzez	uprawnione	konto	dostawcy,	

 Ä uzgodnienia	przez	strony	transakcji	adresów	poczty	elektronicznej,	z	któ-
rych	są	wysyłane	faktury	elektroniczne	(np.	że	faktury	elektroniczne	będą	
przesyłane	wyłącznie	z	adresów	e-mail	przypisanych	do	serwera	dostawcy	
towarów	i	usług).

Organy	podatkowe	przyznają	także,	że	przykładem	zapewnienia	odpowiedniej	kon-
troli	biznesowej	w	zakresie	weryfikacji	autentyczności	faktury	jest	–	po	prostu	–	po-
siadanie	przez	podatnika	dokumentów	uzupełniających,	takich	jak	zamówienie,	
umowa,	dokument	transportowy	czy	wezwanie	do	zapłaty,	które	będą	towarzyszyły	
zaistniałym	transakcjom	handlowym	i	umożliwią	proces	weryfikacji	faktury	(oraz	
zgodności	danych	w	niech	zawartych).5

Integralność treści faktury	oznacza	brak	możliwości	zmiany	danych,	które	zawiera	
faktura.	Integralność	treści	faktury	będzie	więc	zapewniona	w	każdym	przypadku,	
w	którym	format	przesłanej	faktury	elektronicznej	uniemożliwia	nabywcy	samo-
dzielną	modyfikację	jej	treści.	Integralność	treści	nie	będzie	natomiast	zapewniona	
w	przypadku	przesłania	faktury	w	formacie	edytowalnym	dla	nabywcy	(np.	edyto-
walny	plik	tekstowy).

Pojęcie czytelności faktury	nie	zostało	sprecyzowane	w	przepisach	Ustawy	o	VAT.	
Należy	przyjąć,	że	wymóg	ten	odnosi	się	do	możliwości	łatwego	odczytania	przez	
nabywcę	danych	zawartych	na	fakturze	elektronicznej	przy	zastosowaniu	dostęp-

4	 	Por.	Interpretacja Dyrektora	Krajowej	Informacji	Skarbowej,	nr	0111-KDIB3 – 3.4012.102.2018.3.PK

5	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Krajowej	Informacji	Skarbowej,	nr	0114-KDIP1 – 3.4012.42.2018.2.JF
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nego	dla	niego	(powszechnie	dostępnego	lub	uzgodnionego	z	wystawcą	faktury)	
oprogramowania	(tak	aby	faktura	mogła	zostać	prawidłowo	zaksięgowana	i	w	razie	
kontroli	podatkowej	przedstawiona	do	wglądu	organowi	podatkowemu).	

1.4.3. Doręczenie faktury elektronicznej

Zgodnie	z	przepisami	Ustawy	o	VAT	(art.	106g	ust.	3	pkt	1	Ustawy	o	VAT)	w	przy-
padku	faktur	przesyłanych	w	formie	elektronicznej	podatnik	dokonujący	sprze-
daży	lub	upoważniona	przez	niego	do	wystawiania	faktur	osoba	trzecia	„przesyła	
je	lub	udostępnia	nabywcy”,	zachowując	je	jednocześnie	w	swojej	dokumentacji.	
Przepisy	nie	precyzują	przy	tym,	który	moment	należy	uznać	za	dostarczenie	faktury	
elektronicznej,	a	w	szczególności	–	w	przypadku	przesyłania	jej	za	pośrednictwem	
poczty	email	–	czy	to	jest	data	wpływu	faktury	na	serwer	pocztowy	obiorcy,	czy	data,	
w	której	nabywca	efektywnie	pobrał	i	zapisał	fakturę	elektroniczną	/	otworzył	plik	
z	fakturą	elektroniczną.	

Tymczasem	kwestia	ta	ma	istotne	znaczenie,	przede	wszystkim	z	tego	względu,	
że	zgodnie	z	przepisami	Ustawy	o	VAT	(art.	86	ust.	10	oraz	ust.	10b	pkt	1	Ustawy	
o	VAT)	prawo	do	odliczenia	przez	nabywcę	podatku	VAT	powstaje	w	rozliczeniu	
za	okres,	w	którym	w	odniesieniu	do	nabytych	przez	podatnika	towarów	i	usług	
powstał	(u	dostawcy)	obowiązek	podatkowy,	nie	wcześniej	jednak	niż	w	rozliczeniu	
za	okres,	w	którym	podatnik	otrzymał	fakturę.	

W	praktyce	organy	podatkowe	wskazują,	że	momentem	otrzymania	faktury	elek-
tronicznej	jest	ten,	w	którym	faktura	stała	się	„w	jakikolwiek	sposób	dla	odbiorcy	
dostępna,	w	rezultacie	czego	uzyskuje	on	możliwość	zapoznania	się	z	jej	treścią”6.	
W	konsekwencji	organy	podatkowe	przyznają,	że:

 Ä w	przypadku	faktur	elektronicznych	wysyłanych	jako	załącznik	PDF	do	wia-
domości	e-mail	za	datę	otrzymania	faktury	należy	przyjąć	dzień	jej	wpływu	
na adres poczty elektronicznej7;

 Ä w	przypadku	faktur	udostępnianych	na	serwerze	dostawcy	dniem	doręczenia	
będzie	dzień	otrzymania	przez	odbiorcę	powiadomienia,	że	faktura	elektro-
niczna	została	wygenerowana	i	udostępniona	do	pobrania8	lub	dzień	przesła-
nia	wiadomości	elektronicznej	z	linkiem	do	pobrania	faktury	VAT	z	serwera9;

 Ä w	przypadku	faktur	przesyłanych	za	pośrednictwem	systemu	EDI	datą	od-
bioru	będzie	ta	wskazana	w	komunikacie	elektronicznym	potwierdzającym	
prawidłowe	dostarczenie	komunikatu	EDI	do	odbiorcy10.

Jednocześnie	data	dostarczenia	faktury	elektronicznej	może	mieć	znaczenie	z	tego	
względu,	że	w	przypadku	wystawienia	przez	dostawcę	towarów	i	usług	faktury	ko-
rygującej	w	formie	elektronicznej	data	jej	otrzymania	przez	nabywcę,	jak	również	
otrzymania	przez	dostawcę	potwierdzenia	otrzymania	przez	nabywcę	ma	w	niektó-
rych	przypadkach	znaczenie	dla	określenia	prawa	dostawcy	do	zmniejszenia	uprzed-
nio	wykazanego	podatku	VAT.	W	takim	przypadku	organy	podatkowe	zgadzają	się,	
że	datą	otrzymania	potwierdzenia	doręczenia	elektronicznej	faktury	korygującej	
do	odbiorcy	jest	data	otrzymania	automatycznego	zwrotnego	komunikatu	o	prze-
kazaniu	wiadomości	email	na	serwer	poczty	przychodzącej	odbiorcy.11 W przypadku 
braku	wygenerowania	takiego	powiadomienia	w	praktyce	datą	otrzymania	potwier-
dzenia	jest	otrzymanie	wiadomości	e-mail	(lub	innego	uzgodnionego	potwierdzenia)	
od	odbiorcy	faktury	wskazującej	na	okoliczność	otrzymania	faktury	korygującej.

6	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Krajowej	Informacji	Skarbowej	o	nr	0112-KDIL1 – 2.4012.722.2019.1.WN

7	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Krajowej	Informacji	Skarbowej	o	nr	0113-KDIPT1 – 3.4012.59.2019.1
.MJ

8	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Warszawie	o	nr	IPPP2/443 – 157/13  – 3/JW

9	 	Por.	Interpretacja	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	o	nr	IBPP2/443 – 227/14/RSz

10	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Warszawie	o	nr	IPPP1/4512 – 562/15 – 2/AS

11	 	Por.	Interpretacja	Dyrektora	Krajowej	Informacji	Skarbowej	o	nr	0114-KDIP1 – 3.4012.434.2019.1.JG

http://www.sl.gofin.pl/ippp2443-15713-3jw-dyrektor-izby-skarbowej-w-warszawie,cpqknj90y,1.html
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1.4.4. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne 
w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym

Już	około	2010	r.	na	poziomie	unijnym	zaczęto	wskazywać,	że	przejście	na	„bezpa-
pierową”	administrację	publiczną,	zwłaszcza	w	kontekście	transgranicznym,	stanowi	
ważny	cel	dla	Unii	Europejskiej	i	państw	członkowskich,	jak	również	że	szczególnie	
obiecującym	aspektem,	który	może	pomóc	w	osiągnięciu	tego	celu,	jest	fakturowanie	
elektroniczne.	Zauważono,	że	od	wykonawców	prowadzących	działalność	w	zakresie	
zamówień	publicznych	często	wymaga	się	spełnienia	obowiązujących	w	poszcze-
gólnych	państwach	członkowskich	odmiennych	norm	dotyczących	fakturowania	
elektronicznego.	W	tym	zakresie	rozbieżne	wymogi	prawne	i	techniczne	dotyczą-
ce	faktur	elektronicznych	zniechęcały	wykonawców	do	podejmowania	działalności	
w	dziedzinie	zamówień	transgranicznych	i	tym	samym	stanowiły	bariery	w	dostępie	
do	rynku	w	transgranicznych	zamówieniach	publicznych	oraz	przeszkody	dla	handlu.	

W	konsekwencji	16	kwietnia	2014	r.	została	przyjęta	Dyrektywa	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i	Rady	nr	2014/55/UE	w	sprawie	fakturowania	elektronicznego	w	zamó-
wieniach	publicznych.	Państwa	członkowskie	zostały	zobowiązane	do	implementacji	
postanowień	Dyrektywy	do	18	kwietnia	2019	r.	

W	jej	ramach	wprowadzono	pojęcie	„normy	europejskiej	dotyczącej	fakturowa-
nia	elektronicznego”	–	w	tym	zakresie	Europejski	Komitet	Normalizacyjny	(CEN)	
wydał	28	 czerwca	2017	 r.	 na	wniosek	Komisji	 Europejski	 normę	europejską	
EN	16931 – 1:2017,	dotyczącą	faktur	elektronicznych	(odpowiednią	strukturę	da-
nych	w	postaci	XML).	Jednocześnie	Dyrektywa	zobowiązała	państwa	członkowskie	
do	zapewnienia,	aby	instytucje	i	podmioty	zamawiające	odbierały	i	przetwarzały	
faktury	elektroniczne	spełniające	ww.	normę	europejską.	

Dyrektywa	została	implementowana	w	Polsce	Ustawą	z	dnia	9	listopada	2018	r.	
o	elektronicznym	fakturowaniu	w	zamówieniach	publicznych,	koncesjach	na	roboty	
budowlane	lub	usługi	oraz	partnerstwie	publiczno-prywatnym.	Jej	przepisy	stosuje	
się	do	przesyłania	ustrukturyzowanych	faktur	elektronicznych	związanych	z	zamó-
wieniami	publicznymi	(oraz	innych	ustrukturyzowanych	dokumentów	elektronicz-
nych	związanych	z	realizacją	zamówień	publicznych)	między	wykonawcami	a	zama-
wiającymi.	Przy	czym	przez	„zamówienia	publiczne”	rozumie	się	zarówno	zamówienia	
publiczne	w	rozumieniu	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych,	jak	i	umowy	koncesji	
w	rozumieniu	Ustawy	o	umowie	koncesji	oraz	umowy	o	partnerstwie	publiczno-
-prywatnym	w	rozumieniu	Ustawy	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym).	Przepi-
sów	ustawy	nie	stosuje	się	jednak	do	niektórych	kategorii	zamówień	publicznych,	
głównie	związanych	z	istotnymi	interesami	dotyczących	bezpieczeństwa	państwa.

Na	jej	podstawie	zostało	wprowadzone	pojęcie	tzw.	ustrukturyzowanej	faktury	elek-
tronicznej.	Jest	to	faktura	elektroniczna	spełniająca	wymogi	przepisów	o	podatku	
od	towarów	i	usług,	sporządzona	w	ustrukturyzowanym	formacie	XML	zgodnym	
z	wyżej	wskazaną	normą	europejską	EN-16931	(faktura	w	formacie	PDF	nie	bę-
dzie	spełniać	wymogu	elektronicznej	faktury	ustrukturyzowanej).	Ustrukturyzowa-
na	faktura	elektroniczna	składa	się	z	danych	wymaganych	przepisami	o	podatku	
od	towarów	i	usług	oraz	zawierających	informacje	dotyczące	odbiorcy	płatności,	
jak	również	wskazanie	umowy	zamówienia	publicznego.	W	ustrukturyzowanej	
fakturze	elektronicznej	mogą	być	zamieszczone	także	inne	dane	(poza	określony-
mi	powyżej),	jeżeli	są	niezbędne	ze	względu	na	specyfikę	zamówień	publicznych.

Ustawa	umożliwia	wykonawcom	zamówień	publicznych	przesyłanie	faktur	elek-
tronicznych	zgodnych	w	ww.	normą	za	pośrednictwem	internetowej	Platformy	
Elektronicznego	Fakturowania	(PEF).	Dla	sprecyzowania	wykonawcy	nie	są	zobo-
wiązani	do	przesyłania	ustrukturyzowanych	faktur	elektronicznych	za	pośredni-
ctwem	tej	platformy	–	jeśli	jednak	taką	fakturę	wystawią	i	prześlą,	zamawiający	jest	
zobowiązany	ją	odebrać.	Przesyłanie	ustrukturyzowanych	dokumentów	następuje	
poprzez	aplikację	webową	(https://efaktura.gov.pl)	bądź	desktopową.	W	tym	celu	
zamawiający	ma	obowiązek	(a	wykonawca	prawo)	do	założenia	nieodpłatnego	konta	
na	platformie,	za	pośrednictwem	którego	następuje	przesyłanie	ustrukturyzowa-
nych	faktur	elektronicznych.	

https://efaktura.gov.pl
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1.5. Dlaczego warto analizować 
dane finansowe?

1.5.1. Wprowadzenie

Umiejętność	sprawnego	korzystania	z	technologii	cyfrowych	stanowi	dzisiaj	jedną	
z	najważniejszych	prób	dla	wielu	przedsiębiorstw.	Widać	to	szczególnie	w	sytuacji	
pandemii	wywołanej	przez	wirus	SARS-CoV-2,	popularnie	zwany	koronawirusem.	
Wiele	firm	mierzy	się	z	nagłym	spadkiem	sprzedaży	czy	nakładanymi	z	dnia	na	dzień	
ograniczeniami	w	zakresie	prowadzenia	działalności	gospodarczej.	Wymaga	to	po-
dejmowania	wielu	często	radykalnych	decyzji	w	bardzo	krótkim	czasie.	Wtedy	sto-
sunkowo	łatwo	podjąć	działania,	które	mogą	przedsiębiorstwo	drogo	kosztować.	
To	właśnie	w	takich	sytuacjach	jaskrawo	widać,	jak	duże	znaczenie	ma	analityka	
danych	oraz	systemy	raportujące.	Dostarczają	one	precyzyjnych	informacji	o	sta-
nie	przedsiębiorstwa	i	pozwalają	kadrze	zarządzającej	na	szybkie	określenie	stanu	
faktycznego	oraz	podjęcie	możliwie	najtrafniejszych	decyzji.	Znaczenie	analityki	
danych	na	przestrzeni	minionych	lat	 i	tak	już	rosło,	a	pandemia	tylko	radykalnie	
przyspieszyła	ten	proces.	

Dlaczego	analityka	danych	ma	tak	duże	znaczenie	dla	konkurencyjności	przed-
siębiorstw?	Dostęp	do	precyzyjnych	danych	finansowych	pozwala	osobom	za-
rządzającym	firmą	podejmować	bardziej	trafne	decyzje,	lepiej	zarządzać	portfolio	
produktów	i	skupiać	się	na	obszarach	generujących	realny	zysk.	Dodatkowo	dzięki	
wykorzystaniu	danych	planowanie	jest	łatwiejsze,	przepływy	środków	pieniężnych	
stają	się	widoczne	–	podobnie	jak	widoczne	stają	się	te	miejsca	w	firmie,	w	których	
traci	ona	pieniądze	lub	generowane	są	nieuzasadnione	koszty.

Na	trendy	rynkowe	związane	z	rozwojem	technologii	do	analityki	danych	nakładają	
się	dodatkowo	zmiany	związane	z	regulacjami	UE.	Przedsiębiorcy	już	doświadczyli	
ich	namacalnie	w	przypadku	przepisów	związanych	z	RODO.	Plany	Brukseli	w	te-
macie	danych	są	jednak	o	wiele	ambitniejsze.	Przedstawione	w	lutym	przez	Komisję	
Europejską	dokumenty	zakładają	m.in.	stworzenie	wspólnego	rynku	danych	na	po-
ziomie	całej	UE,	promocję	wymiany	zanonimizowanych	danych	pomiędzy	firmami	
w	ramach	sektorów	gospodarki	(również	pomiędzy	konkurentami),	rozszerzenie	
przepisów	w	stylu	RODO	na	dane	z	inteligentnych	urządzeń	czy	też	finalnie	przy-
gotowanie	zestawu	wymagań	dla	modeli	zaawansowanej	analityki.

W obecnej sytuacji wykorzystanie analityki danych należy traktować jako szan-
sę, ale też jako wyzwanie. U firm, które sprawnie nabędą umiejętność integracji 
i korzystania z danych, przełoży się to na wyższą konkurencyjność oraz wzrost. 
Firmy, które prześpią tę zmianę, mogą obudzić się w o wiele trudniejszym otocze-
niu biznesowym. 

Wiele	przedsiębiorstw,	szczególnie	tych	większych,	posiada	już	wszystkie	dane	
potrzebne	do	rozwoju	zautomatyzowanego	raportowania	i	analityki.	Praktycznie	
wszystkie	duże	firmy	korzystają	z	rozwiązań	klasy	ERP	(patrz:	wykres	1),	a	wzrost	
popularności	rozwiązań	księgowości	online	sprawia,	że	są	one	coraz	bardziej	do-
stępne	dla	mniejszych	podmiotów.
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WYKRES 1. Firmy	korzystające	z	systemów	planowania	zasobów	
przedsiębiorstwa	ERP	[%]
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ŹRÓDŁO: DANE EUROSTATU ZA ROK 2019

1.5.2. Wyniki

Pierwszą	rzeczą,	o	jakiej	myślimy	przy	analizie	danych	finansowych,	jest	raporto-
wanie	na	potrzeby	rachunku	zysków	i	strat.	Miary	stricte	finansowe	można	wzbo-
gacić	o	wskaźniki	KPI,	niefinansowe	wyniki	działalności	oraz	wszelkiego	rodzaju	
plany	i	budżety.	Dzięki	tego	rodzaju	analizom	chcemy	uchwycić	kilka	kluczowych	
aspektów	prowadzenia	firmy.

ZROZUMIENIE KOSZTÓW. Struktura	raportów	może	się	różnić	w	zależności	
od	wielkości	firmy,	branży,	w	której	działamy,	i	profilu	działalności	firmy.	General-
nie	jednak	konieczne	jest	wyróżnienie	kosztów	bezpośrednich	i	pośrednich	oraz	
wyszczególnienie	takich	kategorii	 jak	materiały,	robocizna,	administracja,	usługi	
zewnętrzne,	sprzedaż,	zarząd.	W	dużej	mierze	będziemy	się	tutaj	opierać	na	planie	
kont.	Możliwe,	że	przydatne	będzie	też	zidentyfikowanie	i	wyodrębnienie	centrów	
kosztowych.	

PRZYCHODY. Tutaj	wyróżniamy	produkty,	punkty	sprzedaży,	zespoły	sprzedaży	
czy	rodzaje	kontraktów.	Również	opieramy	się	na	planie	kont,	w	tym	przypadku	
przychodowych.	Możliwe,	że	określimy	też	jednostkę	określaną	jako	centrum	przy-
chodowe.	Wszystkie	te	kategorie	powinny	odzwierciedlać	faktyczną	działalność	
biznesową,	a	nie	być	sztucznie	tworzone	na	potrzeby	analizy.

MARŻOWOŚĆ. Chcemy	powiązać	koszty	i	przychody	tak,	aby	móc	przypisać	
marżę	na	konkretnych	produktach,	usługach	lub	projektach.	Zadanie	to	wymaga	
m.in.	przypisania	kosztów	pośrednich.	Tego	rodzaju	bieżące	monitorowanie	mar-
żowości	dzięki	automatycznemu	raportowaniu	może	dać	ważne	odpowiedzi,	gdzie	
i	jak	realnie	generowany	jest	zysk	w	naszej	firmie.

CELE ORAZ KPI. Tutaj	możemy	pomyśleć	o	miarach	takich	jak	wskaźniki	rentow-
ności,	płynności	czy	sprawności	wykorzystania	zasobów.	Możemy	chcieć	liczbowo	
ocenić	koszty	lub	efektywność	pracowników.	Zwykle	zebranie	danych	na	potrzeby	
takich	analiz	i	przygotowanie	ich	jest	procesem	czasochłonnym.	Raz	przygotowane	
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rozwiązanie	BI	pozwoliłoby	na	szybki	wgląd	w	sytuację	firmy	zarówno	na	poziomie	
ogólnym,	jak	i	np.	pojedynczych	pracowników.	Można	też	pokusić	się	o	przełożenie	
wkładu	poszczególnych	zespołów	na	realizacje	celów	firmy.	

BUDŻETOWANIE. Tworząc	budżety,	chcemy	trzymać	pod	kontrolą	realizację	
założonych	planów.	W	praktyce	możemy	przygotować	raportowanie	BI	w	sposób,	
który	pozwala	na	analizę	na	różnych	poziomach	szczegółowości.	To	od	użytkowni-
ka	zależy,	do	jakich	kategorii	zostaną	przypisane	wartości	budżetu.	Dobrze	zauto-
matyzowane	rozwiązanie	BI	pozwala	na	monitorowanie	tych	aspektów	na	bieżąco.

