
Platforma Elektronicznego Fakturowania -
odpowiedź na europejski standard e-faktury
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Electronic Data Interchange
Elektroniczna Wymiana Danych
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Wymiana komunikatów 

pomiędzy komputerami 

sformatowanych wg 

określonego standardu 

przy minimalnej 

interwencji człowieka



Możliwe utrudnienia związane z EDI

• Różni operatorzy EDI –
konieczność tłumaczenia 
komunikatów pomiędzy 
operatorami

• Komunikaty 
sformatowane w różny 
sposób – różne standardy

• Brak normy (standardu) o pozycji dominującej
• Wysokie koszty obsługi wielu norm
• Problem w zamówieniach transgranicznych – różne 

normy jako bariera w dostępie do rynku i przeszkoda 
dla handlu
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Z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach publicznych



Rozwiązanie możliwych utrudnień

• Różni operatorzy EDI – konieczność 
tłumaczenia komunikatów pomiędzy 
operatorami

• Komunikaty sformatowane w różny 
sposób – różne standardy

• Brak normy (standardu) o pozycji 
dominującej

• Wysokie koszty obsługi wielu norm

• Problem w zamówieniach 
transgranicznych – różne normy jako 
bariera w dostępie do rynku 
i przeszkoda dla handlu
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Na gruncie europejskim:

• Europejska norma elektronicznego 
fakturowania i wykaz syntaktyk 
zgodnych z dyrektywą 2014/55/UE

• Publikacja odniesienia do normy 
i wykazu syntaktyk: 16.10.2017 r.

Na gruncie krajowym:

• Ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu
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Platforma 
Elektronicznego 
Fakturowania
obsługa ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w zamówieniach publicznych –
jednolity standard wymiany danych

ODPOWIEDŹ NA EUROPEJSKI STANDARD E-FAKTURY



Jak Platforma odpowie na normę?

• Ograniczy przeszkody w dostępie
do elektronicznego fakturowania
w szczególności dla administracji 
publicznej oraz małych i średnich firm

• Będzie zgodna z normą europejską

• Upowszechni fakturowanie 
elektroniczne

• Pozwoli na dostosowanie rozwiązania
adekwatnego do potrzeb i możliwości 
instytucji  3 możliwości wdrożenia

• Umożliwi bycie przygotowanym do odbioru i przetwarzania 
faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych

• Zapewni współpracę pomiędzy systemami
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3 możliwości odbioru e-faktury 
od 26 listopada 2018

Strona internetowa Program komputerowy Pełne dostosowanie 
własnego systemu



Jak przygotować się do wdrożenia?
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Ile faktur rocznie płacimy?
Z jakiego systemu księgowego korzystamy?
Czy mamy system do elektronicznego obiegu
dokumentów?
Jaki mamy system elektronicznego obiegu 
dokumentów?
W jakich innych systemach pojawia się faktura?
Jak wygląda proces obiegu faktury?

Rozmowy z firmami informatycznymi obsługującymi instytucję.

Wybór jednego z 3 wariantów wdrożenia.

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych. 

Szkolenia dla użytkowników systemu. 
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tel. 61 666 48 57

Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji

pilotaże
konsultacje

szkolenia


