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Warszawa, 15 października 2021 r. 

 

Senator Kazimierz Kleina 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

Senat RP 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji („POHiD”)  przesyłam poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Krajowy System e-Faktur tzw. KSeF – druk 

senacki 511  Ze względu na potrzebę utrzymania istniejących procesów wymiany elektronicznych dokumentów w 

branży handlowej opartych o fakturę EDI mam nadzieję na pozytywne podejście Wysokiej Komisji do propozycji 

uwzględnienie podmiotów świadczących usługi EDI w ramach tworzonego KSeF. 

Proponujemy zmianę brzmienia Art. 106nb poprzez dodanie pkt. 5: 

Art. 106nb. Z Krajowego Systemu e-Faktur mogą korzystać:  

(...) 

„5) podmiot świadczący usługi elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z definicją zawartą w art. 2 zalecenia 

Komisji 1994/820/WE z dnia 19 października 1994 r. dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymian y 

danych, w przypadku gdy porozumienie dotyczące takiej transmisji przewiduje stosowanie procedur gwarantujących 

autentyczność pochodzenia i integralność danych.” 

UZASADNIENIE 

W świetle tego, że w skali prowadzonej w obrocie gospodarczym elektronicznej wymiany danych, faktury stanowią 

jedynie niewielki odsetek, istnieje znaczące ryzyko, że szereg przedsiębiorstw nie zdecyduje się na integrację z 

Krajowym Systemem e-Faktur, w obliczu braku jasno określonych środków pozwalających na spięcie tego Systemu 

z istniejącą infrastrukturą EDI. 

Fakt, iż fakturowanie jest tylko jednym z wielu procesów, które ulegają automatyzacji w ramach struktur 

przedsiębiorstw,  elektronicznym przesyłem dokumentów wspomagane i usprawnianie są niekiedy wyjątkowo 

złożone łańcuchy dostaw, co może prowadzić do tego, że wydzielenie tylko jednej z części, jaką stanowi proces 

fakturowania, będzie przeszkodą, która przesądzić może o niezdecydowaniu się na skorzystanie z Krajowego 

Systemu e-Faktur. 

W związku z powyższym, w celu popularyzacji nowego systemu, jak i zapewnieniu ciągłości elektronicznej wymiany 

danych, sugerujemy wprowadzenie do projektu ustawy następującej zmiany, która jasno wskazałaby podmioty 



 

 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 
tel. +48 22 211 21 27, fax +48 22 378 11 47 

świadczące usługi elektronicznej wymiany danych jako mogące pośredniczyć w integracji z Krajowym Systemem e-

Faktur,  poprzez dodanie punktu 5 do art. 106nb: 

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie przez Wysoką Komisję naszej poprawki do ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk 511   

 

 

Z poważaniem, 

 
Renata Juszkiewicz  

Prezes Zarządu  

POHiD 