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH. Tutaj	możemy	wykorzystać	wspo-
mniane	już	wyżej	wskaźniki	płynności	i	powiązać	je	z	innymi	danymi	dostępnymi	
w	firmie.	Chcielibyśmy	zidentyfikować	obszary	działalności	mające	kluczowy	wpływ	
na	generowanie	i	absorbowanie	środków	pieniężnych.	Tego	rodzaju	rachunek	prze-
pływów	pieniężnych	pozwala	na	przypisanie	wartości	do	pozycji	takich	jak	inwesty-
cje,	działalność	operacyjna	czy	materiały.	Automatyzacja	tego	typu	analiz	staje	się	
coraz	łatwiejsza	np.z	uwagi	na	fakt,	że	prawie	wszystkie	banki	oferują	dziś	eksport	
wyciągów	w	formacie	MT940,	który	nadaje	się	do	bezpośredniego	załadowania	
do	systemu	ERP	czy	BI.

CENA-WOLUMEN-MARŻA. Tutaj	chcemy	wykorzystać	posiadane	informacje	
o	kosztach,	przychodach	i	marżach	oraz	powiązać	ceny	z	wolumenem	sprzedaży.	
Dobrze	przygotowany	raport	oparty	również	o	dane	historyczne	może	odpowiedzieć	
np.	na	pytanie,	czy	spadek	sprzedaży	jest	powiązany	ze	zmianą	polityki	cenowej,	
czy	może	jest	częścią	bardziej	ogólnego	trendu.

INWESTYCJE. Dzięki	szczegółowym	informacjom	o	finansach	i	wynikach	spółki	
łatwiejsze	jest	stworzenie	planów	inwestycyjnych,	a	następnie	monitorowanie	re-
alizacji	działań	inwestycyjnych.	Możliwe,	że	na	potrzeby	analiz	zasadne	będzie	wy-
odrębnienie	centrów	inwestycyjnych.	Dzięki	zautomatyzowanemu	raportowaniu,	
które	niemal	na	bieżąco	będzie	nas	informować	o	rezultatach,	łatwiej	będzie	ana-
lizować	wydatki	i	ich	efekty.	Finalnie	pozwoli	to	unikać	inwestycji	nierentownych	
lub	o	zbyt	długim	okresie	zwrotu.

1.5.3. Aspekty techniczne

Raportowanie	wymaga	podpięcia	się	do	danych	dostępnych	w	hurtowni	lub	w	sy-
stemie	finansowo-księgowym.	Najlepiej	jest	to	zrobić	w	dedykowanym	środowi-
sku	BI	do	przetwarzania	dużych	zbiorów	danych.	Takie	rozwiązanie	ma	kilka	za-
let	–	ma	większą	wydajność	i	elastyczność	pracy	z	danymi	oraz	pozwala	na	bardziej	
intuicyjną	prezentację	wyników.	Nie	chcieliśmy	tutaj	wymieniać	dostępnych	narzę-
dzi,	gdyż	nie	jest	naszym	celem	porównanie	ich	możliwości.	Chcieliśmy	skupić	się	
na	szerszych	aspektach,	które	warto	wziąć	pod	uwagę	przy	budowaniu	rozwiązań	
służących	do	raportowania.	Z	naszego	doświadczenia	wiemy,	że	ważniejsza	jest	
strategia	raportowania,	a	samo	narzędzie	musi	pozwalać	na	jej	realizację	zgodnie	
z	posiadanym	budżetem.

AUTOMATYZACJA. Wiele	firm	tworzy	dzisiaj	zestawienia	finansowe	ręcznie	
poprzez	powiązanie	funkcjami	wielu	plików	Excel.	Jest	to	czasochłonne	i	nie	po-
zwala	na	bieżące	monitorowanie	wielu	aspektów.	Tworzy	też	duże	pole	do	błędów,	
a	ich	prześledzenie	jest	przedsięwzięciem	wręcz	karkołomnym.	Automatyzacja	ra-
portowania	w	oparciu	o	rozwiązania	BI	przystosowane	do	przetwarzania	dużych	
zbiorów	danych,	odnoszą	się	właśnie	do	takich	kwestii.	Tym	samym	możemy	od-
ciążyć	pracowników	i	pozwolić	im	skupić	się	na	wykorzystaniu	danych	do	wyzwań	
biznesowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ DANYCH. Wspomniane	powyżej	kwestie	są	często	powo-
dem,	dla	których	raportowanie	wykonuje	się	rzadko,	czasem	raz	na	miesiąc.	Jeśli	jest	
to	raport	kluczowy	i	nie	wyobrażamy	sobie	bez	niego	działania	firmy,	to	znajdziemy	
zasoby	na	jego	wykonanie.	Jeśli	natomiast	bez	niego	świat	się	nie	zawali	 (nawet	
zakładając,	że	byłby	bardzo	pomocny	przy	podejmowaniu	decyzji	biznesowych),	
to	często	po	kilku	wykonanych	raportach	zostaje	on	zapomniany.	Po	prostu	brakuje	
nam	zasobów	na	jego	ciągłe	budowanie	od	zera.	Przemyślany	system	raportowania	
BI	operujący	na	danych	źródłowych	może	być	aktualizowany	codziennie	lub	nawet	
co	kilka	godzin,	dając	nam	wgląd	w	bieżące	funkcjonowanie	firmy	wszędzie	tam,	
gdzie	wcześniej	nie	było	to	możliwe.
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NIE TRZEBA REZYGNOWAĆ Z EXCELA. Automatyczne	raportowanie	umoż-
liwia	zrezygnowanie	z	obróbki	danych	w	wielu	plikach	Excel,	nie	musi	to	jednak	
oznaczać	zrezygnowanie	z	pracy	z	tym	programem.	Jest	wręcz	na	odwrót.	Dzięki	
podłączeniu	raportu	w	arkuszu	kalkulacyjnym	do	danych	w	środowisku	raporto-
wym	możliwe	jest	operowanie	tabelą	w	Excelu,	która	korzysta	ze	wszystkich	silnych	
stron	hurtowni	danych,	do	których	jest	podpięta.	Takie	rozwiązanie	łączy	elastycz-
ność	i	szybkość	pracy	w	Excelu	z	wydajnością	i	aktualnością	hurtowni	danych.	Jest	
to	wygodne	dla	pracowników,	bo	nadal	operują	w	dobrze	znanym	środowisku,	dys-
ponując	jednocześnie	o	wiele	większą	paletą	możliwości.	

ŁATWE STEROWANIE. Większość	dzisiejszych	rozwiązań	raportowania	umoż-
liwia	łatwą	modyfikację	raportów.	Co	więcej,	możliwe	jest	również	łatwe	sterowa-
nie	przeliczeniami	na	poziomie	hurtowni	danych.	Wystarczy	np.	umieścić	plik	Excel	
zawierający	kategorie	grupowania	kont	czy	struktury	spółki	w	folderze	Sharepoint.	
Pracownik	odpowiedzialny	za	opiekę	nad	raportem	nie	musi	posiadać	specjali-
stycznej	wiedzy	IT	i	może	wewnątrz	takiego	pliku	dokonać	modyfikacji,	zmieniając	
tym	samym	reguły	wyliczeń	na	potrzeby	raportu.

WYDAJNOŚĆ. Dzięki	zastosowaniu	rozwiązań	do	przetwarzania	dużych	wolu-
menów	danych	automatyczne	raporty	są	przygotowywane	szybko	i	nie	napotykają	
na	różnego	rodzaju	wąskie	gardła,	typowe	dla	manualnej	pracy	z	danymi.

KOSZT. Historycznie	budowa	narzędzi	do	raportowania	była	kosztowna,	na	co	skła-
dały	się	koszty	serwerów,	oprogramowania	oraz	specjalistów	do	ich	obsługi.	Dziś	
jednak	dzięki	pojawieniu	się	chmury	obliczeniowej	oraz	systemów	lekkiego	ra-
portowania	te	koszty	drastycznie	spadły.	Miesięczny	koszt	licencji	na	stanowisko	
w	przypadku	popularnych	systemów	raportowania	zaczyna	się	od	kilkudziesięciu	
złotych.	Dostępne	jest	również	oprogramowanie	darmowe,	chociaż	zazwyczaj	
ma	ono	skromniejszą	paletę	dostępnych	możliwości.

PREZENTACJA WYNIKÓW. Automatyczne	raporty	co	do	zasady	mogą	być	przed-
stawiane	na	dwa	sposoby	–	poprzez	graficzne	dashboardy	lub	tabele.	Rozwiązania	
te	różnią	się	pod	względem	możliwości	i	są	przeznaczone	dla	innych	użytkowników:

 Ä DASHBOARD. To	zestaw	m.in.	wykresów,	wskaźników	czy	map	na	jednym	
wspólnym	panelu	(dashboardzie).	Wizualny	aspekt	sprawia,	że	tego	typu	
analizy	zwykle	są	intuicyjne	i	można	je	łatwo	filtrować	kliknięciem	na	wy-
kresie.	To	narzędzie	świetnie	służy	do	monitorowania	wysokopoziomowych	
KPI	czy	wychwytywania	ogólnych	trendów.	Przestaje	się	natomiast	spraw-
dzać,	gdy	rośnie	liczba	elementów	na	wykresach	czy	tabelkach.

 Ä TABELA. Wyniki	mogą	zostać	również	zaprezentowane	w	formie	tabeli	
z	dużą	liczbą	wierszy	i	kolumn.	W	takiej	sytuacji	najlepiej	sprawdza	się	Excel.	
Jeśli	podepniemy	tabelę	w	Excelu	do	silnika	analitycznego	(np.	kostki	OLAP	
w	hurtowni),	będziemy	mogli	korzystać	z	tych	samych	zalet	co	przy	dashbo-
ardzie,	 jeśli	chodzi	o	szybkość	i	 ilość	przetwarzanych	danych.	Rozwiązanie	
takie	pozwala	natomiast	na	szczegółową	analizę	niskiego	poziomu.	W	wier-
szach	mogą	to	być	spojrzenia	na	pojedyncze	konta	czy	transakcje,	a	w	kolum-
nach	jednostki	firmy	czy	pojedyncze	MPK.	Jest	to	narzędzie	dla	osób,	które	
w	większym	stopniu	pracują	z	danymi,	muszą	realizować	analizy	i	zestawienia	
praktycznie	codziennie.
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RYSUNEK 1.	 Przykłady	dwóch	sposobów	prezentowania	wyników

DASHBOARD Z WYKRESAMI TABELA W EXCELU

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 

1.5.4. Wdrożenie

Najbardziej	oczywistym	pomysłem	jest	budowanie	kompetencji	raportowania	we-
wnętrznie	w	firmie	w	oparciu	o	posiadaną	kadrę.	Idealnie,	jeżeli	posiadamy	w	zespole	
osobę,	która	ma	zdolności	analityczne	i	jest	chętna,	aby	się	doszkolić	w	obszarze	
tworzenia	raportów.	Można	wtedy	dać	jej	czas	na	nabycie	odpowiedni	umiejętności	
i	samodzielną	budowę	raportów.	W	sieci	znajdziemy	wiele	szkoleń	z	takich	kom-
petencji.	Można	ją	też	wysłać	na	szkolenie	organizowane	przez	firmę	zewnętrzną,	
dzięki	czemu	poradzi	sobie	z	podstawowymi	zadaniami	raportowania	i,	co	ważne,	
wiedza	pozostanie	wewnątrz	firmy.

Przy	bardziej	złożonych	wyzwaniach	opieranie	się	na	zasobach	wewnętrznych	może	
nie	wystarczyć.	Przykładowo	może	tak	być	w	sytuacji,	gdy	raportowanie	wymaga	
integracji	danych	z	wielu	różnych	źródeł	czy	też	większej	liczby	skomplikowanych	
transformacji.	Wtedy	rozsądne	będzie	skorzystać	z	zewnętrznego	dostawcy,	który	
dostarczy	tego	typu	rozwiązania	lub	kompetencje.	

Należy	pamiętać,	że	te	dwa	podejścia	się	nie	wykluczają.	Wiele	dużych	firm	po-
siadających	sprawne	zespoły	analityczne	korzysta	z	pomocy	firm	zewnętrznych.	
Nie	oddelegowują	projektów	w	całości,	tylko	realizują	je	wspólnie	(patrz:	wykres	
2).	Pozwala	to	uzupełnić	posiadany	zespół	o	unikalne	kompetencje	i	wiedzę	eksper-
cką,	a	także	daje	elastyczność	w	przypadku	projektów,	które	wymagają	większego	
nakładu	pracy.	Takie	podejście	ma	również	sens	w	sytuacji,	gdy	ważna	jest	szybka	
realizacja	projektów	analitycznych.	Wtedy	zewnętrzny	dostawca	może	w	krótkim	
czasie	stworzyć	raporty,	a	w	kolejnym	kroku	zaangażować	pracowników	wewnątrz	
firmy	i	wyszkolić	ich	z	obsługi	narzędzi	do	raportowania	oraz	zarządzania	nimi.

WYKRES 2. Kto	realizuje	projekty	analizy	danych	–	wielkość	
przedsiębiorstwa	[%]

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE
PRZEDSIĘBIORSTWA

51

25

6213

11

6623

12

37

Pracownicy Pracownicy i dostawca Zewnętrzny dostawca

ŹRÓDŁO: DANE EUROSTATU ZA ROK 2018
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1.5.5. Wdrożenie

POTRZEBY FIRMY SĄ WAŻNIEJSZE NIŻ TECHNOLOGIA. Podczas	śle-
dzenia	mediów	można	napotkać	opisy	wielu	fascynujących	możliwości,	jakie	daje	
zaawansowana	analityka.	Pojawia	się	jednocześnie	pytanie	o	to,	w	jaki	sposób	
można	je	wykorzystać	w	firmie.	My	sugerujemy	zastosowanie	innego	podejścia	
i	rozpoczęcie	od	pytania	–	jakie	potrzeby	ma	firma?	Dopiero	z	tego	punktu	można	
zacząć	zastanawiać	się,	jakie	technologie	wykorzystać.	Często	konkretne	wyzwania	
można	realizować	w	więcej	niż	jeden	sposób,	dlatego	wiązanie	się	od	razu	z	jednym	
podejściem	może	ograniczyć	nasze	możliwości.	

KROK PO KROKU.	Podobnie	możemy	ulec	pokusie	natychmiastowego	wdraża-
nia	najbardziej	zaawansowanych	technologii.	W	praktyce	najlepiej	zacząć	od	rzeczy	
małych	i	prostych,	a	dopiero	na	ich	bazie	sukcesywnie	rozszerzać	zakres	wykorzy-
stania	analityki.	Da	to	organizacji	czas	na	stopniowe	budowanie	kultury	korzystania	
z	danych.	Wdrażanie	od	razu	dużych	projektów	w	sytuacji,	gdy	organizacja	histo-
rycznie	w	niewielkim	stopniu	korzystała	z	danych	często	kończy	się	niepowodze-
niem,	ponieważ	pracownicy	nie	są	w	stanie	wykorzystać	potencjału	rozwiązań.	Ta-
kie	podejście	minimalizuje	ryzyko	związane	z	niepowodzeniami.	Można	tu	czerpać	
z	dobrych	praktyk	i	metodyk	Agile.

KOMUNIKOWANIE SUKCESÓW. Po	udanym	wdrożeniu	pierwszych	raportów	
warto	przedstawić	to	osiągnięcie	wewnątrz	firmy.	Umożliwia	to	budowanie	zrozu-
mienia	dla	rozwiązań	analitycznych	w	organizacji,	pokazuje	również	pracownikom,	
że	tego	rodzaju	przedsięwzięcie	ma	sens,	a	ich	praca	przynosi	firmie	wartość.

INFORMACJA ZWROTNA W PRZYPADKU BŁĘDÓW DANYCH. Dane	mogą	
zawierać	błędy	i	niestety	często	jest	to	tolerowane	–	są	one	po	prostu	korygowane	
ręcznie.	Wraz	ze	wzrostem	skali	i	skomplikowania	prac	analitycznych	tego	rodzaju	
ręczne	korekty	mogą	jednak	stanowić	coraz	większy	narzut	na	codzienną	pracę.	
W	dużych	organizacjach	pojawiają	się	wręcz	osobne	stanowiska	odpowiedzialne	
za	tę	pracę.	Tego	rodzaju	„ukryte	fabryki	danych”	są	marnotrawieniem	zasobów.	
Warto	zatem	od	początku	przyjąć	strategię,	że	w	przypadku	błędów	danych	ko-
nieczne	jest	ustalenie	ich	przyczyny	i	rozwiązanie	tego	problemu.	Często	bierze	się	
to	stąd,	że	osoba	wprowadzająca	dane	nie	jest	świadoma	ich	dalszego	zastosowa-
nia	i	jest	przekonana,	że	wykonuje	swoją	pracę	poprawnie.	Dlatego	lepiej	nie	igno-
rować	błędów	danych,	lecz	zadbać	o	to,	aby	narzędzia	do	raportowania	pozwalały	
na	łatwą	identyfikację	błędów,	ich	źródła,	a	następnie	na	zrozumiałą	i	szczegółową	
komunikację.	Dużo	łatwiej	jest	rozmawiać	o	konkretnym	błędnym	zapisie	zawie-
rającym	liczby	i	datę	wprowadzenia,	niż	gdy	wiemy	tylko,	że	nie	zgadza	nam	się	
EBITDA,	ale	nie	wiemy	dlaczego.

ZMIANY W RAPORTOWANIU POWINNY BYĆ PLANOWANE. Niepożąda-
ne	jest	dokonywanie	częstych	zmian	w	raportach.	Może	to	spowodować,	że	w	orga-
nizacji	będzie	funkcjonować	więcej	niż	jedna	wersja	prawdy	o	stanie	przedsiębior-
stwa.	Może	to	skutkować	trudnościami	w	zarządzaniu	firmą.	Dlatego	jeżeli	zmiany	
nie	są	pilne,	lepiej	je	grupować	w	paczki	i	dopiero	wtedy	wdrażać.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW. Dobrą	praktyką	jest	przeszkolenie	szerszej	gru-
py	pracowników	w	zakresie	wdrożonego	raportowania.	Chodzi	o	pokazanie	kilku	
ważnych	aspektów:	

 Ä osobom,	do	których	trafiają	raporty	–	jakie	są	potencjalne	możliwości	takie-
go	narzędzia;

 Ä osobom,	które	tworzą	dane	–	jak	ich	praca	wpływa	na	skuteczność	raportów,	

 Ä pozostałym	osobom	w	organizacji	wystarczy	zakomunikować,	że	taki	raport	
powstał	i	czemu	on	służy.	

Nie	chodzi	tu	o	duże,	wielogodzinne	szkolenie,	raczej	o	budowanie	w	zespołach	
świadomości	rozwiązań	cyfrowych	stosowanych	w	firmie	ich	możliwości	i	ograni-
czeń.	Z	jednej	strony	podniesie	to	skuteczność	wykorzystywania	raportów	wewnątrz	
organizacji,	z	drugiej	może	też	pobudzić	kreatywność	pozostałych	pracowników,	
co	sprawi,	że	cyfryzacja	przedsiębiorstwa	będzie	szybsza	i	łatwiejsza.
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1.6. e-Faktury – czym jest rządowy 
projekt z dziedziny cyfrowych 
finansów?

Autor:	
MINISTERSTWO	FINANSÓW	
aplikacje krytyczne

e-Faktury to projekt realizowany przez Aplikacje 
Krytyczne dla Ministerstwa Finansów

W	jego	ramach	zostanie	wprowadzony	do	polskiego	ustawodawstwa	ustandary-
zowany,	elektroniczny	wzór	faktury	oraz	powstanie	na	bieżąco	zasilana	i	aktualizo-
wana	centralna	baza	faktur	dla	transakcji	B2B	i	B2C.	Zmianie	ulegnie	m.in.	proces	
wystawiania	oraz	odbierania	faktur,	a	przepisy	dotyczące	fakturowania	zostaną	
uproszczone	i	odbiurokratyzowane.	

Zakres projektu to między innymi:

 Ä Zbudowanie	i	wdrożenie	systemu	informatycznego	do	odbierania	faktur	elek-
tronicznych	oraz	ich	przesyłania	do	kontrahenta,	a	także	odbieranie	i	przeka-
zywanie	komunikatu	do	wystawcy	faktury.	

 Ä Stworzenie	API	w	celu	bezpośredniego	komunikowania	się	programów	finan-
sowo-księgowych	z	systemem	e-Faktur.

 Ä Integracja	z	e-Urzędem	(portal	usługowy	budowany	przez	Ministerstwo	Fi-
nansów)	i	adaptacja	aplikacji	e-Mikrofirma.	

 Ä Zbudowanie	mechanizmów	analitycznych.	

Planowany harmonogram prac

Zakres	podzielono	na	etap	obligatoryjny	i	fakultatywny.	W	wyniku	pierwszego,	
który	trwać	będzie	do	sierpnia	2021	r.,	udostępniony	zostanie	w	pełni	funkcjonal-
ny	system	do	e-faktur.	Od	września	2021	r.	korzystanie	z	niego	przez	podatników	
będzie	dobrowolne,	wprowadzony	zostanie	atrakcyjny	system	zachęt.	Po	uzyskaniu	
decyzji	derogacyjnej	rozwiązanie	stanie	się	obowiązkowe.

Wielkość i wolumetria

Tworzone	rozwiązanie	będzie	dostosowane	do	pobierania	i	przetwarzania	nawet	
300	milionów	faktur	dziennie,	ponad	80	miliardów	faktur	rocznie,	2	TB	danych	
w	ciągu	roku.	

Założenia, zalety i oczekiwane rezultaty

Powstanie	system	wymiany	faktur	z	repozytorium	faktur	przedsiębiorców	i	podat-
ników	z	jednym	spójnym	formatem	faktury,	co	zapewni	autentyczność	pochodzenia	
i	integralność	treści.	Skróci	się	czas	obiegu	dokumentów,	docelowo	zniknąć	ma	obo-
wiązek	składania	plików	JPK	FA.	Nastąpi	częściowa	automatyzacja	przygotowywa-
nia	deklaracji	VAT.	Uproszczone	i	odbiurokratyzowane	zostaną	przepisy	dotyczące	
fakturowania	np.	 likwidacja	duplikatów	faktur,	potwierdzeń	ich	odbioru	i	faktur	
korygujących.	Wprowadzone	zostanie	systemowe	i	nowatorskie	przeciwdziałanie	
nieprawidłowościom	w	obszarze	podatków.	Docelowo	system	zostanie	połączony	
z	wykazem	podatników	VAT,	STIR	i	informacjami	o	nieuczciwych	przedsiębiorcach.	
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1.7. Przyszłość cyfrowego 
fakturowania w Europie

Autor:
PIOTR	TATARA
senior associate, baker mckenzie

W	najbliższych	latach	zmiany	w	otoczeniu	prawnym	związanym	z	fakturowaniem	elektronicznym	
będą	odbywały	się	równolegle	na	dwóch	płaszczyznach.	

