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Elektroniczne
fakturowanie
Faktura jest najwa˝niejszym dokumentem wymienianym pomi´dzy
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przedsi´biorstwami handlowymi. Ma znaczenie prawne jako podstawa do
deklarowania i odliczania podatku VAT, deklaracji dla celów statystycznych, deklaracji eksportowych i importowych.
Komisja Europejska 31 paêdziernika 2003 r. upowa˝ni∏a organizacje normalizacyjne CEN, CENELEC i ETSI do opracowania ram prawnych fakturowania elektronicznego. Celem tego upowa˝nienia by∏o stymulowanie
prac normalizacyjnych pod kàtem efektywnego wdra˝ania Dyrektywy
2001/115/EC. Z prawnego punktu widzenia handlowcy skorzystajà
z wdro˝enia tej Dyrektywy, która uznaje legalnoÊç elektronicznej faktury

dla potrzeb poboru podatku VAT w Unii Europejskiej . Faktury elektroniczne b´dà w pe∏ni akceptowane przez
instytucje podatkowe paƒstw cz∏onkowskich pod warunkiem stosowania
podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych.
Kwestie dotyczàce handlu elektronicznego w Polsce reguluje m.in.
Ustawa o podpisie elektronicznym , która stanowi
podstaw´ stosowania podpisu elektronicznego w procesach handlowych.
Zgodnie z przepisami Ustawy dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym jest równowa˝ny zwyk∏ej formie pisemnej. Jednak˝e
stosowanie elektronicznej faktury dla celów poboru podatku VAT nie jest
obecnie mo˝liwe.
Jedna z kwestii krytycznych pozostaje okres wa˝noÊci elektronicznej faktury, opartej na certyfikacie podpisu elektronicznego. W Polsce, zgodnie
z Ustawà o podpisie elektronicznym, certyfikat podpisu elektronicznego
wa˝ny jest 1 rok Po up∏ywie tego czasu nale˝y zagwarantowaç autentycznoÊç pochodzenia oraz integralnoÊç zawartoÊci dokumentu dla potrzeb
organów podatkowych. W paƒstwach cz∏onkowskich okres ten wynosi od
4 do 10 lat. Obecnie nawet zaawansowany podpis elektroniczny nie daje
takiej gwarancji. Dla rozwiàzania tego problemu opracowano standard
ETSI TS 101 733, alternatywny do metody znakowania czasem. Nie rozwiàzuje on jednak problemów wynikajàcych z eksploatacji noÊników.
Dyskietki mogà byç stosowane do tego celu przez 2 – 3 lata, a p∏yty CD
przez 5 do 7 lat. Inny problem mo˝e wyniknàç z cz´stych zmian oprogramowania. Oznacza to, ˝e dokumenty tworzone za pomocà jednej wersji
oprogramowania mogà nie byç czytelne dla innej wersji.
Przepisy powinny dawaç równie˝ mo˝liwoÊç zlecania fakturowania podmiotom trzecim oraz klientom, czyli samofakturowania. Samofakturowanie jest procesem, w którym klient wystawia sobie faktur´ po zrealizowaniu zamówienia wiedzàc, co zosta∏o zamówione, w jakiej cenie, znajàc wielkoÊç rzeczywistej dostawy. Faktura od dostawy jest dokumentem
nadmiarowym i nie jest wymagana w celu dokonania p∏atnoÊci. Proces
ten jest prosty i ma coraz wi´ksze znaczenie, poniewa˝ paƒstwa cz∏onkowskie uznajà jego legalnoÊç.
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