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Jedna e -fak tura
dla wsz ystkich
pr zedsiębiorców
Rozmowa z Tomaszem
Kaweckim, specjalistą z Centrum
Elektronicznej Gospodarki Instytutu
Logistyki i Magazynowania
Michał Koralewski: Z inicjatywy Polskiej Wytwórni

Papierów Wartościowych SA, Unizeto Technologies SA,
Krajowej Izby Rozliczeniowej SA oraz Instytutu Logistyki
i Magazynowania opracowano standardowy wzorzec faktury
elektronicznej, dostosowany do wymagań i warunków polskich.
Jak przebiegały prace nad tym standardem?
Tomasz Kawecki: Zdajemy sobie sprawę, że wiele
przedsiębiorstw, a także urzędów administracji publicznej, oczekuje na wskazanie bezpiecznego, akceptowanego
przez wszystkich wzorca dokumentu elektronicznego.
Projekt rozpoczęliśmy w lutym bieżącego roku od
szczegółowej analizy i rozpoznania funkcjonujących
standardów oraz uwarunkowań prawnych polskich
i europejskich. Następnym punktem była akceptacja jednego z rekomendowanych standardów. Wybraliśmy standard EDI-XML GS1, jako ten najbardziej odpowiadający
potrzebom oraz najbardziej zbliżony do polskich wymagań. Rozbudowaliśmy go o pola, które w pełni pozwoliły
na zastosowanie standardu w warunkach naszego kraju,
czyli pola wymagane prawnie. Dodatkowo standard
faktury elektronicznej został uzupełniony o dane, które
pozwalają na automatyczne generowanie poleceń płatności. Chodzi między innymi o identyfikator płatności,
który pozwala na zidentyfikowanie przez bank konta,
z którego trzeba wykonać przelew, czy na przykład
numer IBAN itp. Po tym jak zarekomendowaliśmy ten
standard, został on poddany konsultacjom społecznym,
tzn. został przesłany do wybranych agend rządowych
i przedsiębiorstw. Wyniki konsultacji zostały przeka-

zane do firm, które
zleciły nam opracowanie standardu
– PWPW, Unizeto
i KIR. Kolejnym
etapem była weryfikacja wszystkich
uwag i zastrzeżeń
oraz dokonanie niezbędnych poprawek
w projekcie.
M.K.: Kiedy zakończył się projekt?
T.K.: Prace zakończyliśmy 11 maja 2006 r. Ostateczną wersję wzoru faktury elektronicznej opublikowaliśmy na stronie www.
e-gospodarka.net.pl kilka dni później.
M.K.: Jakie korzyści dla przedsiębiorców przyniesie stworzenie takiego standardu?
T.K.: Inicjatywa Instytutu Logistyki i Magazynowania
ma na celu stworzenie jednolitego repozytorium dokumentów dla przedsiębiorstw, dzięki któremu wszyscy
w państwie będą posługiwali się jednym i tym samym
dokumentem, który jest zaaprobowany przez agendy
rządowe i przez samych przedsiębiorców. Jeżeli firmy
decydują się na wprowadzenie systemów informatycznych, opierających się o XML, to powinny zapoznać się
z istniejącymi wzorami i wykorzystywać dokumenty
standardowe. Być może uda się doprowadzić do takiego
stanu, że – podobnie jak to ma miejsce w przypadku
faktury papierowej – faktura elektroniczna będzie miała
jednolitą postać w Polsce. Jeżeli się to uda, to trzeba
będzie rozpocząć oficjalny obieg, tak aby postać faktury
znalazła się jako zapis w rozporządzeniu odpowiedniego
ministra. Z naszej strony prace nad standardem zostały
zakończone. To, czy będzie on obowiązujący, zależy teraz
głównie od zainteresowania przedsiębiorców.
M.K.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

POROZMAWIAJ O FAKTURZE ELEKTRONICZNEJ
DOWIEDZ SIĘ O PRACACH NAD JEDNOLITYM STANDARDEM E-FAKTURY
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY ZNAKOWANIA CZASEM
Portal www.logistyka.net.pl zaprasza w lipcu na chat z Tomaszem Kaweckim, specjalistą Centrum
Elektronicznej Gospodarki ILiM, który odpowie na wszystkie pytania związane z fakturą elektroniczną.
Przyjdź na w w w. l o g i s t y k a . n e t . p l
Czekamy na Twoje pytania w każdy piątek lipca,
między godziną 14.00 a 14.30.
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