Pierwsza	płaszczyzna	związana	jest	ze	zmianami	przepisów	prawa	unijnego.	Już	w	komunikacie	
Komisji	Europejskiej	z	grudnia	2010	r.	do	Parlamentu	Europejskiego,	Rady	oraz	Europejskiego	
Komitetu	Ekonomiczno-Społecznego	i	Komitetu	Regionów12	wskazała	ona	na	istotne	korzyści	
płynące	z	fakturowania	elektronicznego	oraz	zaproponowała,	aby	do	2020	r.	e-fakturowanie	stało	
się	główną	metodą	fakturowania	w	Europie	(cel	ten,	jak	wiadomo,	nie	został	osiągnięty).	W	tym	za-
kresie	Komisja	zobowiązała	się	ściśle	współpracować	z	państwami	członkowskimi	i	wszystkimi	in-
nymi	zainteresowanymi	stronami	w	osiągnięciu	tego	celu	i	stworzeniu	odpowiedniego	środowiska	
dla	powszechnego	wprowadzenia	stosowania	fakturowania	elektronicznego.	Również	na	etapie	
przygotowywania	Dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	2014/55/UE	w	sprawie	fak-
turowania	elektronicznego	w	zamówieniach	publicznych	Komisja	Europejska	dostrzegła,	że	obo-
wiązujące	w	państwach	członkowskich	rozbieżne	wymogi	prawne	i	techniczne	dotyczące	faktur	
elektronicznych	mogą	stanowić	bariery	w	dostępie	dla	poszczególnych	rynków,	a	w	konsekwencji	
wywierają	bezpośredni	wpływ	na	funkcjonowanie	unijnego	rynku	wewnętrznego.	Stąd	na	potrzeby	
stosowania	Dyrektywy	Europejski	Komitet	Normalizacyjny	(CEN)	opracował	normę	europejską	
dotyczącą	modelu	danych	dla	podstawowych	elementów	faktury	elektronicznej	(norma	EN-16931).

15	lipca	2020	r.	Komisja	Europejska	ogłosiła	dalszy	plan	działania	w	zakresie	kierunków	zmian	w	sy-
stemie	VAT	w	perspektywie	na	lata	2020 – 2023	r.13	Proponowane	przez	nią	działania	obejmują	
m.in.	rozszerzenie	harmonizacji	przepisów	prawa	unijnego	w	zakresie	fakturowania	elektronicz-
nego.	Szczegóły	tej	harmonizacji	nie	są	obecnie	znane,	jak	należy	się	jednak	spodziewać	będzie	
dochodziło	bądź	do	rozszerzenia	stosowania	obecnej	normy	europejskiej	dotyczącej	fakturowania	
elektronicznego	bądź	do	wdrożenia	zbliżonego	rozwiązania	bazującego	na	ustrukturyzowanym	
komunikacie	elektronicznym	i	rozszerzenia	go	na	inne	–	poza	zamówieniami	publicznymi	–	obszary.	
Jak	się	wydaje,	stopniowo	będzie	odchodziło	się	także	od	faktur	elektronicznych	generowanych	
w	postaci	plików	graficznych	na	rzecz	ustrukturyzowanych	komunikatów	elektronicznych	umoż-
liwiających	uproszczenie	i	zautomatyzowanie	procesu	ujmowania	faktur,	jak	również	kontrolę	
organów	podatkowych	nad	zadeklarowanymi	danymi.

Druga	płaszczyzna	związana	jest	z	zapowiadanymi	zmianami	w	polskiej	Ustawie	o	VAT,	mającymi	
na	celu	uszczelnienie	poboru	VAT	w	Polsce.	W	tym	zakresie	zgodnie	z	zapowiedzią	Ministerstwa	
Finansów	(informacje	na	ten	temat	zostały	przekazane	w	prasie	codziennej,	tj.	nie	ma	w	tym	zakre-
sie	oficjalnego	komunikatu	ani	projektu	nowelizacji	ustawy)	w	2021	r.	planowane	jest	wdrożenie	
centralnej	platformy	elektronicznej	nadzorowanej	przez	organy	podatkowe,	za	pośrednictwem	
której	będzie	następowało	przesyłanie	faktur	elektronicznych	do	kontrahentów.	Faktura	elektro-
niczna	będzie	więc	najpierw	przesyłana	przez	wystawcę	na	portal	organów	podatkowych	(zamiast	
bezpośrednio	do	odbiorcy),	a	następnie	z	tego	portalu	przesyłana	(lub	pobierana	samodzielnie)	

12	 	Komunikat	Komisji	do	Parlamentu	Europejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-
-Społecznego	i	Komitetu	Regionów	Czerpanie	Korzyści	z	Fakturowania	Elektronicznego	w	Europie	
(COM/2010/0712	końcowy)

13  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
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przez	nabywcę	towarów	lub	usług.	Na	obecnym	etapie	szczegóły	jej	funkcjonowania	nie	są	jesz-
cze	publicznie	znane.	Wiadome	jest	jedynie	to,	że	w	początkowym	okresie	funkcjonowania	
portalu	przesyłanie	za	jego	pośrednictwem	faktur	ma	być	dobrowolne,	a	dopiero	po	pewnym	
czasie	–	gdy	system	zostanie	przetestowany	przez	podatników	–	będzie	stopniowo	stawał	się	
obowiązkowy	(jak	należy	założyć,	będzie	to	w	pierwszej	kolejności	dotyczyło	wybranych	przez	
Ministerstwo	Finansów	branż).	

Administracja	będzie	więc	uczestniczyć	w	procesie	przesyłania	faktur	elektronicznych,	przy	czym	
z	założenia	ma	to	być	proces	automatyczny	–	faktury	nie	będą	w	żaden	sposób	autoryzowane	
przez	organy	podatkowe,	zanim	będzie	możliwe	ich	pobranie	przez	odbiorcę.	Jednocześnie	jed-
nak	administracja	zyska	wgląd	do	faktur	w	czasie	rzeczywistym	(nie	zaś,	jak	ma	to	miejsce	obec-
nie,	dopiero	25.	dnia	miesiąca	następującego	po	miesiącu	wystawienia	faktury	w	ramach	danych	
przekazywanych	w	Jednolitym	Pliku	Kontrolnym).	

KOMENTARZ EKSPERTA

NOEMI TAŃSKA
country	manager,	poland	 
cima

Firmy coraz chętniej korzystają z technologii cyfrowych w obszarze finansów. Jak wynika 
z badania CIMA Future of Finance, już ponad połowa (54 proc.) działów finansowych 
wykorzystuje rozwiązania chmurowe, 11 proc. – robotyzację, a 25 proc. – zaawansowa-
ną analizę danych. Odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają wprowadzić je w obszarze 
finansów w ciągu najbliższych 3–5 lat, wynosi kolejno 23 proc., 17 proc. i 24 proc. Każ-
dego dnia firmy dokonują też wielu decyzji, często opartych na analizie dużych zbiorów 
danych i powtarzalnych sekwencji działań. Dlatego w nadchodzących latach kluczowe 
będą sztuczna inteligencja i automatyzacja, które mogą być dodatkowo wykorzystane 
w celu usprawniania procesów czy wykrywania nieprawidłowości w sprawozdawczości. 

Szacuje się, że w najbliższej przyszłości ponad 20 proc. zadań finansowych zostanie zau-
tomatyzowanych. 55 proc. spośród 5,5 tys. specjalistów z dziedziny finansów biorących 
udział w badaniu Future of Finance już zauważyła w swoich organizacjach przestawienie 
się na automatyzację procesów. Obejmuje ona przede wszystkim powtarzalne i rutyno-
we działania, a w ramach funkcji finansowej dotyczy w największym stopniu aspektów 
związanych z gromadzeniem informacji i raportowaniem. W niektórych firmach dopro-
wadziła np. do zaprzestania przygotowywania comiesięcznych raportów finansowych 
– dostępne na rynku oprogramowania komputerowe w czasie rzeczywistym generują 
informacje zarządcze, używając przy tym spersonalizowanego języka i terminologii od-
powiadającej danej organizacji. 

Automatyzacja pozwala specjalistom ds. finansów zaoszczędzić czas i skupić się na bar-
dziej strategicznych zadaniach. Dzięki niej mogą oni przejść od wykonywania funkcji czysto 
technicznej, skoncentrowanej głównie na budżetowaniu, planowaniu i sprawozdawczości, 
do roli komercyjnie myślącego strategicznego partnera biznesowego, łączącego umie-
jętności z zakresu rachunkowości zarządczej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi 
i tworzącego wartość dla przedsiębiorstwa.

Oczywiście są obszary, których obecne możliwości technologiczne nie są w stanie pod-
dać automatyzacji, np. doradztwo wymagające interakcji z interesariuszami oraz zasto-
sowanie specjalistycznej wiedzy w celu podejmowania trafnych decyzji. Dlatego warto 
myśleć o nowych technologiach jako o wsparciu ludzkich możliwości a nie ich substytucie. 
Korzystając z nich firmy mogą uwolnić pełen potencjał swoich zespołów finansowych 
i poszerzyć kompetencje, by obejmować szerszy zakres informacji zarządczych oraz od-
krywać nowe rozwiązania biznesowe.
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2.1. Podsumowanie

Dzięki	badaniom	Eurostatu	z	lat	2018	oraz	2019	dotyczącym	Społeczeństwa	In-
formacyjnego	możliwe	jest	przedstawienie	stanu	cyfryzacji	polskich	firm	i	porów-
nanie	ich	z	przedsiębiorstwami	z	innych	krajów	UE.	Badanie	to	daje	wgląd	zarówno	
w	stopień	cyfryzacji	obiegu	faktur,	jak	i	innych	technologii	związanych	z	transfor-
macją	cyfrową	w	obszarze	finansów	i	księgowości.	W	kolejnych	podrozdziałach	
są	zawarte	szczegółowe	analizy,	poniżej	przedstawiamy	skrótowo	wyniki	w	formie	
podsumowania.

CYFRYZACJA OBIEGU FAKTUR. Pierwszym	poziomem	cyfryzacji	obiegu	fak-
tur	jest	wysyłanie	e-faktur	o	charakterze	nieustrukturyzowanym,	takich	jak	skany	
czy	też	PDF-y.	Tutaj	polskie	firmy	są	w	środku	europejskiej	stawki	–	w	Polsce	robi	
tak	58%	firm,	podczas	gdy	średnia	UE	wynosi	59%.

Widać	natomiast	różnicę	pomiędzy	Polską	a	UE	w	przypadku	dalszych	kroków	zwią-
zanych	z	cyfryzacją.	W	UE	przeciętnie	18%	firm	zrezygnowało	z	wysyłania	faktur	
papierowych,	podczas	gdy	w	Polsce	zdecydowało	się	na	to	tylko	13%	przedsię-
biorstw.	Dystans	ten	jest	 jeszcze	bardziej	zauważalny	w	przypadku	praktyki	wy-
syłania	faktur,	które	są	dostosowane	to	automatycznego	przetwarzania.	W	Polsce	
tego	rodzaju	e-faktury	wysyła	16%	firm,	w	UE	robi	zaś	tak	25%	przedsiębiorstw.	

Na	poziomie	całej	UE	można	zidentyfikować	kilku	państw	liderów,	w	których	sto-
pień	cyfryzacji	obiegu	faktur	poszedł	zdecydowanie	do	przodu	względem	reszty	
UE.	Są	to	kraje	skandynawskie	oraz	Holandia	czy	też	Estonia.	Co	ciekawe,	przy	
porównywaniu	danych	wśród	liderów	można	dostrzec,	że	istnieje	więcej	niż	jeden	
model	cyfryzacji	obiegu	faktur.	W	przypadku	Finlandii	79%	firm	wysyła	faktury	
dostosowane	do	automatycznego	przetwarzania,	tylko	14%	jednak	zdecydowało	
się	na	całkowite	zrezygnowanie	z	ich	papierowych	wersji.	W	Holandii	jest	na	od-
wrót	–	tylko	22%	przedsiębiorstw	wysyła	faktury	do	automatycznego	przetwarza-
nia,	aż	59%	jednak	zrezygnowało	z	papieru.

SYSTEMY INFORMATYCZNE ERP. Systemy	do	zarządzania	przedsiębiorstwem	
są	wykorzystywane	przez	87%	polskich	dużych	firm	i	jest	to	wynik	całkiem	wysoki	
na	tle	unijnej	średniej,	wynoszącej	80%,	czy	też	Niemiec	(77%)	lub	Francji	(85%).	
Jednak	polskie	MŚP	na	tle	UE	wypadają	nieco	gorzej.	27%	firm	z	tego	sektora	ko-
rzysta	z	systemów	ERP	i	jest	to	wyraźnie	mniej	niż	35%	dla	całej	UE.

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE. W	Polsce	tylko	4%	przedsiębiorstw	przyjmu-
je	zamówienia	za	pomocą	elektronicznych	komunikatów	EDI.	W	UE	robi	tak	śred-
nio	6%	firm.	Istnieje	tutaj	jednak	duża	dysproporcja	związana	z	wielkością	firmy.	
W	Polsce	z	tej	technologii	korzysta	28%	dużych	firm	i	jest	to	stosunkowo	wysoki	
odsetek	na	tle	Europy.	Niestety	wśród	MŚP	tylko	3%	wykorzystuje	komunikaty	
EDI	w	sprzedaży	i	w	tym	aspekcie	wypadamy	słabo	w	porównaniu	z	innymi	pań-
stwami	UE.	Technologia	ta	jest	w	największym	stopniu	wykorzystywana	przez	sektor	
produkcji	–	zarówno	w	UE	(10%	firm),	jak	i	Polsce	(7%).

CHMURA OBLICZENIOWA. Największą	różnicę	pomiędzy	polskimi	i	europejski-
mi	firmami	widać	w	wykorzystaniu	oprogramowania	finansowego	lub	księgowego	
w	chmurze	obliczeniowej.	W	UE	przeciętnie	takimi	rozwiązaniami	posługuje	się	9%	
firm,	w	Polsce	korzysta	z	nich	tylko	3%	przedsiębiorstw.	Różnica	ta	odzwiercied-
la	szerszy	aspekt,	 jakim	jest	niski	stopień	wykorzystania	rozwiązań	chmurowych	
wśród	rodzimych	firm.

LIDEREM JEST SKANDYNAWIA. W	przypadku	wielu	rozwiązań	naturalnym	
wzorem	dla	polskiej	gospodarki	są	standardy	wypracowane	w	Niemczech.	Biorąc	
pod	uwagę	dynamikę	gospodarki	niemieckiej,	jest	to	zrozumiałe	podejście,	gdy	jed-
nak	chodzi	o	cyfryzację	przedsiębiorstw,	powinniśmy	raczej	spoglądać	na	Skandy-
nawię.	To	tam	firmy	skutecznie	wdrażają	technologie	związane	z	cyfryzacją	obiegu	
faktur,	przyjmowania	zamówień	oraz	wykorzystaniem	systemów	ERP	i	chmury	
obliczeniowej.	W	tych	aspektach	gospodarka	niemiecka	wypada	zaskakująco	prze-
ciętnie	na	tle	innych	państw	europejskich	i	z	tego	powodu	wzorców	powinniśmy	
szukać	gdzie	indziej.
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2.2. Cyfryzacja obiegu faktur

Cyfryzacja	obiegu	faktur	to	zagadnienie	złożone,	którego	nie	da	się	uchwycić	za	po-
mocą	jednej	miary.	Opisując	je,	wypada	uwzględnić	takie	aspekty	jak	wysyłanie	
faktur	mailem,	korzystanie	z	różnych	rozwiązań	do	księgowania,	automatyzacja	pro-
cesów	za	pomocą	RPA,	korzystanie	ze	standardów	transferu	faktur	itd.	W	praktyce	
Eurostat	przygotował	kilka	ogólnych	miar,	które	pozwalają	na	porównanie	Polski	
do	innych	krajów	europejskich	pod	kątem	korzystania	z	technologii	automatyza-
cji	obiegu	faktur.	Należy	przy	tym	pamiętać,	że	operują	one	na	pewnym	poziomie	
ogólności	i	nie	dostarczają	szczegółowych	informacji,	których	byśmy	mogli	szukać.

NIEUSTRUKTURYZOWANE FAKTURY. Najbardziej	oczywistym	krokiem	w	cy-
fryzacji	obiegu	faktur	jest	wysyłanie	ich	poprzez	pocztę	e-mail.	Wysłana	w	ten	spo-
sób	e-faktura,	zazwyczaj	w	formie	skanu	lub	PDF,	dociera	do	adresata	o	wiele	szyb-
ciej	–	zazwyczaj	od	razu	po	wysłaniu.	Korzystanie	z	takiego	obiegu	wymaga	jedynie	
posiadania	firmowych	skrzynek	e-mail,	co	od	wielu	lat	jest	standardem.	

REZYGNACJA Z FAKTUR PAPIEROWYCH. O	wiele	bardziej	charakterystycz-
nym	znakiem	postępu	w	cyfryzacji	przedsiębiorstwa	jest	rezygnacja	z	korzystania	
z	faktur	papierowych.	Jeżeli	firma	może	całkowicie	zaprzestać	korzystania	z	papieru,	
znaczy	to,	że	wypracowała	ze	swoimi	partnerami	biznesowymi	relacje	o	większym	
stopniu	zaawansowania	technologicznego	oraz	zapewne	charakteryzujące	się	więk-
szym	stopniem	zaufania.	Jeśli	w	danym	kraju	widzimy	wysoki	odsetek	firm,	które	
zrezygnowały	z	papierowych	faktur,	to	ten	fakt	mówi	dużo	o	dojrzałości	cyfrowej	
całej	gospodarki.

E-FAKTURY DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA. O zaawanso-
waniu	cyfrowym	w	największym	stopniu	świadczy	korzystanie	z	e-faktur,	które	
mają	wystandaryzowaną	strukturę.	Pozwalają	one	na	automatyczne	wprowadzanie	
danych	do	systemów	informatycznych.	Dzięki	temu	cały	proces	przebiega	o	wiele	
sprawniej	oraz	możliwe	jest	wyeliminowanie	wielu	kroków	wykonywanych	przez	
człowieka.	Przekłada	się	to	m.in.	na	mniejszą	liczbę	błędów.	

RYSUNEK 2.	 Miary	stopnia	cyfryzacji	obrotu	faktur	na	podstawie	danych	
Eurostat
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ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA BAZIE DANYCH EUROSTATU

Już	pobieżna	analiza	pokazuje	obszary,	w	których	w	automatyzacji	obiegu	faktur	
polskie	firmy	mogą	się	porównywać	do	europejskich,	a	w	których	występuje	luka.	
Mianowicie	w	podstawowym	aspekcie,	jakim	jest	wysyłanie	nieustrukturyzowanych	
e-faktur,	plasujemy	się	w	środku	europejskiej	stawki.	W	Polsce	z	takiej	techniki	ko-
rzysta	58%	firm	i	jest	to	prawie	tyle	samo	co	59%	w	UE.	Należy	jednak	pamiętać,	
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że	wymogi	stawiane	wobec	firmy,	która	wysyła	tego	rodzaju	e-faktury,	nie	są	zbyt	
wysokie.	Wystarczy	firmowe	konto	e-mail,	a	sama	faktura	może	być	wygenerowa-
na	przez	jeden	z	wielu	często	darmowych	programów	lub	przygotowana	w	szab-
lonie	w	Excelu.	

W	przypadku	dwóch	pozostałych	miar	cyfryzacji	obiegu	faktur	widać	już	zauwa-
żalną	różnicę	względem	reszty	UE.	W	Polsce	13%	firm	zrezygnowało	z	wystawia-
nia	faktur	papierowych,	podczas	gdy	unijna	średnia	wynosi	18%.	Co	więcej,	tylko	
16%	polskich	firm	wysyła	e-faktury	do	automatycznego	przetwarzania,	podczas	
gdy	w	UE	czyni	tak	co	czwarta	firma.	

WYKRES 3.	 Cyfryzacja	obrotu	faktur	w	Polsce	na	tle	Unii	Europejskiej	[%]

PolskaUE 27

Firmy wysyłające e-faktury 
do automatycznego przetwarzania

Firmy niewystawiające 
faktur papierowych

Firmy wysyłające 
nieustrukturyzowane e-faktury
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Aby	uchwycić	położenie	polskich	firm	na	tle	gospodarek	europejskich,	zbudowali-
śmy	syntetyczny	indeks.	Składa	się	on	z	trzech	miar	cyfryzacji	obrotu	faktur,	przy	
czym	uznaliśmy,	że	rezygnacja	z	faktur	papierowych	oraz	korzystanie	z	e-faktur	
do	automatycznego	przetwarzania	są	miarami	ważniejszymi	i	z	tego	powodu	dali-
śmy	im	podwójną	wagę	w	budowie	wskaźnika.

Indeks cyfryzacji obrotu faktur = firmy wysyłające nieustrukturyzowane e-faktury 
+ 2 × firmy które zrezygnowały z faktur papierowych + 2 × firmy wysyłające 
ustrukturyzowane e-faktury

Porównując	państwa	europejskie	według	indeksu	cyfryzacji	obrotu	faktur,	moż-
na	wyciągnąć	kilka	wniosków.	Przede	wszystkim	Polska	plasuje	się	nieco	poniżej	
środka	stawki	i	zajmuje	pozycję	21.	na	29	państw	uwzględnionych	w	analizie.	Wy-
przedzają	nas	między	innymi	Rumunia,	Czechy	oraz	wszystkie	trzy	państwa	bałty-
ckie.	Łatwo	zauważyć,	że	państwa	z	dolnej	połowy	stawki	mają	podobne	wartości	
indeksu.	Jest	natomiast	pięć,	może	dziesięć	państw,	które	osiągają	o	wiele	wyższe	
wartości	indeksu.	Są	to	państwa	skandynawskie	oraz	niektóre	północnoeuropejskie,	
np.	Holandia.	Można	więc	wysnuć	wniosek,	że	większość	krajów	UE	ma	trudności	
z	wdrożeniem	na	większą	skalę	cyfrowego	obiegu	faktur	i	tych	kilka,	które	radzą	
sobie	w	tym	aspekcie	dobrze,	wyróżnia	się	na	tle	Europy.
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Finalnie	dosyć	zaskakujący	jest	niski	wynik	indeksu	dla	Niemiec.	Nasz	zachodni	
sąsiad	zajął	trzecią	od	końca	pozycję	w	rankingu.	Podobnie	niskie	wartości	zaj-
mują	dwa	pozostałe	państwa	niemieckojęzyczne	–	Austria	osiągnęła	24.	pozycję,	
a	Luksemburg	jest	przedostatni.	Sugeruje	to,	że	rozwiązania	i	standardy	przyjęte	
w	niemieckojęzycznym	świecie	gospodarczym	mogą	stanowić	ograniczenie	w	roz-
woju	cyfrowego	obiegu	faktur	i	że	w	tym	aspekcie	niekoniecznie	powinniśmy	brać	
przykład	z	naszego	sąsiada	zza	Odry.

WYKRES 4. Indeks	cyfryzacji	obrotu	faktur	[%]
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Nie	wszystkie	kraje	podążają	tą	samą	ścieżką	na	drodze	do	cyfryzacji	obiegu	fak-
tur.	Weźmy	jako	przykład	Finlandię	oraz	Holandię	–	dwa	państwa	spośród	liderów.	
Obydwa	cechują	się	o	wiele	wyższym	niż	średnia	europejska	odsetkiem	firm	korzy-
stających	z	nieustrukturyzowanych	e-faktur,	tutaj	jednak	podobieństwo	się	kończy.	
W	Finlandii	aż	79%	z	nich	korzysta	z	e-faktur	do	automatycznego	przetwarzania	
i	jest	to	najwyższa	wartość	w	UE.	Mimo	to	tylko	14%	tamtejszych	firm	zrezygnowało	
całkowicie	z	papieru.	W	Holandii	jest	na	odwrót.	Tylko	22%	firm	wysyła	e-faktury	
do	automatycznego	przetwarzania,	a	mimo	to	już	59%	spośród	nich	zrezygnowa-
ło	z	papieru.	Pokazuje	to,	że	w	praktyce	istnieje	więcej	niż	jeden	model	cyfryzacji	
obrotu	faktur	w	gospodarce.
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WYKRES 5.	 Cyfryzacja	obrotu	faktur	w	Polsce	na	tle	wybranych	krajów	UE	[%]
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2.2.1. Nieustrukturyzowane elektroniczne faktury

Korzystanie	z	nieustrukturyzowanych	e-faktur	jest	dość	powszechne	w	UE.	W	więk-
szości	krajów	wysyła	je	ponad	połowa	firm.	Dotyczy	to	zarówno	dużych	przed-
siębiorstw,	powyżej	250	pracowników,	jak	i	MŚP,	czyli	zatrudniających	10 – 249	
osób.	Europejskim	liderem	jest	Estonia,	gdzie	aż	95%	przedsiębiorstw	korzysta	
z	nieustrukturyzowanych	e-faktur.	Wśród	państw	dawnej	UE	na	uwagę	zasługuje	
Holandia,	gdzie	90%	dużych	firm	i	87%	MŚP	wysyła	e-faktury	tego	rodzaju.	Przy-
kłady	tych	dwóch	krajów	pokazują,	że	w	sprzyjających	warunkach	gospodarczych	
i	prawnych	można	oczekiwać,	że	ponad	90%	firm	będzie	korzystać	z	nieustruktu-
ryzowanych	e-faktur.

Patrząc	na	liczby	dla	Polski,	można	powiedzieć,	że	nasz	kraj	wypada	porównywal-
nie	do	innych	państw	europejskich.	W	Polsce	82%	dużych	firm	i	57%	MŚP	ko-
rzysta	z	nieustrukturyzowanych	e-faktur	i	 jest	to	statystyka	zbliżona	do	średniej	
dla	UE	czy	Francji	i	Niemiec	–	krajów,	do	których	chcielibyśmy	się	porównywać.	Jest	
to	wynik	przyzwoity,	należy	jednak	pamiętać,	że	korzystanie	z	tego	rodzaju	e-faktur	
nie	nakłada	na	firmy	dużych	wymagań.
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WYKRES 6. Firmy	wysyłające	nieustrukturyzowane	e-faktury	–	skany,	
PDF-y	[%]
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Porównując	poszczególne	sektory	gospodarki,	widać,	że	właściwe	w	każdym	z	nich	
korzystanie	z	nieustrukturyzowanych	e-faktur	jest	częstą	praktyką.	Jest	ona	naj-
powszechniejsza	w	sektorze	IT	i	telekomunikacji	(88%)	oraz	sektorze	usług	spe-
cjalistycznych	(69%).	Nawet	w	sektorach,	w	których	wykorzystanie	tego	rodzaju	
e-faktur	jest	najniższe,	wciąż	operuje	w	ten	sposób	blisko	połowa	firm.	W	sektorze	
nieruchomości	jest	to	43%	firm,	a	w	budownictwie	–	46%.
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WYKRES 7. Firmy	wysyłające	nieustrukturyzowane	e-faktury	–	skany,	
PDF-y	[%]
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2.2.2. Rezygnacja z faktur papierowych

Wraz	ze	wzrostem	wykorzystania	e-faktur	rośnie	odsetek	firm,	które	mogą	w	co-
dziennej	działalności	w	całości	oprzeć	się	o	elektroniczne	wersje	faktur	i	zrezygno-
wać	z	papieru.	W	UE	dokonało	tego	kroku	18%	MŚP	oraz	14%	dużych	firm.	Wyż-
szy	odsetek	rezygnacji	z	faktur	papierowych	wśród	mniejszych	firm	nie	powinien	
dziwić.	Łatwiej	jest	wśród	nich	znaleźć	takie,	które	pracują	z	niewielką	liczbą	stałych	
klientów.	To	dla	nich	całkowite	przejście	na	elektroniczne	faktury	jest	najprostsze.	

Gospodarki	państw	dawnej	UE	bardzo	różnią	się	pod	względem	stopnia,	w	jakim	
firmy	zrezygnowały	z	korzystania	z	papierowych	faktur.	Liderem	jest	Holandia,	gdzie	
ponad	połowa	przedsiębiorstw	nie	wystawia	już	faktur	w	formie	fizycznej.	Dotyczy	
to	52%	dużych	firm	oraz	59%	MŚP.	Z	drugiej	strony	są	Niemcy,	gdzie	z	faktur	papie-
rowych	w	całości	zrezygnowało	tylko	3%	dużych	firm	oraz	11%	MŚP.	Co	ciekawe,	
nawet	w	Finlandii	tylko	14%	firm	całkowicie	przestawiło	się	na	elektroniczne	faktury.

Polska	wypada	nieco	poniżej	średniej.	Z	papierowych	faktur	zrezygnowało	8%	du-
żych	firm	i	jest	to	wyraźnie	mniej	niż	14%	przeciętnie	dla	UE	czy	też	gospodarek	
takich	krajów	jak	Czechy	(18%)	bądź	Włochy	(11%).	Wśród	MŚP	14%	polskich	
firm	zrezygnowało	z	papieru	i	jest	to	wynik	porównywalny	z	osiąganymi	przez	inne	
państwa.
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WYKRES 8. Firmy,	które	zrezygnowały	z	wysyłania	papierowych	faktur	[%]
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Zarówno	w	Polsce,	jak	i	generalnie	w	UE	sektorem,	w	którym	firmy	w	największym	
stopniu	zrezygnowały	z	papierowych	faktur,	jest	IT	oraz	telekomunikacja.	Oprócz	
tego	uczynił	tak	relatywnie	duży	odsetek	firm	z	innych	branż	usługowych	–	zakwa-
terowania	i	gastronomii,	administracji	i	usług	wsparcia	oraz	usług	specjalistycznych.	
W	dwóch	branżach	w	Polsce	istnieje	wyraźna	luka	względem	UE	w	tym	wymiarze	
cyfryzacji	obiegu	faktur.	Mianowicie	wśród	polskich	przedsiębiorstw	z	branży	nie-
ruchomości	tylko	7%	całkowicie	zrezygnowało	z	wystawiania	papierowych	fak-
tur,	podczas	gdy	średnio	w	UE	zdecydowało	się	na	to	aż	18%	firm.	Podobnie	jest	
w	przypadku	usług	komunalnych.	Tylko	8%	polskich	firm	z	tej	branży	pożegnało	się	
z	papierem,	a	w	UE	uczyniło	tak	14%	przedsiębiorstw.
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WYKRES 9. Firmy,	które	zrezygnowały	z	wysyłania	papierowych	faktur	[%]
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2.2.3. Faktury elektroniczne ustrukturyzowane 
i dostosowane do automatycznego 
przetwarzania

Kolejnym	wskaźnikiem	cyfryzacji	obiegu	faktur	jest	wykorzystanie	elektronicznych	
faktur,	których	struktura	jest	dostosowana	do	automatycznego	przetwarzania	przez	
systemy	informatyczne.	Jest	to	technologia	wydajniejsza	niż	samo	przesłanie	faktury	
przez	e-mail,	ponieważ	pozwala	na	o	wiele	większy	stopień	automatyzacji,	a	tym	sa-
mym	wyeliminowanie	wielu	prac	wykonywanych	ręcznie	i	redukcję	liczby	błędów.	

Wysyłanie	faktur	w	formatach	do	automatycznego	przetwarzania	jest	powszech-
niejsze	wśród	większych	firm.	Na	poziomie	całej	UE	z	tej	technologii	korzysta	49%	
dużych	przedsiębiorstw,	podczas	gdy	w	sektorze	MŚP	czyni	tak	tylko	24%	firm.	
Takie	różnice	nie	powinny	dziwić.	Wysyłanie	tego	rodzaju	e-faktur	wymaga	inwe-
stycji	w	oprogramowanie,	która	bardziej	opłaca	się	przy	pewnej	skali	działania.	Dla-
tego	też	z	uznaniem	można	przyjąć	szczególnie	osiągnięcie	Finlandii,	gdzie	aż	79%	
MŚP	oraz	90%	dużych	firm	wystawia	tego	rodzaju	e-faktury.

Polska	wypada	nieco	poniżej	przeciętnej	unijnej.	42%	dużych	polskich	firm	wysyła	
faktury	do	automatycznego	przetwarzania,	a	wśród	MŚP	czyni	tak	15%.	Co	cieka-
we,	są	to	niemal	identyczne	wyniki	jak	w	przypadku	firm	niemieckich.	
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KOMENTARZ EKSPERTA

BOGDAN ZATORSKI
ekspert	konsultingu	biznesowego	w	sage

Dokumenty elektroniczne, w tym faktury, z roku na rok zyskują coraz większe zna-
czenie. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Unia Europejska konsekwentnie dąży do prak-
tycznego, a nie jedynie formalnego zrównania w obrocie gospodarczym dokumentów 
w postaci elektronicznej tymi w postaci papierowej. Polska konsekwentnie liberalizuje 
w związku z tym prawo podatkowe. Postęp jest ogromny i widoczny dla każdego, choć 
w porównaniu do innych krajów w UE mamy jeszcze dużo do zrobienia. Skąd wynika 
obawa polskich przedsiębiorstw przed tą formą fakturowania? 

Główne powody nieprzesyłania faktur w formie elektronicznej to przyzwyczajenie 
do wersji papierowej oraz brak wymagania ze strony klientów do wymieniania się 
fakturami drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy obawiają się również komplikacji, jakie 
mogą wystąpić w systemie i procesach obsługi faktur, kiedy w firmie e-faktury muszą 
współistnieć z papierowymi. Wskazywane przez przedsiębiorców powody techniczne 
to wysokie koszty implementacji odpowiedniej technologii oraz brak bezpiecznego 
podpisu elektronicznego do podpisywania faktur. Ten ostatni powód jest szczególnie 
interesujący, od 2010 roku nie ma już bowiem obowiązku podpisywania faktur elek-
tronicznych. Spójrzmy też na korzyści digitalizacji księgowości. Cyfryzacja podatków 
zwiększa transparentność finansową przed fiskusem, ale też daje lepszy obraz sytuacji 
materialnej firmy. Automatyzacja procesów, a co za tym idzie – eliminowanie czynno-
ści wykonywanych ręcznie – zmniejszy liczbę błędów. Zwróćmy uwagę, że jeśli mamy 
złe dane, to źle je przetworzymy, a w konsekwencji nie możemy oczekiwać, że nawet 
najlepszy system informatyczny stworzy nam genialne zestawienie czy sprawozdanie, 
które zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe.
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WYKRES 10. Firmy	wysyłające	faktury	dostosowane	do	automatycznego	
przetwarzania	[%]
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Na	poziomie	branż	widać	duże	różnice	pomiędzy	Polską	a	UE	w	wykorzystaniu	faktur	
elektronicznych	do	automatycznego	przetwarzania.	Najbardziej	zaskakująca	różnica	
dotyczy	usług	komunalnych.	W	UE	firmy	z	tej	branży	są	liderami	w	wykorzystaniu	
tego	rodzaju	e-faktur.	Aż	34%	spośród	nich	korzysta	z	takich	rozwiązań.	W	Polsce	
jednak	wśród	firm	z	obszaru	usług	komunalnych	tylko	7%	wysyła	e-faktury	do	au-
tomatycznego	przetwarzania.	Lukę	o	dużej	skali	widać	również	w	budownictwie	
(9%	w	Polsce,	25%	w	UE),	administracji	i	usługach	wsparcia	(14%	i	27%)	oraz	nie-
ruchomościach	(7%	i	15%).	
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WYKRES 11. Firmy	wysyłające	faktury	dostosowane	do	automatycznego	
przetwarzania	[%]

U
SŁ

U
G

I
H

A
N

D
EL

 D
ET

A
LI

C
ZN

Y
O

R
A

Z 
LO

G
IS

TY
K

A
PR

ZE
M

Y
SŁ

 O
R

A
Z

 U
SŁ

U
G

I K
O

M
U

N
A

LN
E

UE 27Polska

Usługi
specjalistyczne

IT oraz
telekomunikacja

Nieruchomości

Administracja
i usługi wsparcia

Zakwaterowanie
i gastronomia

Handel detaliczny

Transport i magazyny

Budownictwo

Usługi komunalne

Produkcja

Wszystkie
(bez instytucji finansowych)

16
25

18
25

7
34

9
25

15
21

16
20

13
19

14
27

7
15

23
31

13
22

ŹRÓDŁO: DANE EUROSTATU ZA ROK 2018



39

PRAKTYCZNY I KRÓTKI PRZEWODNIK DLA MŚP

KOMENTARZ EKSPERTA

MINISTER TADEUSZ KOŚCIŃSKI
ministerstwo	finansów

Cyfryzacja działalności gospodarczej postępuje, a polscy przedsiębiorcy coraz chętniej 
korzystają z tych rozwiązań. Pierwszym krokiem każdego podatnika korzystającego 
z cyfrowego obiegu faktur jest przesyłanie e-faktury e-mailem. Polskie przedsiębior-
stwa na tle średniej unijnej wypadają w tym obszarze dobrze, nie ustępując podmio-
tom z Niemiec czy Francji. Krajowi przedsiębiorcy niemal dogonili już swoich odpo-
wiedników w tych państwach pod względem korzystania z faktur do automatycznego 
przetwarzania. Jeszcze korzystniej wypadają oni w porównaniu do państw regionu, 
takich jak Czechy i Węgry. Ministerstwo Finansów, dostrzegając potencjał w syste-
mie e-fakturowania, prowadzi dalsze badania i prace nad kolejnymi narzędziami. 
Wierzymy, że jeszcze bardziej uatrakcyjnią one tę formę fakturowania i przysłużą się 
do usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Narzędzia 
cyfrowe umożliwiają automatyzację określonych procesów rachunkowych, prowa-
dząc do dalszej oszczędności czasu przedsiębiorców. Wierzymy, że liczba ich użyt-
kowników będzie rosła.

Warto zauważyć, że liderzy poszczególnych statystyk, tacy jak Dania, Estonia, Fin-
landia, Holandia czy Norwegia, to państwa o jednych z najwyższych współczynników 
dostępu do internetu w społeczeństwie, co wskazuje na korelację poziomu cyfryzacji 
przedsiębiorstw z ogólnym jej poziomem w danym państwie. W tym kontekście istot-
ne jest to, że Polska na przestrzeni ostatnich lat doświadczyła istotnego rozwoju 
na tym polu, zwiększając poziom dostępu do internetu z 72% gospodarstw domo-
wych w 2013 r. do 84% w 2018 r.

Polscy przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem dogonienia europejskich liderów 
pod względem cyfryzacji działalności. Warto wskazać także na inne aspekty środo-
wiska prawo-podatkowego, stymulujące przedsiębiorstwa do wprowadzania rozwią-
zań usprawniających działalność, także poprzez cyfryzację wybranych jej obszarów. 
Przykładowo ulga B+R pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych, m.in. prowa-
dzonych prac rozwojowych, polegających na implementowaniu ulepszonych lub no-
wych procesów przy pomocy narzędzi informatycznych i oprogramowania. Inwe-
stycje promować będzie również wprowadzany do polskiego systemu podatkowego 
tzw. estoński CIT.

2.3. Systemy informatyczne ERP

Istotnym	aspektem	cyfryzacji	firm	jest	wykorzystanie	systemów	klasy	ERP,	czyli	
rozwiązań	informatycznych	wspomagających	zarządzanie	firmą.	Systemy	ERP	do-
tykają	wielu	aspektów	działania	firmy	i	tym	samym	mają	istotny	wpływ	na	działania	
księgowe	oraz	obieg	faktur.

Wykorzystanie	systemów	ERP	jest	dosyć	wyraźnie	powiązane	z	wielkością	firmy.	
Na	poziomie	UE	znakomita	większość,	bo	aż	80%	firm	korzysta	z	tego	rodzaju	roz-
wiązań.	Wśród	MŚP	natomiast	udział	korzystających	z	takiego	oprogramowania	jest	
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ponaddwukrotnie	mniejszy	i	wynosi	35%.	Różnica	nie	powinna	dziwić.	ERP	z	jednej	
strony	to	koszt	finansowy	i	organizacyjny,	a	z	drugiej	–	zalety	takiego	rozwiązania	
są	bardziej	widoczne	w	przedsiębiorstwach	operujących	w	większej	skali.

W	Polsce	wśród	dużych	przedsiębiorstw	wykorzystanie	ERP	wynosi	87%	i	jest	to	je-
den	z	wyższych	wyników	wśród	państw	UE.	Wśród	firm	z	sektora	MŚP	jednak	tylko	
27%	korzysta	z	rozwiązań	tej	klasy	i	jest	to	wynik	poniżej	średniej	unijnej.	Widać	
więc,	że	pod	kątem	wykorzystania	systemów	ERP	istnieje	duża	różnica	wśród	pol-
skich	firm	–	duże	przedsiębiorstwa	wypadają	lepiej	na	tle	stawki	unijnej,	podczas	
gdy	mniejsze	podmioty	plasują	się	nieco	z	tyłu.

WYKRES 12 . Firmy	korzystające	z	systemów	planowania	zasobów	
przedsiębiorstwa	ERP	[%]
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Na	poziomie	branż	 systemy	ERP	 są	w	największym	 stopniu	wykorzystywane	
w	sektorze	IT	oraz	telekomunikacyjnym,	w	którym	korzysta	z	nich	połowa	firm.	
Oprócz	tego	rozwiązania	tego	typu	są	wykorzystywane	przez	36%	firm	z	sektora	
usług	komunalnych	oraz	35%	świadczących	usługi	specjalistyczne.	Istnieją	sekto-
ry	gospodarki,	w	których	wykorzystanie	systemów	ERP	jest	zdecydowanie	niższe	
niż	w	UE.	W	szczególności	w	sektorze	produkcyjnym	tylko	32%	polskich	firm	ko-
rzysta	z	ERP,	podczas	gdy	w	UE	jest	to	47%.	
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WYKRES 13. Firmy	korzystające	z	systemów	planowania	zasobów	
przedsiębiorstwa	ERP	[%]
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2.4. Zamówienia elektroniczne

Kolejnym	ważnym	aspektem	jest	cyfryzacja	procesów	związanych	z	przyjmowaniem	
zamówień.	Dzisiaj	już	wiele	firm	sprawnie	porusza	się	w	sprzedaży	internetowej.	
Poszczególne	sektory	gospodarki	bardzo	się	jednak	różnią	stopniem	opanowania	
tej	kompetencji	biznesowej.	Istnieją	całe	branże,	takie	jak	sprzedaż	książek	czy	elek-
troniki,	w	których	e-commerce	zdołał	 już	przemeblować	rynek.	Z	drugiej	strony,	
np.	w	obszarze	sprzedaży	warzyw	i	owoców,	firmy	przyjmujące	zamówienia	przez	
internet	nadal	operują	w	niewielkiej	niszy	rynkowej.	
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Finalnie	najdojrzalsze	firmy	oraz	branże	zmierzają	w	kierunku	realizacji	zamówień	
za	pomocą	wiadomości	EDI	(ang.	Electronic Data Interchange – elektroniczna wy-
miana	danych).	Zakłada	ona	realizację	transakcji	za	pomocą	wymiany	komunikatów	
elektronicznych	bez	konieczności	ręcznego	tworzenia	wiadomości.	EDI	pozwala	
na	znaczną	automatyzację	procesu	przyjmowania	zamówień.

W	Polsce	16%	firm	przyjmuje	zamówienia	przez	internet.	Jest	to	nieco	mniej	niż	wy-
nik	20%	w	przypadku	UE.	Należy	również	zauważyć,	że	liczba	firm,	dla	których	
ten	sposób	realizacji	zamówień	stanowi	wyraźny	fragment	sprzedaży,	jest	mniej-
sza.	W	Polsce	przedsiębiorstwa	realizujące	przynajmniej	co	dziesiąte	zamówienie	
przez	internet	stanowią	9%	wszystkich	firm.	Dla	porównania	w	UE	wynik	ten	osiąga	
przeciętnie	12%	przedsiębiorstw.

Firmy,	które	na	potrzeby	realizacji	zamówień	przyjmują	wiadomości	EDI,	są	w	zde-
cydowanej	mniejszości.	W	Polsce	czyni	tak	tylko	4%	przedsiębiorstw.

WYKRES 14.	 Przyjmowanie	zamówień	elektronicznych
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Przyglądając	się	jednak	wynikom	rozbitym	ze	względu	na	wielkość	przedsiębiorstwa,	
łatwo	można	zauważyć,	że	duże	polskie	firmy	wypadają	całkiem	nieźle	na	tle	Eu-
ropy.	Aż	28%	spośród	nich	wykorzystuje	EDI	do	przyjmowania	zamówień.	Jest	
to	więcej	niż	średnia	unijna	czy	też	wynik	osiągnięty	przez	gospodarki	takich	państw	
jak	Niemcy	czy	Holandia.	

Można	natomiast	zauważyć	sporą	 lukę	względem	innych	państw	europejskich	
w	przypadku	polskiego	sektora	MŚP.	Tylko	3%	polskich	firm	tej	wielkości	przyj-
muje	zamówienia	za	pomocą	EDI.	Jest	to	dwa	razy	mniej	niż	wartość	średnia	UE.
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WYKRES 15. Firmy	przyjmujące	zamówienia	za	pomocą	wiadomości	EDI
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Zarówno	w	Polsce,	jak	i	w	całej	UE	liderem	w	wykorzystaniu	wiadomości	EDI	w	sprze-
daży	jest	sektor	produkcji.	7%	polskich	z	tego	sektora	realizuje	sprzedaż	w	ten	spo-
sób,	podczas	gdy	w	przypadku	UE	jest	to	10%.	Ten	rodzaj	automatyzacji	sprze-
daży	 jest	również	powszechniejszy	w	sektorach	transportu	 i	magazynów	oraz	
IT	i	telekomunikacji.

Warto	odnotować	niski	wynik	w	przypadku	usług	komunalnych.	W	UE	4%	firm	
z	tego	sektora	przyjmuje	zamówienia	przez	wiadomości	EDI,	podczas	gdy	w	Polsce	
jest	to	zaledwie	1%.
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WYKRES 16 . Firmy	przyjmujące	zamówienia	za	pomocą	wiadomości	EDI	[%]
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KOMENTARZ EKSPERTA

ANNA WUJEC
dyrektor	ds.	cyfryzacji,	automatyka	przemysłowa	abb	w	polsce

Dzięki nowym technologiom, które składają się na koncepcję Przemysłu 4.0, mamy 
do dyspozycji wszystkie elementy sprawiające, że cyfryzacja jest naprawdę potężnym 
narzędziem do wywoływania rewolucji, ale potrzebne jest do niej wysoce innowacyjne 
podejście w przetwarzaniu danych. Dzisiaj firmy przemysłowe są w stanie wykorzy-
stać tylko 27% generowanych danych, co znacznie ogranicza zdolność zastosowania 
analizy do doskonalenia ich biznesu. Powód jest oczywisty – ponad 80% wysiłku 
wdrożeniowego zazwyczaj poświęca się na zrozumienie procesów branżowych i źródeł 
danych oraz projektowanie metod pozyskiwania danych i przygotowania ich do ana-
lizy. Wiąże się to ze złożonymi działaniami oraz zarządzaniem zmianą. Generuje 
także opóźniony zwrot z inwestycji – niezmiennie prowadzi do decyzji o wdrożeniu 
tylko punktowych rozwiązań, które nie są w stanie sprostać możliwościom ani skut-
kom transformacji w całym przedsiębiorstwie. Efekt jest taki, że cyfryzacja się wy-
dłuża i tak naprawdę nie dochodzi do transformacji. Firmy przemysłowe potrzebują 
partnerów, którzy znają i rozumieją technologię oraz branżę, a także potrafią łączyć 
te dwa obszary. Implementowane narzędzia powinny uwzględniać różne źródła da-
nych wejściowych i perspektywę ich wpływu na biznes, jak również bezpieczeństwo 
i ochronę prywatności danych.

2.5. Korzystanie z chmury 
obliczeniowej

Charakterystycznym	aspektem	transformacji	cyfrowej	jest	przenoszenie	niektórych	
funkcji	 lub	procesów	biznesowych	do	chmury	obliczeniowej.	Takie	rozwiązanie	
ma	istotne	zalety,	m.in.	pozwala	uniknąć	kosztów	związanych	z	wdrożeniem	oraz	
elastycznie	zarządzać	wykupionym	czasem	obliczeniowym	i	zakresem	modułów,	
z	których	korzystamy.

Korzystanie	z	oprogramowania	do	księgowości	w	chmurze	jest	jednak	tym	obsza-
rem,	w	którym	widać	bardzo	wyraźnie	różnicę	pomiędzy	firmami	polskimi	a	resztą	
stawki	europejskiej.	W	Polsce	tylko	3%	firm	korzysta	z	tego	typu	rozwiązań,	pod-
czas	gdy	w	UE	czyni	tak	trzykrotnie	więcej	podmiotów.	Dane	Eurostatu	pokazują,	
że	jest	to	niestety	część	większego	trendu	niskiego	wykorzystania	usług	chmuro-
wych.	Podobnie	duże	dysproporcje	można	zauważyć	w	przypadku	innych	rozwią-
zań	chmurowych	–	korzystania	z	systemów	CRM,	hostingu	baz	danych	czy	prze-
chowywania	plików.
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WYKRES 17. Zakup	usług	biznesowych	w	chmurze	[%]
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Dzięki	porównaniu	poszczególnych	krajów	widać,	że	tak	naprawdę	w	kwestii	ko-
rzystania	z	usług	chmurowych	możemy	mówić	o	Europie	dwóch	prędkości.	Z	jednej	
strony	mamy	liderów	–	Finlandię,	Holandię	czy	Estonię.	Są	to	kraje,	w	których	co	trze-
cia	lub	co	czwarta	firma	korzysta	z	oprogramowania	finansowego	bądź	księgowego	
w	chmurze.	Z	drugiej	strony	są	państwa	takie	jak	Polska,	Czechy,	ale	też	Niemcy	
lub	Francja,	w	których	nie	więcej	jak	kilka	lub	kilkanaście	procent	firm	korzysta	z	ta-
kich	rozwiązań	chmurowych.

W	przypadku	Polski	warto	zwrócić	uwagę	na	MŚP.	Tylko	3%	firm	z	tego	sektora	
korzysta	z	usług	finansowych	lub	księgowych	w	chmurze.	Jest	to	niestety	bardzo	
niski	wynik	nawet	na	tle	Niemiec,	Francji	czy	Czech.
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KOMENTARZ EKSPERTA

PAWEŁ JAKUBIK
dyrektor	ds.	transformacji	cyfrowej	w	chmurze,	 
członek	zarządu	microsoft	polska

Jestem przekonany, że wskaźniki Eurostatu za 2020 rok dotyczące wykorzystania 
chmury pokażą dynamiczny wzrost zastosowania usług cloud w polskich organiza-
cjach. Wynika to z kilku czynników, wśród których bardzo istotna jest inwestycja Mic-
rosoft we wsparcie polskich pracowników i organizacji w ich cyfrowej transformacji, 
rozwój infrastruktury data center oraz współpraca z operatorem chmury krajowej. 
Wspólnymi siłami chcemy pomóc polskiej gospodarce dokonać cyfrowej zmiany oraz 
podnieść jej konkurencyjność. Chmura będzie swoistą bramą do cyfrowej transformacji 
dla przedsiębiorstw poddanych silnym regulacjom rynkowym. Dotyczy to zwłaszcza 
sektora finansów i ubezpieczeń oraz usług publicznych, w których znaczącą rolę od-
grywają restrykcyjne i szczegółowe przepisy dot. miejsca przechowywania danych. 
Wierzymy, że dzięki chmurze w dłuższej perspektywie Polska może dołączyć do gro-
na cyfrowych liderów.

WYKRES 18 . Firmy	korzystające	z	usług	oprogramowania	finansowego	
lub	księgowego	w	chmurze	[%]
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Porównanie	na	poziomie	branż	pokazuje,	że	właściwie	we	wszystkich	sektorach	
gospodarki	wykorzystanie	usług	finansowych	lub	księgowych	w	chmurze	wśród	
polskich	firm	jest	bardzo	niskie	na	tle	UE.	Nawet	w	sektorze	IT	i	telekomunikacji	
tylko	6%	polskich	firm	korzysta	z	takich	rozwiązań	i	jest	to	wynik	trzykrotnie	mniej-
szy	niż	średnia	unijna.

WYKRES 19. Firmy	korzystające	z	usług	oprogramowania	finansowego	
lub	księgowego	w	chmurze	[%]
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KOMENTARZ EKSPERTA

MICHAŁ JAWORSKI
dyrektor	strategii	technologicznej,	członek	zarządu	microsoft

W ciągu kilku miesięcy roku 2020 polskie przedsiębiorstwa przeszły przyspieszony 
kurs korzystania z narzędzi pracy zdalnej. Dla wielu to był pierwszy kontakt z chmu-
rą obliczeniową. Teraz, już z mniejszymi obawami, będą więc uruchamiały kolejne 
scenariusze chmurowe, w tym związane z cyfrowym fakturowaniem. Wymagania 
prawne, organizacyjne i techniczne przy wdrażaniu chmury okazują się być łatwe 
do osiągnięcia, kompetencje chmurowe są coraz lepiej dostępne na rynku pracy. Sy-
tuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, przewidywalność kosztów chmury i zarządza-
nie nimi w zależności od potrzeb, brak konieczności początkowych inwestycji i wiele 
innych skłaniają dyrektorów finansowych do takich rozwiązań. Dostawcy aplikacji 
chmurowych dają wiele narzędzi do analizy danych, a w dalszych krokach do wyko-
rzystania sztucznej inteligencji i systemów predykcyjnych. Nie zapominajmy o cyber-
bezpieczeństwie – wszystko to, co dotychczas było dostępne dla największych, staje 
się dzięki chmurze możliwe także dla MŚP. Polskie przedsiębiorstwa właśnie weszły 
na kurs wznoszący je ku chmurze – dane z Eurostatu w zakresie wykorzystania chmury 
za chwilę będą już tylko historyczną ciekawostką.

KOMENTARZ EKSPERTA

IGOR ZACHARJASZ
dyrektor	w	studiu	innowacji	visa	w	warszawie

Innowacje w płatnościach mogą stać się katalizatorem rozwoju gospodarki, która 
otrzymała szczególne wyzwania w ostatnich miesiącach z powodu pandemii wiru-
sa SARS-CoV-2. Płatności cyfrowe pełnią rolę pomostu do szerszego wykorzystania 
usług finansowych i cyfrowych, a dzięki ograniczeniu rozmiaru szarej strefy zwiększają 
wpływy podatkowe dla państwa. Ich rozwój odpowiada także na potrzeby obywateli 
i może przyczynić się do podniesienia jakości usług publicznych.

Dlatego już w 2017 roku stworzyliśmy Studio Innowacji Visa w Warszawie, którego 
głównym zadaniem jest tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby polskich 
konsumentów poprzez opracowywanie koncepcji różnych rozwiązań opierających się 
na płatnościach cyfrowych. Efektem naszej pracy była m.in. koncepcja funkcjonowa-
nia e-paragonu, który może być przesyłany w sposób automatyczny do bankowości 
mobilnej podczas płacenia kartą płatniczą. 
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Elektroniczne paragony i faktury to znaczne ułatwienie w funkcjonowaniu małych 
i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjo-
nowaniu europejskich gospodarek. Firmy z sektora MŚP wytwarzają ponad połowę 
europejskiego PKB i zatrudniają dwie trzecie wszystkich pracowników w Europie. 
W Polsce ich udział w PKB wynosi blisko połowę jego wartości14. Niestety najnowsze 
analizy wskazują, że na skutek pandemii drobni przedsiębiorcy, zwłaszcza działający 
w zakresie usług osobistych, hotelarstwa i handlu detalicznego, ponieśli poważne stra-
ty. Polscy przedsiębiorcy dostrzegają, że w miarę znoszenia obostrzeń i ponownego 
uruchamiania gospodarki przyjmowanie płatności zbliżeniowych cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem klientów. Dlatego niezwykle istotnym wydarzeniem na rynku płat-
ności cyfrowych było przekroczenie w lipcu br. granicy miliona terminali płatniczych 
działających w Polsce. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy wielu partnerów, 
ale przede wszystkim dzięki znacznemu zaangażowaniu Fundacji Polska Bezgotów-
kowa, którą Visa od początku wspiera finansowo i merytorycznie. Z badań Visa wy-
nika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem, dzięki temu 
mogą bowiem obsłużyć ich więcej w godzinach szczytu15. Istotny jest także element 
dystansowania społecznego, któremu sprzyjają płatności cyfrowe, dlatego tak wielu 
Polaków i Europejczyków zdecydowało się z nich korzystać w ostatnich miesiącach.

Nasze analizy pokazują, że na koniec czerwca br. już ponad 75 proc. płatności karta-
mi Visa w Europie odbywało się zbliżeniowo. W Polsce wzrost ten wyniósł w czerwcu 
br. 5 proc. w porównaniu do czerwca 2019. Podczas lockdownu zaobserwowaliśmy 
także więcej transakcji kartami Visa w internecie. 

W czerwcu 2020 r. liczba transakcji w e-handlu z wykorzystaniem kart Visa wydanych 
w Polsce wzrosła o 30 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. 
Poza Polską wzrost powyżej 20 proc. odnotowano w Europie w 13 innych krajach. 
Wielu konsumentów postanowiło w czasie pandemii dokonać zakupów w interne-
cie po raz pierwszy. Badania Visa pokazują jednak, że zmiany w zachowaniach kon-
sumentów są na tyle głębokie i powszechne, że prawdopodobnie staną się trwałe. 

Pandemia przyspieszyła cyfryzację. Zapotrzebowanie na płatności i usługi cyfrowe 
będzie rosło, istnieje zatem potrzeba ich ciągłego rozwoju, który wspierany jest mię-
dzy innymi przez Studio Innowacji Visa.

14	 	 Raport	 o	 stanie	 sektora	 małych	 i	 średnich	 przedsiębiorstw	 w	 Polsce,	 PARP,	 2019,	 str.	 5	 
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf 

15	 	Badanie	preferencji	sprzedawców	przeprowadzone	w	sierpniu	2019	przez	Kantar	na	ogólnopolskiej	
reprezentatywnej	grupie	sprzedawców	(N=	3	01).

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf
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3.1. Od czego zacząć przejście 
na e-fakturowanie w firmie?

Oszczędność	czasu,	pieniędzy	i	środowiska;	zmniejszenie	liczby	fałszywych	faktur	
w	obiegu,	a	do	tego	wygoda	i	możliwość	pracy	z	każdego	miejsca	–	to	argumenty,	
dla	których	coraz	więcej	przedsiębiorstw	przechodzi	na	e-faktury.	Zanim	jednak	cy-
frowa	rewolucja	stanie	się	faktem,	należy	wykonać	kilka	kroków	wyprzedzających.

Jak w praktyce wygląda przejście na e-fakturowanie? 

Checklista – zadania do wykonania:

 Ä Poinformuj	partnerów	o	chęci	przejścia	z	tradycyjnych	faktur	na	e-fakturowanie.

 Ä Przedstaw	partnerom	i	klientom	plusy	takiego	rozwiązania.

 Ä Pozyskaj	zgody	partnerów.	Sprawne	zorganizowanie	procesu	to	klucz	do	suk-
cesu	całego	projektu!

 Ä Zagwarantuj,	że	twoja	faktura	jest	autentyczna.

 Ä Sprawdź,	w	jakim	stopniu	dział	księgowości	jest	przygotowany	do	e-faktur.

 Ä Zadbaj	o	komunikację	wewnętrzną.	Pozwoli	ona	członkom	zespołu	i	zarzą-
dowi	szybciej	dostosować	się	do	rozwiązań	cyfrowych.

KROK 1. Rozpoznaj nastroje w zespole i obal mity

Wszelkie	działania	związane	z	wprowadzaniem	systemowego	fakturowania	elektro-
nicznego	w	firmie	zacznij	od	oceny,	jaka	część	klientów	i	partnerów	może	być	zainte-
resowana	przejściem	na	pliki	elektroniczne.	Staw	czoła	mitom	towarzyszącym	temu	
tematowi.	Zazwyczaj	to	działy	księgowe	są	prekursorem	zmian	w	elektronicznym	
obiegu	dokumentów	i	to	one	pełnią	funkcję	edukatora,	muszą	zatem	mierzyć	się	
z	towarzyszącymi	im	niepokojami.	Przyjrzyjmy	im	się	bliżej.

Mit nr 1: Elektroniczna faktura to to samo co PDF

To,	co	powszechnie	uważamy	za	fakturę,	jest	tak	naprawdę	obrazem,	który	jest	je-
dynie	przesłany	przy	użyciu	formy	elektronicznej.	Jeżeli	mamy	do	czynienia	z	tego	
typu	zapisem	danych	(PDF),	to	kolejny	krok	dekretacji	na	kontach	księgowych	jest	
nadal	trudny	i	czasochłonny.	Warto	na	początku	uświadomić	pozostałym	członkom	
zespołu,	zarządowi	i	partnerom,	na	czym	ta	trudność	polega.	Nie	wszyscy	bowiem	
zdają	sobie	sprawę,	że	trzeba	użyć	skomplikowanej	technologii,	żeby	odczytać	dane	
z	pliku	PDF	i	je	zinterpretować;	nauczyć	komputer,	co	ten	obraz	ma	oznaczać.	Takie	
odczytywanie	danych	z	PDF	może	być	obarczone	wieloma	błędami,	a	także	kosz-
towne.	Tymczasem	e-faktura	powinna	być	automatycznie	interpretowana	i	reje-
strowana	po	akceptacji	w	systemie	finansowo-księgowym.

Mit nr 2: Nie wiadomo, kto stoi za e-fakturą

Każda	wystawiona	e-faktura	musi	spełniać	dwa	ustawowe	warunki:	autentyczności	
i	integralności.	Autentyczność	pochodzenia	daje	odbiorcy	gwarancję	wystawienia	do-
kumentu	przez	podmiot	wymieniony	jako	wystawca.	Świadczy	o	tym	sposób,	w	jaki	
e-faktura	dotarła	do	firmy,	oraz	czy	jest	zgodna	z	innymi	dokumentami,	np.	umową,	
do	której	się	odnosi.	Z	kolei	integralność	treści	zapewnia	brak	możliwości	ingerencji	
w	dane	zawarte	w	dokumencie.



53

Cyfrowe fakturowanie w Polsce

Mit nr 3: Elektroniczna wersja nie jest tak bezpieczna jak papierowa

Prawdziwa	rewolucja	technologiczna	w	zakresie	księgowości	będzie	miała	miejsce,	
gdy	każdy	z	pracowników,	zaczynając	od	prezesa,	zrozumie,	że	ta	forma	jest	po	pro-
stu	bezpieczniejsza.	Faktura	elektroniczna	to	przede	wszystkim	bezpieczeństwo 
transakcji. Trudno ją zgubić, poza tym to kwestia bezpieczeństwa danych osobo-
wych.	Znacznie	mniej	osób	ma	tu	dostęp	do	newralgicznych	danych	niż	w	przypad-
ku	papierowego	dokumentu.

Jeśli	nasz	odbiorca	nie	ma	jak	odczytać	elektronicznego	dokumentu,	to	na	niego	
spadną	koszty	druku,	a	następnie	ręcznego	wprowadzania	danych	z	faktury	do	sy-
stemu.	Warto	więc	podczas	cyfryzowania	księgowości	we	własnej	firmie	od	razu	
zastanowić	się,	z	jakich	komplementarnych	rozwiązań	informatycznych	mogą	sko-
rzystać	partnerzy.	Na	rynku	jest	wiele	rozwiązań,	które	nie	wymagają	w	zasadzie	
żadnego	wdrożenia,	są	nisko	kosztowe	czy	wręcz	bezpłatne,	a	umożliwiają	bez-
pieczne	przekazywanie	i	przyjmowanie	dokumentów.

KROK 2. Przed wdrożeniem sprawdź, z jakich 
rozwiązań korzystają partnerzy

Myślenie	o	wprowadzeniu	systemowego	fakturowania	elektronicznego	w	firmie	
zawsze	powinno	się	rozpocząć	od	oceny,	 jaka	część	klientów	i	partnerów	może	
być	zainteresowana	przejściem	na	pliki	elektroniczne.	Naturalną	czynnością	jest	
również	sprawdzenie,	czy	partnerzy	nie	stosują	już	rozwiązań,	które	automatyzu-
ją	przesyłanie	dokumentów	księgowych.	Często	zdarza	się,	że	firmy	będące	po-
ważnymi	partnerami	bez	wzajemnych	uzgodnień	wdrażają	systemy	elektroniczne.	
To	rodzi	spory	chaos.

Następnie,	w	sytuacji	gdy	nasz	odbiorca	nie	ma	jak	odczytać	elektronicznego	do-
kumentu,	to	na	niego	spadną	koszty,	chociażby	druku	czy	ręcznego	wprowadzania	
danych	z	faktury	do	swojego	systemu.	Warto więc podczas cyfryzowania księgo-
wości we własnej firmie od razu zastanowić się, z jakich rozwiązań informatycz-
nych mogą skorzystać partnerzy.

KOMENTARZ EKSPERTA

ADRIAN GROSZYK
product	manager,	map	solutions

Przejście na cyfrową wersję faktur następuje zazwyczaj po pojawieniu się pierwszych 
problemów związanych ze skalowaniem przedsiębiorstwa. Wraz z jego rozwojem liczba 
dokumentów sprzedażowych i zakupowych znacząco rośnie. Skutkuje to problemami 
z ich przechowywaniem oraz trudnościami z późniejszym dostępem do nich. Często 
są to również koszty mierzalne, takie jak wysyłka pocztowa oraz zagospodarowanie 
przestrzeni pod archiwizację dokumentów. Kolejnym aspektem jest opóźnienie w do-
stępie do informacji wynikające z przesyłania fizycznych wersji dokumentów. Dzisiej-
sze rozwiązania IT wspomagające obieg dokumentów w przedsiębiorstwie są w stanie 
przeprowadzić użytkowników przez pełen proces pracy z fakturą. Przejście na faktury 
elektroniczne przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi informatycznych do pro-
cesowania dokumentów prowadzi do zredukowania kosztów wynikających z proce-
dowania faktur w formie fizycznej oraz rozwiązania problemów powstających przy 
rosnącej liczbie faktur.
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KROK 3. Pamiętaj o pozyskaniu zgód 
i potwierdzeniu autentyczności faktury

Faktury	mogą	być	przesyłane	w	formie	elektronicznej,	pod	warunkiem	że	odbior-
ca	wyraża	na	to	zgodę.	Jednocześnie	nadawca	e-faktury	musi	zagwarantować	au-
tentyczność	pochodzenia	i	integralność	treści.	Jednym	z	możliwych	rozwiązań	jest	
zastosowanie	bezpiecznego	podpisu	elektronicznego	weryfikowanego	ważnym	
certyfikatem	kwalifikowanym.

Warto	też	nadmienić,	że	odbiorca	w	każdej	chwili	może	zrezygnować	z	otrzymy-
wania	faktur	w	postaci	elektronicznej.	Traci	on	wówczas	prawo	do	wystawiania	
i	otrzymywania	faktur	w	formie	elektronicznej	od	dnia	następnego	po	dniu,	w	któ-
rym	otrzymał	powiadomienie	o	wycofaniu	akceptacji.

KROK 4. Rozmowa z zarządem. Kierownictwo 
musi wiedzieć, jak akceptować faktury 
elektroniczne

Rewolucja technologiczna w zakresie księgowości będzie miała miejsce, gdy każdy 
z pracowników, zaczynając od prezesa, zrozumie, że ta forma jest bezpieczniejsza.	
Ważną	rolę	odgrywa	w	tym	zakresie	edukacja	przedsiębiorstw,	budowanie	świa-
domości	w	zarządzie,	zaczynając	choćby	od	tego,	że	prezes	nie	musi	już	składać	
podpisów	pod	e-fakturą.	Wystarczy,	że	zaakceptuje	ją	z	poziomu	systemu.	Sama 
technologia nic nie da, jeśli zarząd i pracownicy nie dostrzegą przewagi, jaką daje 
im technologia.

KROK 5. Określenie, w jakim stopniu system 
księgowy w firmie jest przygotowany 
do e-fakturowania 

Od	momentu	rozpoczęcia	projektu	mówimy	o	dwóch	formach	fakturowania	–	tra-
dycyjnej	papierowej	 i	nowej	elektronicznej.	Przez	jakiś	czas	będą	one	musiały	
współegzystować.	Warto	sprawdzić,	czy	nasz	system	potrafi	podzielić	klientów	
na	dwie	grupy	odbiorców	z	perspektywy	właściwej	formy	faktury.	To	zadanie	może	
też	być	przekazane	zewnętrznemu	partnerowi	dostarczającemu	rozwiązania	infor-
matyczno-księgowe	do	fakturowania.

Na	tym	etapie	trzeba	też	zapewnić	stabilny	eksport	–	przekaz	danych	faktur,	faktur	
korygujących	(a	także	dokumentów	towarzyszących	np.	zestawień	billingów	itp.),	
łącznie	z	zabezpieczeniem	rezerwowych	kanałów.

KROK 6. Decyzja i przygotowanie techniczne

To	z	dobrze	ułożonego	procesu,	a	nie	z	samej	wysyłki	plików	przez	internet,	biorą	się	
oszczędności	czasu	i	pieniędzy,	wynikające	z	automatyzacji	obiegu	faktury	elektro-
nicznej.	Dopiero	przy	takim	rozwiązaniu	korzyści	dla	firmy	są	naprawdę	ogromne.

Dzisiaj	na	rynku	dostępnych	jest	mnóstwo	aplikacji	i	bardziej	rozbudowanych	roz-
wiązań	informatycznych	do	prowadzenia	elektronicznej	księgowości.	Powszechne	
stają	się	platformy	do	komunikacji	z	biurami	rachunkowymi	online,	zaawansowane	
rozwiązania	finansowo-księgowe	zintegrowane	z	całymi	systemami	do	zarządzania	
przedsiębiorstwem,	tzw.	ERP,	i	powiązane	z	popularnymi	pakietami	oprogramowa-
nia	biurowego.

Grunt	to	wybrać	takie	rozwiązania,	które	zapewnią	nam	bezpieczeństwo	danych	
i	zgodność	z	aktualnymi	przepisami	prawa,	które,	jak	wiemy,	potrafią	się	zmienić	
z	dnia	na	dzień.
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3.2. Bariery psychologiczne 
do pokonania przy wdrożeniu 
cyfrowego fakturowania

Coraz	więcej	dokumentów	ma	formę	elektroniczną,	to	jednak	e-faktury	budzą	naj-
więcej	emocji.	Najwięcej	obaw	budzą	przechowywanie	danych	w	chmurze	i	koszty	
wdrożenia	nowego	rozwiązania.	Czy	są	one	słuszne?	W	tym	rozdziale	przyjrzymy	się	
temu,	co	w	największym	stopniu	wstrzymuje	nas	przed	cyfryzacją	przedsiębiorstwa.

Cyfryzacja	często	postrzegana	jest	jako	sposób	na	budowanie	lepszych	relacji	z	klien-
tem,	który	zazwyczaj	chce	dostawać	wszystko	„tu	i	teraz”,	najlepiej	bez	wychodzenia	
z	domu	(stąd	dominujący	zwrot	w	kierunku	rozwiązań	e-commerce).	Klientocentryzm	
to	ważny,	choć	nie	jedyny	powód,	dla	którego	firmy	decydują	się	na	rewolucję	tech-
nologiczną.	Transformacja cyfrowa redefiniuje branże i daje przy tym biznesowi 
nowe możliwości działania, które nie były osiągalne w przeszłości.

I	choć	o	zwrocie	w	kierunku	digitalizacji	przedsiębiorstw	mówi	się	praktycznie	pod-
czas	każdej	większej	konferencji	branżowej,	a	w	tle	zazwyczaj	wybrzmiewa	jej	hasło	
„nie	uciekniemy	przed	rewolucją	technologiczną”,	w	praktyce	jeszcze	wiele	wody	
w	Wiśle	musi	upłynąć,	by	z	zapewnień	przejść	do	czynów.	Ciekawe	wnioski	przynosi	
tu	badanie	Deloitte	z	2020	roku,	według	którego	9	na	10	firm	deklaruje	gotowość	
na	cyfryzację,	ale	już	jedynie	16	proc.	stawia	na	faktyczne	e-działanie.

Powodem	„wycofania	technologicznego”	może	być	tu	brak	jasno	obranego	kursu.	
Gdy	rewolucje	technologiczne	ogłasza	się	co	kilka	miesięcy,	można	czuć	się	zagu-
bionym	podczas	wybierania	ścieżki	biznesowej.	Większa	liczba	danych	klientów	
w	posiadaniu	firm	łączy	się	z	koniecznością	zapewnienia	odpowiedniego	poziomu	
bezpieczeństwa.	John	Reiners,	ekspert	ds.	transformacji	cyfrowej	Oxford	Econo-
mics,	w wywiadzie dla internetowego	wydania	dziennika	„Rzeczpospolita”	to	właśnie	
aspekt	umiejętnego	zarządzania	danymi	i	ich	właściwą	interpretację	uznaje	za	jedną	
z	najważniejszych	kompetencji	przyszłości:	„Odpowiednie	wykorzystanie	danych	
może	być	szczególnie	przydatne	w	rozwijaniu	nowych	produktów,	w	usługach	
i	przemyśle.	W	przypadku	branży	typu	business	to	business	bazy	danych	umożliwią	
szczegółowe	zrozumienie	procesów	operacyjnych	i	znalezienie	metod	optymalizacji	
wydatków	(...)	Wyzwaniem,	z	którym	będzie	się	mierzyć	każda	nowoczesna	firma,	
pozostanie	zapewnienie	ochrony	danych	osobowych	oraz	danie	gwarancji,	że	zgro-
madzone	w	bazie	dane	są	bezpieczne	i	właściwie	zarządzane”	–	dodał	przy	tym.	

KOMENTARZ EKSPERTA

AGNIESZKA KOZAK
wiceprezes	zarządu,	zorius	

E-faktura w dalszym ciągu walczy z dokumentem papierowym. Dlaczego występuje 
taka obawa przed wprowadzeniem dokumentów w formie cyfrowej? Wymiana elek-
troniczna dokumentów zapewnia oszczędności czasu pracowników, a także kontra-
hentów. Firmy wystawiające elektroniczne dokumenty oraz akceptujące ich otrzy-
mywanie postrzegane są jako nowoczesne. 

https://cyfrowa.rp.pl/opinie/33992-john-reiners-oxford-economics-bledem-jest-myslenie-wylacznie-o-technologii
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Niechęć do wdrażania w przedsiębiorstwach e-faktur jest wywołana między innymi 
atakami hakerskimi. Jako eksperci w tej dziedzinie zgadzamy się z tym, że takie zagro-
żenie istnieje, ale tylko kiedy przedsiębiorstwa nie korzystają z zabezpieczonych i usy-
stematyzowanych form wymiany e-faktur. Jeżeli natomiast wystawiają dokumenty 
jako PDF oraz zapewniają drugą warstwę metadanych, bezpieczeństwo i poprawność 
faktur są pewne. Kolejnym wyzwaniem są zasoby ludzkie. Wielokrotnie spotykamy się 
z brakiem kompetencji w obsłudze systemów informatycznych, co powoduje, że tra-
dycyjny obieg papierowych dokumentów jest czytelny i zrozumiany dla wszystkich. 
Elektroniczne zamówienia i formaty wymiany plików bardzo często zarezerwowane 
są dla osób z wykształceniem informatycznym.

Pandemia	zmieniła	myślenie	wielu	przedsiębiorców	o	tym,	że	pewnych	działań	
nie	da	się	scyfryzować.	Zmiany	takie	były	bowiem	konieczne	do	utrzymania	ren-
towności	biznesu.	Warto	także	zwrócić	uwagę,	że	do	tej	pory	o	cyfryzacji	mówi-
ło	się	z	punktu	widzenia	analizy	danych.	Podczas	pandemii	mieliśmy	do	czynienia	
z	przesunięciem	granicy	na	element	cyfrowego	obsługiwania	klientów.	To	pokazało,	
że	w	gospodarce	drzemie	ogromny	potencjał	cyfryzacji.	

Przyjrzyjmy	się	temu,	co	do	tej	pory	blokowało	przedstawicieli	świata	biznesu	w	kon-
tekście	cyfryzacji,	zwłaszcza	w	zakresie	dokumentów	firmowych.

Pierwszym	ważnym	punktem	jest	tutaj	opór	ludzki.	Niestety	przyzwyczailiśmy	się	
do	tego,	że	każdy	dokument	powinien	być	podpisany	i	zapieczętowany,	ciężko	więc	
zmienić	ten	punkt	widzenia.	Kolejny	obszar	dotyczy	poczucia	bezpieczeństwa.	Wie-
lu	przedsiębiorców	jest	jeszcze	zdania,	że	dane	w	chmurze	mogą	wyciec	do	sieci	
lub	trafić	do	niewłaściwych	osób.	Przekonanie,	że	chmura	nie	jest	bezpieczna,	jest	
jednym	z	największych	mitów	dotyczących	stosowania	tej	technologii.	W	rzeczywi-
stości	jest	niewiele	przypadków	przecieków	lub	włamań	do	chmury.	Z	reguły	prob-
lemy	z	bezpieczeństwem	dotyczą	raczej	danych	przechowywanych	na	terenie	firmy.

Często	w	dyskusjach	przewija	się	rozmowa	o	kosztach	przejścia	na	e-fakturę.	Towa-
rzyszą	temu	pytania:	„Czy	będę	mógł	poruszać	się	po	platformie	e-fakturowania?	
Czy	będę	musiał	specjalnie	zatrudnić	księgowego	lub	specjalistę	ds.	zaopatrzenia	
do	obsługi	e-faktur?	Moja	firma	nie	potrzebuje	teraz	dodatkowej	siły	roboczej	do	ob-
sługi	e-faktur,	ponieważ	uniemożliwia	to	nawet	rejestrację	w	platformie”.

Ten	strach	jest	zrozumiały.	Wiele	rozwiązań	w	zakresie	fakturowania	elektroniczne-
go	jest	źle	zaprojektowanych.	Projektanci	rozwijają	swoje	platformy	z	perspektywy	
programisty,	a	nie	klienta	z	podstawową	wiedzą	na	temat	korzystania	z	internetu.	
W	kwestii	finansów	warto	jednak	zwrócić	uwagę,	że	faktura	papierowa	jest	dużo	
droższa	od	elektronicznej:	należy	ją	wydrukować,	a	więc	zużyć	drukarkę,	toner,	ko-
pertę,	zakupić	znaczek	pocztowy.	Średnio	koszt	takiego	dokumentu	papierowego	
to	3,30	zł.	Stworzenie	faktury	elektronicznej	jest	znacznie	tańsze.	Jeżeli	 jednak	
odbiorca	faktury	elektronicznej	nie	posiada	narzędzia	do	automatycznego	odebra-
nia	i	przetworzenia	e-faktury	–	wówczas	to	na	niego	spadają	dodatkowe	koszty	
ręcznego	wprowadzenia	danych	do	swojego	systemu.	Korzyści	po	stronie	odbior-
cy	e-faktury	pojawiają	się	dopiero	wówczas,	gdy	zacznie	użytkować	odpowiednie	
oprogramowanie	do	obsług	faktur	elektronicznych.

Pamiętajmy	jednak,	że	aby	elektroniczna	wymiana	dokumentów	przyniosła	realne	
korzyści,	partnerzy	firmy	muszę	mieć	możliwość	odbioru	i	procesowania	takich	
dokumentów.	Jeśli	nasz	odbiorca	nie	ma	możliwości	odczytania	elektronicznego	
dokumentu,	to	na	niego	spadną	koszty	druku	czy	ręcznego	wprowadzania	danych	
z	faktury	do	swojego	systemu.	

Jeśli	chcesz	jeszcze	lepiej	zrozumieć	typowe	bariery	psychologiczne	do	pokonania	
podczas	cyfryzacji	księgowości,	posłuchaj	podcastu	„Dlaczego	e-faktury	wciąż	bu-
dzą	tyle	emocji”,	dostępnego	za	darmo	na	stronach	firmy	Sage.

https://www.sage.com/pl-pl/blog/dlaczego-e-faktury-wciaz-budza-tyle-emocji/
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3.3. Jak wygląda obieg 
dokumentów w firmie?

Obieg	dokumentów	ma	na	celu	uprościć	przepływ	informacji	krążących	po	firmie.	
Pozwala	zaoszczędzić	czas,	przypisać	koszty	do	właściwego	projektu	i	miejsca	w	or-
ganizacji,	ocenić	potencjał	przepływu	pieniędzy	(tzw.	cashflow),	ale	też	monitoro-
wać	procesy	przepływu	informacji.	Jak	przepływ	dokumentów	wygląda	w	praktyce?	
W	tym	rozdziale	postaramy	się	to	przybliżyć.	

Zacznijmy od tego, że nie ma jednolitego procesu obiegu dokumentów w firmie. 
Długość i jego złożoność zależą od organizacji i specyfiki realizowanych projektów. 

W	przypadku	małego	przedsiębiorstwa	(10–20	osób)	przepływ	informacji	zazwy-
czaj	odbywa	się	między	sekretarką,	właścicielem	(dyrektorem),	działem	sprzedaży	
i	księgowym.	Przyjrzyjmy	się	bliżej	takiemu	scenariuszowi.

PRZYKŁAD OBIEGU DOKUMENTÓW  
(MAŁA FIRMA, 10– 20 OSÓB)

Sekretariat → prezes → księgowa → sekretariat

Faktura	kosztowa	trafia	do	sekretariatu.	Uprawniona	osoba	wprowadza	e-fakturę	
lub	zeskanowaną	fakturę	elektroniczną	do	systemu.	Następnie	dokument	ten	w	po-
staci	cyfrowego	obrazu	trafia	do	właściciela	firmy,	który	merytorycznie	akceptuje	
dokument	i	wynikające	z	niego	koszty.	Księgowa	sprawdza	fakturę	pod	kątem	for-
malnym	i	prawnym,	wprowadza	do	ewidencji	księgowej	oraz	archiwizuje.	To	bardzo	
prosty	przykład	wymiany	dokumentów.	Jego	zaletą	jest	trzymanie	dokumentów	
w	jednym	miejscu,	a	także	możliwość	ich	zdalnej	akceptacji.	

Każda	średniej	wielkości	i	duża	firma	dobiera	taki	system	zarządzania	dokumenta-
mi,	aby	skutecznie	wspierał	on	właściwe	dla	niej	procesy	obsługi	obiegu	informacji.

KOMENTARZ EKSPERTA

BARBARA OŻAREK-ŁAGANOWSKA
doradca	klienta,	wercom	

Korzyści płynących ze zmiany tradycyjnej faktury papierowej na fakturę elektroniczną 
(e-fakturę) jest wiele. Przede wszystkim ta ostatnia jest wygodniejsza i szybsza, można 
ją zarchiwizować nawet w telefonie komórkowym. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt 
ekologii, na który też kładzie się coraz większy nacisk. Jako firma IT specjalizująca 
się w implementacji systemów ERP zauważamy tendencje wzrostowe ze strony na-
szych klientów. Na zwiększenie zainteresowania e-fakturami czy w ogóle cyfrowym 
obiegiem dokumentów wpłynęła również pandemia wirusa SARS-CoV-2. Część firm 
została przymuszona przez dużych odbiorców lub dostawców, dla których e-faktura 
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jest tańsza, bo efekt skali powoduje znaczne redukcje kosztów (wynikających z opłat 
pocztowych, zakupu papieru, kopert, eksploatacji urządzeń drukujących i kopertują-
cych, kosztów związanych z przygotowaniem papierowej korespondencji itp.).

E-faktury rzeczywiście przyspieszają obieg dokumentów. Mogą przyczynić się 
np. do szybszego uzyskania zapłaty, łatwiejsze jest też wyszukanie e-faktury w sy-
stemie niż jej tradycyjnego odpowiednika w stosie segregatorów i teczek.

Co jako firma zawdzięczamy obiegowi dokumentów?

 Ä Wiemy,	gdzie	dany	dokument	jest	przechowywany.

 Ä Monitorujemy	termin	płatności.	Jeżeli	dokument	czeka	na	danym	etapie	
dłuższy	czas,	mamy	możliwość	przyspieszenia	procesu.	To	szczególnie	istot-
ne	dla	księgowej	–	jeśli	nie	zapłacimy	faktury	w	terminie	i	minął	3	miesiące	
od	czasu	jej	wystawienia,	odliczenie	VAT-u	mocno	się	komplikuje.	Najczęściej	
oznaczana	to	konieczność	składania	korekt	deklaracji	VAT-7

 Ä Mamy	dostęp	do	historii	obiegu	dokumentów,	co	jest	szczególnie	ważne	
w	przypadku	kontroli,	np.	podatkowej,	i	audytu	procesów.

 Ä Kadra	kierownicza	pilnuje	poprawnego	przypisania	koszów	do	zespołów,	
MPK,	projektów.

 Ä Kadra kierownicza pilnuje cashflow.	Ma	wiedzę,	czy	wystarczy	pieniędzy	
na	opłatę	zobowiązań.

 Ä Zapisujemy	dokumenty	w	jednym	docelowym	miejscu	–	przez	zapisywa-
nie	w	folderach	tymczasowych	lub	pozostawianie	dokumentów	w	skrzynce	
mailowej	po	pewnym	czasie	można	zapomnieć	o	ich	istnieniu	i	stracić	wiele	
czasu	na	ich	odnalezienie

 Ä Oszczędności	finansowe.	Sterty	papierowych	dokumentów	możemy	prze-
kształcić	w	cyfrowe	archiwum,	co	zmniejszy	koszty	finansowe	i	ekologiczne	
przechowywania.	

 Ä Możemy	powiązać	ewidencję	dokumentów	z	zeskanowanymi	treściami	umów,	
dzięki	czemu	w	razie	potrzeby	szybko	odszukamy	i	zweryfikujemy	spójność	
danych.	

 Ä Opracowanie	i	wdrożenie	ustandaryzowanego	obiegu	dokumentów	w	firmie	
zmniejsza	ryzyko	zagubienia	ważnej	dokumentacji.	Często	przy	uruchamia-
niu	takiego	systemu	klient	nie	ma	pomysłu	na	opracowanie	procesu	i	zamiast	
spędzić	czas	na	wdrożeniu,	myśli	nad	koncepcją.	Warto	przy	doborze	opro-
gramowania	zdecydować	się	na	już	gotowe,	sprawdzone	scenariusze,	które	
odzwierciedlają	typowe	procesy	obiegu	informacji	w	firmie	(takie	rozwiązanie	
zapewnia	np.	Sage	Obieg	Dokumentów).

Przyjrzyjmy	się,	jak	wygląda	proces	obiegu	dokumentów	w	większych	organizacjach,	
które	pracują	projektowo	z	klientami	zewnętrznymi.

Recepcja → wstępna weryfikacja → wprowadzenie dokumentu do elektronicznego 
obiegu dokumentów → dział odpowiedzialny za projekt → akceptacja merytoryczna 
→ księgowa → weryfikacja: formalna i rachunkowo-finansowa → ewidencja 
w systemie księgowym → archiwizacja

Recepcja	odbiera	dokument	w	formie	elektronicznej	lub	papierowej	i	wprowadza	
do	elektronicznego	obiegu	dokumentów.	

PIERWSZY ETAP	–	weryfikacja	formalna	sprowadza	się	do	sprawdzenia,	czy	do-
kument,	najczęściej	faktura	zakupu,	dotyczy	firmy,	czy	dane	identyfikacyjne	stron	
transakcji	są	poprawne	i	do	jakiej	części	organizacji	powinien	zostać	przesłany	
do	akceptacji.	

https://www.sage.com/pl-pl/produkty/sage-obieg-dokumentow/
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DRUGI ETAP WERYFIKACJI	–	merytoryczna.	Osoba	odpowiedzialna	w	tym	za-
kresie	opisuje	informacje	o	wszelkich	kosztach,	akceptuje	i	przyjmuje	je	zgodnie	
z	zakresem	uprawnień,	często	z	limitem	kwotowym	akceptacji	kosztów.	Jeżeli	tyko	
część	kosztów	należy	zakwalifikować	do	centrum	odpowiedzialności	danego	me-
nadżera,	to	powinien	on	przekazać	dokument	innemu	uprawnionemu	do	akcepta-
cji	kolejnej	części.	Dzięki	temu	mają	oni	pełną	kontrolę	nad	kosztami	zaliczanymi	
w	ciężar	ich	działów,	zespołów,	MPK	czy	nadzorowanych	projektów.

TRZECI ETAP WERYFIKACJI	–	odesłanie	faktury	do	akceptu	księgowej	(we-
ryfikacja	rachunkowo-księgowa).	Podzielony	kosztowo	do	właściwych	projektów	
i	działów	dokument	jest	ujmowany	w	ewidencji	księgowej.	Ma	wpływ	na	rentowność	
i	rozliczenia	podatkowe.	Dlatego	jego	droga	przez	organizację	musi	być	na	bieżą-
co	monitorowana	i	ewentualnie	przyśpieszana	przez	oprogramowanie	do	obiegu	
dokumentów.

Zarejestrowany	w	księgach	dokument	trafia	do	archiwum,	w	którym	musi	być	prze-
chowywany	przez	pięć	lat	po	zakończeniu	roku	obrotowego,	którego	dotyczy.

3.4. Jak przygotować partnerów 
handlowych do odbioru 
e-faktur?

Wystawienie faktury elektronicznej wymaga zgody kontrahenta na otrzymywanie 
ich w takiej formie.	Zgoda	może	być	domniemana,	np.	po	wystawieniu	i	przesłaniu	
faktury	wystawca	otrzymał	zapłatę	ze	wskazaniem	numeru	faktury,	co	można	uznać	
za	zgodę	na	elektroniczną	formę	otrzymania	faktury.	Faktury	elektroniczne	należy	
co	do	zasady	korygować	lub	wystawiać	do	nich	duplikaty	w	takiej	samej	formie,	
czyli	również	elektronicznie.	

E-faktury	przechowuje	się	zazwyczaj	w	takim	formacie,	w	jakim	zostały	przesła-
ne,	w	sposób	gwarantujący	autentyczność	ich	pochodzenia,	 integralność	treści	
oraz	czytelność.	Można	jednak	zmieniać	formę	przechowywania	z	elektronicznej	
na	papierową	poprzez	wydrukowanie	lub	odwrotnie	z	papierowej	na	elektroniczną	
metodą	skanowania,	jeżeli	tylko	wymóg	autentyczności	pochodzenia,	integralno-
ści	treści	 i	czytelności	zostanie	zachowany.	E-faktury	przechowuje	się	tak	długo	
jak	papierowe,	czyli	do	upływu	terminu	przedawnienia	zobowiązania	podatkowego.	

W	przypadku	otrzymywania	faktur	elektronicznych	od	dostawców	również	moż-
liwa	jest	ich	prawidłowa	archiwizacja.	Należy	przy	tym	jednak	zadbać	o	właściwą	
organizację	archiwum	oraz	udostępnienie	wygodnego	interfejsu	do	przeglądania	
według	różnych	kryteriów	(kontrahenta,	daty	wystawienia,	rodzaju	itp.).	

Podatnik	wystawiający	faktury	elektroniczne	musi	umożliwić	organom	podatko-
wym	oraz	kontroli	skarbowej	natychmiastowy	(bez	zwłoki),	pełny	(bez	wyjątków)	
i	ciągły	(bez	przerw)	dostęp	do	faktur.	Oznacza to, że w trakcie kontroli powinien 
dysponować środkami technicznymi pozwalającymi na odczyt i pobranie dowol-
nej faktury oraz weryfikację integralności treści i autentyczności jej pochodzenia.

W	przypadku	faktur	papierowych	bodaj	największą	bolączką	księgowych	jest	prze-
pisywanie	danych	z	dokumentów	do	systemów	informatycznych.	Jest	to	praca	niby	
prosta,	ale	jakże	uciążliwa,	czasochłonna	i	jednocześnie	obarczona	ryzykiem	błędów,	
których	konsekwencje	mogą	być	dotkliwe,	bo	przecież	odnoszą	się	bezpośrednio	
do	finansów	i	rozliczeń	podatkowych.	E-faktury	dają	szansę	na	wyeliminowanie	
operacji	związanych	z	ręcznym	przepisywaniem	danych	i	zastąpienie	ich	automa-
tycznym	przetwarzaniem.	Aby	tak	się	stało,	system	finansowo-księgowy	musi	umieć	
odczytać	elektroniczną	fakturę,	czyli	bezbłędnie	zaimportować	zawarte	w	niej	dane	
niezbędne	do	tego,	by	ją	właściwie	zaksięgować	i	rozliczyć.	Zwykły	plik	PDF,	który	
obecnie	jest	najpowszechniejszym	formatem	e-faktury,	nie	spełnia	takich	kryteriów.	
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Systemy	księgowe	nie	widzą	w	nim	danych,	a	sam	plik	wciąż	pozostaje	tylko	obra-
zem	do	wyświetlenia	na	ekranie	lub	wydrukowania.	Dla	księgowego	uciążliwość	
związana	z	przepisaniem	danych	w	żaden	sposób	nie	zostaje	więc	zlikwidowana.

Dlatego	właśnie	wprowadzono	standardy	e-faktur,	które	polegają	na	zapisywaniu	
danych	księgowych	w	ustrukturalizowanych	plikach	elektronicznych,	tak	by	syste-
my	mogły	automatycznie	pobrać	z	e-faktur	dane	i	automatycznie	je	zaksięgować.	
Pierwszy	w	Polsce	standard	pozytywnie	zweryfikowany	przez	Krajowe	Wielostron-
ne	Forum	Elektronicznego	Fakturowania	(w	odniesieniu	do	Dyrektywy	Parlamentu	
UE	w	sprawie	elektronicznego	fakturowania	w	administracji	publicznej)	został	opra-
cowany	przez	Sage	już	w	2014	r.,	co	pozwoliło	zastosować	go	w	oprogramowaniu.	
Standard	polega	na	dodaniu	do	pliku	PDF	tzw.	metadanych,	czyli	wszystkich	danych	
księgowych,	takich	jak	nazwa	kontrahentów,	data	sprzedaży,	przedmiot	sprzedaży,	
wartości	netto,	brutto,	VAT	itd.	Użytkownik	komputera	nie	widzi	różnicy	między	
tak	wzbogaconym	plikiem	PDF	a	zwykłym	PDF.	E-faktura	w	tym	standardzie	jest	
oczywiście	generowana	przy	użyciu	oprogramowania	(np.	sprzedażowego).

Księgowe	zwracają	również	uwagę	na	łatwy	dostęp	do	dokumentów,	które	muszą	
być	podzielone	okresami	sprawozdawczymi.	Istotne	z	ich	punktu	widzenia	jest	to,	
czy	e-faktury	spełniają	wszystkie	kryteria	faktury	VAT.	Najistotniejszą kwestią po-
zostaje jednak odczyt i interpretacja danych z obrazu PDF jako dodatkowa czyn-
ność obsługi faktury, co wydłuża czas i powoduje błędy. To dlatego nie można 
traktować na takiej samej zasadzie faktury elektronicznej w formie PDF i e-faktury. 

3.5. Techniczne przygotowanie 
do wdrożenia e-faktury

W	tej	części	raportu	postanowiliśmy	opisać,	jak	wygląda	etap	wdrożenia	e-faktur	
do	praktyki	biznesowej,	a	także	jak	pracować	już	po	cyfryzacji	dokumentów	z	punk-
tu	widzenia	różnych	stanowisk	w	firmie.	To	pozwoli	nam	określić,	na	którym	etapie	
pomocny	jest	specjalista	w	przedsiębiorstwie.

Konsultant	wdrożeń	pojawia	się	w	momencie,	gdy	klient	przeszedł	już	serię	rozmów	
z	zarządem,	wybrał	oprogramowanie	i	poinformował	partnerów	o	chęci	przejścia	
na	e-faktury.

Wskazówka nr 1:	Przed	spotkaniem	z	wdrożeniowcem	przedsiębiorca musi ustalić, 
którzy klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie e-faktur.	Jeśli	odbiorca	oświadczy,	
że	nie	chce	otrzymywać	faktury	w	formie	elektronicznej,	wówczas	on	do	niego	
nie	trafia	i	dalej	będzie	otrzymywał	wersje	papierowe.	Uwaga!	Aktualne	przepisy	
dopuszczają	tzw.	zgodę	domniemaną:	jeżeli	nabywca	przyjmie	fakturę	i	potwierdzi	
ten	fakt	np.	w	formie	zapłaty	za	konkretną	e-fakturę,	to	można	przyjąć	że	wyraził	
zgodę,	tak	długo,	dopóki	jawnie	nie	złoży	oświadczenia	o	przeciwnej	treści.	Przy	
wyborze	narzędzia	warto	więc	upewnić	się,	że	obie	formy	wysyłki	i	przechowywania	
(plik	PDF	–	elektroniczna	wersja	faktury	papierowej,	a	także	e-faktura)	są	możliwe	
z	jednego	miejsca.	Drugim krokiem jest ustalenie z odbiorcą e-faktury, na jaki adres 
mailowy i w jakiej formie [PDF czy e-faktura – przyp. red.] mają być przesyłane 
dokumenty.	Może	się	bowiem	zdarzyć,	że	odbiorca	dokumentu	nie	zaakceptuje	
e-faktury	i	wyraźnie	zażąda	dostarczenia	mu	dokumentu	papierowego.	Przedsiębior-
ca	nie	może	się	temu	sprzeciwić;	w	takiej	sytuacji	jest	zobligowany	do	wystawienia	
klasycznej	faktury.	Ważne,	by	oprogramowanie	umożliwiało	wystawianie	dwóch	
typów	dokumentów	z	jednego	miejsca	i	respektowało	wybory	odbiorców	faktur.

Kolejnym etapem będzie podjęcie przez klienta decyzji, czy skorzysta z platformy 
do wymiany e-dokumentów, czy postawi na wysyłkę e-mailową do nabywcy.	Wy-
bór	pierwszego	rozwiązania	dostarcza	użytkownikom	cennej	wiedzy	na	temat	tego,	
czy	faktura	dotarła	do	adresata	i	czy	zdążył	się	z	nią	zapoznać,	sami	nie	jesteśmy	
bowiem	w	stanie	zapamiętać	preferencji	klienta	dot.	typu	dokumentu.	Wtedy	rów-
nież	pomocna	może	okazać	się	automatyzacja.	Istnieje	możliwość	wprowadzenia	
adresu	do	systemu	i	zapisania	kontaktu.	System	miedzyfirmami.pl	umożliwia	gru-

https://miedzyfirmami.pl/Intro?utm_source=Partner&utm_medium=referral&utm_campaign=Raport_e-fakturowanie&utm_term=FundacjaDigitalPoland
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powanie	adresów	w	zależności	od	preferencji	dotyczącej	typu	dokumentu.	Tym	sa-
mym	blokuje	przesłanie	e-faktury	do	tych	partnerów,	którzy	wyraźnie	nie	życzą	
sobie,	by	ją	otrzymywać.

Zdarza	się,	że	klienci	pytają	o	to,	czy	faktura	elektroniczna	jest	respektowana	w	ta-
kim	samym	stopniu	jak	dokument	papierowy,	warto	zatem	postawić	na	edukację	
w	tym	zakresie.	E-faktura jest tak samo ważnym dokumentem księgowym jak fak-
tura papierowa, pod warunkiem że zawiera informacje wymagane dla faktury 
przez przepisy VAT. 

Na	co	zwrócić	uwagę	przed	wyborem	oprogramowania	do	wdrożenia?	Bez	względu	
na	typ	dokumentu,	którym	zarządzamy,	istotne	jest,	by	wszystko	odbywało	się	z	po-
ziomu	jednego,	zintegrowanego	systemu.	Osobne	ścieżki	fakturowania	dla	faktur	pa-
pierowych	i	elektronicznych	byłyby	w	praktyce	bardzo	niewygodne	dla	handlowców.

Przy	wdrażaniu	oprogramowania	księgowy	ustala,	 jakie	informacje	ma	zawierać	
dany	dokument,	kto	ma	do	niego	dostęp	oraz	w	jaki	sposób	będzie	krążyć	po	firmie.	

Dzisiaj	na	rynku	dostępnych	jest	wiele	aplikacji	i	bardziej	rozbudowanych	rozwiązań	
informatycznych	do	prowadzenia	elektronicznej	księgowości.	Powszechne	stają	się	
platformy	do	komunikacji	z	biurami	rachunkowymi	online.	Istnieją	też	zaawansowane	
rozwiązania	finansowo-księgowe,	zintegrowane	z	całymi	systemami	do	zarządzania	
przedsiębiorstwem,	tzw.	systemy	ERP,	i	powiązane	z	popularnymi	pakietami	oprogra-
mowania	biurowego.	Grunt to wybrać takie, które zapewnią nam bezpieczeństwo 
danych, wygodę obsługi i zgodność z aktualnymi przepisami prawa.



CZEŚĆ 4.

Od faktury  
papierowej do  
ustrukturyzowanej 
faktury  
elektronicznej

przykłady firm,  
które przeszły  
na elektroniczne  
fakturowanie
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4.1. IVS Grupa

Grupa	IVS	to	doświadczony	deweloper	obecny	na	rynku	już	od	1997	roku.	Jej	dzia-
łalność	biznesowa	obejmuje	realizację	zarówno	mniejszych	(stacje	benzynowe),	
jak	i	większych	inwestycji	(supermarkety,	centra	handlowe,	osiedle	mieszkaniowe).	

Osoba kontaktowa:	 Karolina	Szczęśniak,	główna	księgowa

Oprogramowanie:	 Sage	Symfonia	(od	2013)	i	Sage	E-Audytor	(od	2017)

Wyzwanie: kontrola nad rozliczeniem każdego z podmiotów grupy

Głównym	aktywem	grupy	jest	galeria	handlowa,	która	ma	około	70	najemców.	
W	celu	lepszej	organizacji	obiegu	dokumentów	w	firmie,	zwłaszcza	pomiędzy	róż-
nymi	spółkami,	firma	zdecydowała	się	na	oprogramowanie	Sage.	Zapotrzebowanie	
na	Sage	e-Audytor,	chmurowego	rozwiązania	do	weryfikacji	i	audytu	plików	JPK,	
pojawiło	się	kilka	lat	później,	wraz	z	wprowadzeniem	obowiązku	comiesięcznego	
wysyłania	ewidencji	zakupu	i	sprzedaży	VAT	w	formacie	JPK.	Oprogramowania	Sage	
pomaga	właścicielowi	galerii	handlowej	w weryfikacji JPK i sprawdzeniu popraw-
ności rozliczeń podmiotów, które są w grupie. 

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo rozliczeń, mieć pewność, że to, co wysyłamy do or-
ganów skarbowych, jest zgodne z wymogami prawnymi. Sage jest bardzo czytelnym 
i intuicyjnym programem i, co ważne, dostosowuje rozwiązania do bieżących przepisów 
podatkowych	–	mówi	Karolina	Szczęśniak,	główna	księgowa	w	Grupie	IVS,	na	co	dzień	
pracująca	na	Sage	e-Audytorze.	Zwraca	również	uwagę,	że	oprogramowania	Sage	
są	dostosowane	do	realiów	polskich.	W programie można znaleźć rozwiązania, by spro-
stać wymogom podatkowym – różnorodnym na wielu płaszczyznach.	Pozwalają	także	
na	bardzo	intuicyjną	pracę:	Nie trzeba znać skrótów, komend, żeby sprawnie poruszać 
się po systemie.

Dodatkowo	oprogramowania	Sage	wspierają	pracę	księgowych	w	zakresie	bie-
żących	analiz	dla	kierownictwa	(kosztowych,	sprzedażowych	i	 innych).	Nie każdy 
program ma zaprojektowane wyszukiwanie lub podgląd zapisów pod tyloma kryteria-
mi – co wydaje się oczywistością. Taka możliwość w Sage, ale i łatwość przerzucania 
danych do Excela, pozwala poruszać się po narzędziu w sposób szybki i intuicyjny – do-
daje	przedstawicielka	Grupy	IVS.

Rozwiązanie i korzyści biznesowe: szybszy proces decyzyjny kierowników

Wdrożenie	Sage pozwoliło firmie na szybsze przygotowanie zestawień finanso-
wych, które finalnie wspomogły proces decyzyjny kierownictwa w kontekście 
współpracy z najemcami czy analizę struktur sprzedaży. Korzystanie z oprogramo-
wania w przypadku IVS przełożyło się również na sumienną	kontrolę	wysyłanych	
plików	przy	współdziałaniu	programów	Sage	i	Sage	e-Audytor.

Przepisy bardzo szybko się zmieniają. Od przedsiębiorców wymaga się, by byli na bieżąco 
i natychmiast reagowali na zmiany – nie zawsze klarownie tłumaczone. Mam poczucie, 
że korzystam z narzędzia, które natychmiast reaguje i uwzględnia zmieniające się prze-
pisy podatkowe w oprogramowaniu	–	dopowiada	Karolina	Szczęśniak.	
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4.2. Arsanit

Arsanit	to	firma	z	polskim	kapitałem,	specjalizująca	się	chemii	budowlanej.	Oferuje	
systemy	dociepleń,	styropian	do	ocieplania,	tynki.	W	2015	roku	markę	uhonoro-
wano	certyfikatem	Firma	Godna	Zaufania.

Oprogramowanie:	 Sage	e-Audytor,	od	2015	roku

Osoba kontaktowa:	 Barbara	Wadowska,	główna	ksiegowa	Arsanit

Firma	Arsanit	posiada	oprogramowanie	Sage	od	2015	roku.	Wcześniej	korzystała	
wyłącznie	z	faktur	papierowych.	Jak	przyznaje	Barbara	Wadowska,	główna	księgowa	
Arsanit,	w	przypadku	cyfryzacji	księgowości	największym	wyzwaniem	był	czynnik	
ludzki,	zmiana	dotychczasowych	przyzwyczajeń	i	przygotowanie	procesów	kadro-
wych	do	systemu.	Jak	wyglądała	droga	do	digitalizacji	księgowości?

Co Państwa skłoniło do tego, by zautomatyzować obieg dokumentów i wszelkie 
kwestie związane z księgowością?

Barbara Wadowska, główna księgowa Arsanit:	Chcielibyśmy,	by	faktury	docierały	
do	klientów	znacznie	szybciej.	To	dla	nas	ważne,	że	mamy	do	nich	dostęp	na	bieżąco	
z	poziomu	systemu.	Elektroniczne	faktury	to	także	oszczędność	czasu	pracowników.	
Nie trzeba już pakować ich do koperty, przyklejać znaczków, a to znacznie przyczy-
nia się do oszczędności papieru.	Czynnik	ekologiczny	również	miał	dla	nas	znaczenie.	

Jak krok po kroku w Państwa przypadku wyglądało przejście z faktur papierowych 
na elektroniczne?

W	naszym	przypadku	zaczęło	się	od	uświadamiania	pracowników,	że	zmiana	wszyst-
kim	się	opłaci,	a	oni	sami	będą	mieli	mniej	pracy.	Drugim	krokiem	było	przekonanie	
naszych	klientów.	Musieliśmy	pozyskać	zgody	kontrahentów	na	przesyłanie	faktur	
elektronicznych.	

Gdybym	miała	mówić	ogólniej,	 to	pierwszy	czynnik	zawsze	 jest	psychologicz-
ny	–	bo	to	pracownik	musi	mieć	poczucie,	w	jakim	celu	doszło	do	zmiany.	W	Arsa-
nit	przejście	na	e-faktury	nie	odbyło	się	od	razu	w	stu	procentach.	Przez	ten	pro-
ces	przechodziliśmy	jakiś	czas,	małymi	kroczkami,	aż	doszliśmy	do	90	proc.	faktur	
elektronicznych.	Początkowo	one	i	dokumenty	papierowe	musiały	wzajemnie	eg-
zystować.	Byliśmy	też	przygotowani	na	to,	że	nie	wszyscy	kontrahenci	będą	chcieli	
przejść	na	e-faktury,	choć	w	tym	momencie	jest	to	znikomy	procent.

Drugi	krok	to	pozyskanie	zgód	od	partnerów.	Nie	są	one	co	prawda	konieczne,	
jeśli	nie	ma	wyraźnego	sprzeciwu	partnerów	handlowych.	Bardzo	cenię	sobie	to,	
że	naszej	pracy	nie	wstrzymuje	oczekiwanie	na	pocztę,	która	przyjdzie	za	tydzień	
czy	do	połowy	miesiąca	

Jak wygląda obieg dokumentów w Państwa firmie?

Wszystkie	faktury	zewnętrzne	trafiają	do	sekretariatu	–	tam	są	dzielone	na	poszcze-
gólne	działy.	Pierwszy	etap	to	skanowanie	i	przekazanie	dokumentów	kierownikowi	
lub	dyrektorowi,	w	zależności	od	tego,	do	kogo	dokument	jest	przypisany.	Faktura	
jest	akceptowana,	przekazywana	prezesowi,	a	dopiero	na	końcu	zaakceptowany	
dokument	trafia	do	księgowości,	która	wprowadza	fakturę	do	systemu.	
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Sage	ułatwił	nam	proces	przeglądania	faktur.	Nie	trzeba	już	wybierać	się	osobiście	
do	działu	księgowości,	by	pokazać	daną	fakturę.	Możemy	analizować	wcześniejsze	
zobowiązania	płatnicze	oraz	precyzyjnie	planować.	To	przekłada	się	na	sprawniej-
szą	analizę	przepływów	pieniężnych.	

Co zdecydowało o wyborze oprogramowania Sage? 

Bardzo	ważny	był	dla	nas	fakt	łączenia	e-Audytora	z	programem	finansowo-księ-
gowym.	To	ogromne	ułatwienie	w	procesie	obiegu	dokumentów.	Nasi	informatycy	
sprawdzali	także	przed	wyborem	programu,	czy	będzie	on	działał	na	naszych	sy-
stemach.	Dopiero	wtedy	podjęliśmy	ostateczną	decyzję.	



REDAKCJA, AUTORZY 

I EKSPERCI RAPORTU
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Redakcja

PIOTR MIECZKOWSKI
dyrektor zarządzający, fundacja digital poland

Ma	szesnastoletnie	praktyczne	doświadczenie	w	sektorze	nowoczesnych	techno-
logii,	w	zakresie	cyfrowej	transformacji,	modelowania	procesów	biznesowych,	do-
radztwa	strategicznego	i	operacyjnego,	regulacji	rynku	nowych	technologii,	wycen,	
zarządzania	projektami	i	e-państwa.	Doradza	decydentom	w	regionie	EŚW,	fundu-
szom	inwestycyjnym,	instytucjom	i	firmom	w	formułowaniu	skutecznej	strategii	oraz	
rozwoju	innowacji	i	działań	B+R.	Dysponuje	przy	tym	aktualną	wiedzą	z	zakresu	
takich	zagadnień	jak	sztuczna	inteligencja,	big data	i	monetyzacja	danych,	chmura	
obliczeniowa,	internet	rzeczy	czy	5G.	

Autorzy rozdziałów | Eksperci raportu

 Ä WPROWADZENIE	 –	Piotr	Ciski,	prezes	zarządu,	Sage	w	Polsce

 Ä CZĘŚĆ 1.1.	 –	materiał	powstał	we	współpracy	z	ekspertami	firmy	Sage

 Ä CZĘŚĆ 1.2.		 –	materiał	powstał	we	współpracy	z	ekspertami	firmy	Sage

 Ä CZĘŚĆ 1.3.		 –	materiał	powstał	we	współpracy	z	ekspertami	firmy	Sage

 Ä CZĘŚĆ 1.4.  – autor: Piotr Tatara, senior associate, Baker McKenzie

 Ä CZĘŚĆ 1.5.		 –	autor:	Łukasz	Borowiecki,	co-founder,	10	Senses

 Ä CZĘŚĆ 1.6.		 –	autor:	Ministerstwo	Finansów	|	Aplikacje	Krytyczne

 Ä CZĘŚĆ 1.7.  – autor: Piotr Tatara, senior associate, Baker McKenzie

 Ä CZĘŚĆ 2.		 –	autor:	Łukasz	Borowiecki,	co-founder,	10	Senses

 Ä CZĘŚĆ 3.		 –	materiał	powstał	we	współpracy	z	ekspertami	firmy	Sage

 Ä CZĘŚĆ 4.	 –	materiał	powstał	we	współpracy	z	ekspertami	firmy	Sage
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PIOTR CISKI
prezes zarządu sage w polsce 

Ekspert	w	dziedzinie	strategii,	innowacji	oraz	nowych	technologii,	promotor	trans-
formacji	cyfrowej	polskich	przedsiębiorstw,	zaangażowany	w	edukację	cyfrową	
firm	z	sektora	MŚP.	Od	20	lat	związany	z	rynkiem	IT. Od	ponad	pięciu	lat	zarządza	
polskim	oddziałem	Grupy Sage,	jednego	z	największych	producentów	oprogramo-
wania	dla	biznesu	na	świecie.	Jest	członkiem	Rady	Fundacji	Digital	Poland	zajmu-
jącej	się	promocją	cyfryzacji.	

DR	ŁUKASZ	BOROWIECKI
współzałożyciel, 10 senses

Łącznie	ma	dziesięć	lat	doświadczenia	w	projektach	data science oraz wykorzy-
stujących	dane	w	firmach	konsultingowych	i	badań	marketingowych.	Jego	zainte-
resowania	obejmują	biznesowe	wykorzystanie	danych,	maszynowe	uczenie	oraz	
technologie	czujnikowe.	Jego	uwaga	jako	ekonomisty	skupiona	jest	na	zrozumieniu,	
w	jaki	sposób	dane	oraz	maszynowe	uczenie	wpływają	na	gospodarkę	–	zarówno	
na	poziomie	mikro,	w	obszarze	transformacji	cyfrowej	firm,	jak	i	makro,	na	którym	
ważne	wątki	to	wpływ	sztucznej	inteligencji	na	rynek	pracy	i	wzrost	gospodarczy

BOGDAN	ZATORSKI
ekspert konsultingu biznesowego i rozwoju produktu, sage w polsce

Z	firmą	związany	od	20	lat,	działa	w	obszarze	finansów	i	księgowości.	Przez	wiele	
lat	rozwijał	Sage	Symfonia	w	obszarze	obsługi	finansowo-księgowej	 i	podatków	
oraz	zagadnień	controllingowych.	Piastował	stanowiska	dyrektora	zarządzającego,	
dyrektora	finansowego,	analityka	finansowego	oraz	trenera.	Wspiera	wiedzą	i	do-
świadczeniem	zespoły	konsultantów,	analityków	i	wdrożeniowców	Sage,	badających	
potrzeby	klientów,	a	także	poszukujących	najlepszych	rozwiązań,	dopasowanych	
do	indywidualnych	wymagań	właścicieli	firm	i	użytkowników	systemów	IT.	
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Redakcja, wsparcie merytoryczne Sage: 

KAROL	FLAZIŃSKI
product marketing manager, sage

Marketer,	pasjonat	nowych	technologii	z	ponad	dziesięcioletnim	doświadczeniem	
w	branży	IT	oraz	elektroniki	użytkowej.	W	Sage	odpowiada	za	komercjalizację	pro-
gramów	dla	biznesu	oraz	współpracę	z	partnerami	technologicznymi.	

JAROSŁAW	KOŁODZIEJSKI
lider zespołu projektów wdrożeniowych w sage

Z	firmą	związany	od	prawie	20	lat.	Przez	15	lat	jako	konsultant	zajmował	się	wdro-
żeniami	systemu	finansowo-księgowego	oraz	handlowego,	dzieląc	się	wiedzą	i	dobrą	
praktyką	z	użytkownikami.	Obecnie	kieruje	zespołem	wdrożeniowym	oraz	wspiera	
wewnętrzne	projekty	firmowe	mające	na	celu	dostarczenie	użytkownikom	opty-
malnych	rozwiązań.	

BEATA	SOKOŁOWSKA
samodzielna księgowa sage

Pracuje	w	dziale	finansów	w	spółce	Sage	od	dziesięciu	lat.	Specjalizuje	się	w	rozli-
czaniu	podatku	VAT	zgodnie	z	obowiązującymi	zasadami	prawnymi,	pracując	na	pro-
duktach	Sage.	

DOROTA	SKOTAK-BIAŁECKA
starsza księgowa sage

Z	firmą	związana	od	16	lat.	Zajmuje	się	głównie	fakturami	zakupu	i	rozliczaniem	
kosztów.	

Komentarze | Eksperci raportu

ADRIAN	GROSZYK
product manager, map solutions 
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PAWEŁ	JAKUBIK
dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze,  
członek zarządu microsoft polska

MICHAŁ	JAWORSKI
dyrektor strategii technologicznej, członek zarządu microsoft 

AGNIESZKA	KOZAK
wiceprezes zarządu, zorius

LESZEK	LEWANDOWICZ
sekretarz zarządu głównego stowarzyszenia księgowych w polsce,  
doradca podatkowy
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BARBARA	OŻAREK-ŁAGANOWSKA
doradca klienta, wercom

NOEMI	TAŃSKA
country manager, poland, cima

ANNA	WUJEC
dyrektor ds. cyfryzacji, automatyka przemysłowa abb w polsce



O FUNDACJI DIGITAL POLAND 

I FESTIWALU CYFRYZACJI
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FUNDACJA	jako	organizacja	non-profit	podejmuje	działania	mające	sprawić,	by	Pol-
ska	stała	się	jednym	z	głównych	centrów	innowacji	cyfrowych	na	świecie.	Poprzez	
swoje	aktywności	zmienia	cyfrowe	wyzwania	stojące	przed	Polską	w	szanse	dla	ro-
dzimej	gospodarki.	Bez	społeczeństwa	nie	uda	się	cyfrowa	transformacja	kraju,	
dlatego	założyciele	fundacji	stawiają	na	edukację	społeczeństwa	i	firm,	organizując	
szereg	akcji	promujących	nowe	technologie.	W	oczach	inwestorów	zagranicznych	
pozycjonują	Polskę	jako	idealne	miejsce	dla	działalności	B+R	i	rozwijania	innowacji	
o	zasięgu	międzynarodowym.	We	wszystkich	działaniach	Fundacja	Digital	Poland	
stawia	na	współpracę,	tworząc	sieć	kontaktów	i	bliskich	relacji	–	tylko	dzięki	współ-
pracy	jesteśmy	w	stanie	sprawić,	że	Polska	dołączy	do	wiodących	ekosystemów	
innowacji	na	świecie.	Fundacja	Digital	Poland	zaprasza	do	współpracy	wszystkich	
zainteresowanych	realizacją	innowacyjnych	projektów,	które	odmienią	polską	go-
spodarkę.	Wśród	fundatorów	i	partnerów	strategicznych	są	takie	firmy	jak	Baker	
McKenzie,	Daftcode,	Ghelamco	Poland,	MCI	Capital,	Microsoft,	Polpharma,	Ringier	
Axel	Springer	Polska,	Sage,	TVN	Digital,	T-Mobile	Polska,	UPC,	Visa.	Partnerami	
Fundacji	Digital	Poland	są	m.in.	Instytut	Ośrodek	Przetwarzania	Informacji,	Korn	
Ferry,	Straal,	Plugin,	Fundacja	Polska	Innowacyjna,	Po	prostu	energia	oraz	Prowly.	
Więcej	 informacji	na	temat	realizowanych	projektów	i	podejmowanych	działań	
znajduje	się	na	digitalpoland.org.

W	2019	roku	Fundacja	Digital	Poland	zorganizowała	po	raz	pierwszy	FESTIWAL 
CYFRYZACJI –	największą	ogólnopolską	inicjatywę	technologiczno-edukacyjną,	
której	celem	jest	przybliżenie	nowych	technologii	Polakom.	Świat	nowych	techno-
logii	jest	dla	wszystkich,	którzy	chcą	być	jego	częścią,	a	Festiwal	Cyfryzacji	to	okazja	
na	zdobycie	nowych	cyfrowych	umiejętności	i	aktualizację	wiedzy.	Nowe	technologie	
nie	tylko	zmieniają	niektóre	profesje,	lecz	także	coraz	częściej	zastępują	je	nowymi	
zawodami.	Fundacja	Digital	Poland,	tworząc	Festiwal	Cyfryzacji,	chce	przygotować	
Polaków	na	nadchodzące	zmiany.	Dlatego	podczas	dziesięciu	dni	festiwalu	można	
na	własnej	skórze	przekonać	się,	na	czym	polega	cyfryzacja	i	jakie	korzyści	przy-
niesie	każdemu	z	nas.	Festiwal	Cyfryzacji	to	nie	tylko	Noc	Innowacji,	w	czasie	któ-
rej	każdy	może	zobaczyć,	jak	wyglądają	najbardziej	innowacyjne	miejsca	w	Polsce	
i	zapytać	najtęższe	umysły	w	kraju,	nad	czym	obecnie	pracują.	To	też	wielkie	świę-
to	zakupów	ukryte	pod	hasłem	Cyfrowe	Zniżki	czy	spotkania	z	liderami	cyfryzacji,	
których	Fundacja	Digital	Poland	co	roku	nagradza	statuetką	i	tytułem	Digital	Sha-
pers.	Dzięki	akcji	Cyfrowy	Bohater	pokazujemy	z	kolei,	że	cyfryzacja	może	pomóc	
osobom	wykluczonym	i	osobom	z	niepełnosprawnościami	dołączyć	do	rynku	pracy	
dzięki	np.	pracy	zdalnej.	Festiwal	Cyfryzacji	to	także	czas	ważnych	debat	o	przy-
szłości	Polski	i	rosnącej	roli	innowacji	oraz	cyfryzacji	w	nowoczesnej	gospodarce.	
Więcej	na	festiwalcyfryzacji.pl.

http://digitalpoland.org
http://festiwalcyfryzacji.pl
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SAGE	to	jeden	z	największych	w	Polsce	producentów	oprogramowania	do	zarządza-
nia	przedsiębiorstwem	–	Sage	Symfonia	ERP	oraz	Sage	X3	–	oraz	zintegrowanych	
rozwiązań	biznesowych	w	takich	obszarach	jak	finanse	i	księgowość,	kadry,	płace	
i	HR,	wsparcie	sprzedaży	i	zarządzanie	magazynem,	w	tym	w	kanale	e-commerce,	
czy	zarządzanie	produkcją.	Spółka	jest	także	czołowym	dostawcą	rozwiązań	infor-
matycznych	dla	biur	rachunkowych.	W	Polsce	z	programów	i	usług	Sage	korzysta	
ponad	75	tysięcy	przedsiębiorstw.	

Firma	rozwija	jeden	z	najbardziej	znanych	na	rynku	programów	finansowo-księgo-
wych,	Sage	Symfonia	Finanse	i	Księgowość,	jest	także	autorem	jednego	z	pierwszych	
na	polskim	rynku	rozwiązań	do	e-fakturowania,	Sage	Między	Firmami.

Spółka	należy	do	Grupy	Sage,	czołowego	dostawcy	rozwiązań	informatycznych	
dla	sektora	MŚP	na	świecie,	specjalizującej	się	w	oprogramowaniu	finansowo-księ-
gowym	wspierającym	zarządzanie	procesami	w	przedsiębiorstwach	oraz	do	obsługi	
kadrowo-płacowej	i	HR.

Firma	promuje	powszechną	cyfryzację	w	sektorze	MŚP,	m.in.	jako	członek	Fundacji	
Digital	Poland,	prowadzi	szerokie	działania	edukacyjne	dla	przedsiębiorców,	dostar-
cza	wiedzę	na	temat	aktualnych	zmian	prawnych,	rynkowych	i	technologicznych.	
Obok	działalności	biznesowej	angażuje	się	w	działania	charytatywne	i	promuje	
wolontariat	poprzez	fundację	Sage	Foundation.	

Informacje	na	temat	działań	edukacyjnych	Sage	dostępne	są	na	portalu	edukacyj-
nym	Sage	Advice	(https://www.sage.com/pl-pl/blog/),	w	kanałach	social	media:	
LinkedIn	(/company/sage-software),	Facebook	(/SagePolska/),	Twitter	(/sagepolska)	
oraz	poprzez	hashtag	#GotowiNaZmiany.

Więcej	o	rozwiązaniach	dla	biznesu	z	linii	Sage	Symfonia	na	www.sage.com/pl-pl/.

https://www.sage.com/pl-pl/blog/
https://www.sage.com/?utm_source=Partner&utm_medium=referral&utm_campaign=Raport_e-fakturowanie&utm_term=FundacjaDigitalPoland 
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10 SENSES	jest	firmą	doradczą,	świadczącą	usługi	w	zakresie	zbierania,	zarządza-
nia	i	wykorzystywania	danych.	Skuteczna	praca	z	danymi	w	codziennej	działalności	
stanowi	wyzwanie	dla	wielu	firm.	Dzieje	się	tak,	m.in.	dlatego,	że	wykorzystanie	
danych	leży	na	styku	IT	oraz	departamentów	biznesowych.	Co	więcej,	wiele	firm	
historycznie	korzystało	z	danych	jedynie	w	minimalnym	stopniu	lub	wręcz	wcale	
z	nim	nie	pracowało.	Obecnie	stoją	wobec	wyzwania	budowy	kultury	danych	na	po-
ziomie	organizacji.	Według	wielu	badań	ponad	80%	czasu	w	projektach	analitycz-
nych	lub	big	data	poświęcane	jest	stricte	na	pracę	z	danymi	oraz	ich	przygotowanie	
Często	są	to	prace	ad	hoc,	które	nigdy	nie	zostają	udokumentowane.	Wynikiem	jest	
konieczność	powtarzania	niektórych	czynności,	a	nawet	utrata	szansy	na	wykorzy-
stanie	potencjału	jaki	daje	skuteczna	praca	z	danymi.	

Aby	zaadresować	powyższe	wyzwania	jako	10 Senses	wspieramy	naszych	klientów	
w	zakresie	świadomego	zbierania	oraz	zarządzania	danymi,	jak	również	pomagamy	
im	w	następnym	kroku	przekuć	dane	na	wartość	biznesową.	Wdrażamy	automatykę	
raportowania	oraz	świadczymy	usługi	w	zakresie	projektów	Data	Science,	takich	
jak	prognozowanie	oraz	analityka	z	wykorzystaniem	algorytmów	maszynowego	
uczenia	i	sztucznej	inteligencji.

Nasz	zespół	posiada	wieloletnie	doświadczenie	w	realizacji	projektów	analitycz-
nych	oraz	projektów	związanych	z	danymi.	Wśród	naszych	klientów	znajdują	się	
firmy	z	różnych	sektorów	gospodarki,	m.in.	telekomunikacji,	branży	medycznej	oraz	
automotive.

Uważamy,	że	rozwój	kompetencji	cyfrowych	w	polskich	firmach	jest	ważny,	a	z	do-
świadczenia	wiemy	jak	istotna	rolę	grają	tutaj	dane.	Dlatego	też	duże	znaczenie	
miało	dla	nas	zaangażowanie	się	w	prace	nad	raportem	Big	Data	w	Polskich	Fir-
mach.	Działania	jakie	realizowane	są	w	ramach	Fundacji	Digital	Poland	mają	na	celu	
wspieranie	innowacji	cyfrowych	w	Polskiej	gospodarce	oraz	edukację	polskich	firm	
i	obywateli.	Ten	cel	jest	bliski	założycielom	10 Senses	i	dlatego	cenimy	sobie	moż-
liwość	współpracy	z	Fundacją	w	tym	zakresie.




	wprowadzenie
	Cześć 1.
	Co powinieneś wiedzieć o cyfrowym fakturowaniu
	1.1.	Dlaczego warto przejść na cyfrowe fakturowanie?
	1.2.	Czym jest elektroniczna faktura i czym różni się od PDF?
	1.3.	E-faktury i e-paragony. Co powinniśmy o nich wiedzieć?
	1.4.	Prawne aspekty cyfrowego fakturowania
	1.4.1.	Pojęcie faktury elektronicznej
	1.4.2.	Wymogi dla stosowania faktury elektronicznej
	1.4.3.	Doręczenie faktury elektronicznej
	1.4.4.	Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

	1.5.	Dlaczego warto analizować dane finansowe
	1.5.1.	Wprowadzenie
	1.5.2.	Wyniki
	1.5.3.	Aspekty techniczne
	1.5.4.	Wdrożenie
	1.5.5.	Wdrożenie

	1.6.	e-Faktury – czym jest rządowy projekt z dziedziny cyfrowych finansów?
	1.7.	Przyszłość cyfrowego fakturowania w Europie


	Cześć 2.
	Cyfrowe fakturowanie w Polsce na tle innych krajów europejskich
	2.1.	Podsumowanie
	2.2.	Cyfryzacja obiegu faktur
	2.2.1.	Nieustrukturyzowane elektroniczne faktury
	2.2.2.	Rezygnacja z faktur papierowych
	2.2.3.	Faktury elektroniczne ustrukturyzowane i dostosowane do automatycznego przetwarzania

	2.3.	Systemy informatyczne ERP
	2.4.	Zamówienia elektroniczne
	2.5.	Korzystanie z chmury obliczeniowej


	Cześć 3.
	Wdrożenie fakturowania elektronicznego w firmie – ujęcie praktyczne
	3.1.	Od czego zacząć przejście na e-fakturowanie w firmie?
	Krok 1.	Rozpoznaj nastroje w zespole i obal mity
	Mit nr 1: Elektroniczna faktura to to samo co PDF
	Mit nr 2: Nie wiadomo, kto stoi za e-fakturą
	Mit nr 3: Elektroniczna wersja nie jest tak bezpieczna jak papierowa

	Krok 2.	Przed wdrożeniem sprawdź, z jakich rozwiązań korzystają partnerzy
	Krok 3.	Pamiętaj o pozyskaniu zgód i potwierdzeniu autentyczności faktury
	Krok 4.	Rozmowa z zarządem. Kierownictwo musi wiedzieć, jak akceptować faktury elektroniczne
	Krok 5.	Określenie, w jakim stopniu system księgowy w firmie jest przygotowany do e-fakturowania 
	Krok 6.	Decyzja i przygotowanie techniczne

	3.2.	Bariery psychologiczne do pokonania przy wdrożeniu cyfrowego fakturowania
	3.3.	Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?
	3.4.	Jak przygotować partnerów handlowych do odbioru e-faktur?
	3.5.	Techniczne przygotowanie do wdrożenia e-faktury


	Cześć 4.
	Od faktury 
papierowej do 
ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej
	4.1.	IVS Grupa
	4.2.	Arsanit


	Redakcja, autorzy 
	i eksperci raportu
	O fundacji Digital Poland 
	i Festiwalu Cyfryzacji
	O Sage w Polsce
	O 10 senses

