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Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r. 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, obowiązkowe fakturowanie w ramach 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zostanie przesunięte z 1 stycznia 2024 r. na dzień 
1 lipca 2024 r. 

Zgodnie z ustawową definicją – faktura ustrukturyzowana (dalej również:- e-faktura), to 
faktura w postaci elektronicznej, wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. 

W praktyce e-faktury są to faktury nowego rodzaju, które nie mają postaci tradycyjnej 
(papierowej lub pliku elektronicznego, np. PDF). Faktury te mają postać pliku w formacie 
XML, wygenerowanym zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą 
logiczną tzw. schematem XSD. Wystawienie e-faktury następuje poprzez przesłanie jej 
do KSeF, który sprawdza ją pod względem poprawności formalnej i po pozytywnej 
walidacji – nadaje jej unikatowy numer. 

Ważne: to właśnie nadanie tego numeru jest równoznaczne z wystawieniem faktury, jej 
wejściem do obrotu prawnego, a także w tym momencie staje się ona również dostępna 
do pobrania dla odbiorcy. 

W praktyce e-faktury są wytwarzane w ww. postaci elektronicznej w oprogramowaniu 
finansowo-księgowym podatnika, które powinno zapewniać możliwość wysyłki faktury 
do KSeF. Zarówno wysyłanie, jak i pobieranie e-faktur zapewnia ogólnodostępny interfejs 
API. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, podatnicy VAT mający siedzibę albo stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski będą zobowiązani 
wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej. 
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W komunikacie z 2 lutego 2023 r., MF zapowiada również zmiany założeń KSeF  
w następującym zakresie: 

• Brak obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów (B2C); 
• Wyłączenie z KSeF biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragony na 

autostradach płatnych); 
• Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane  

w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.; 
• W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania 

faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia 
po wystawieniu offline; 

• Wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF przez podatników zwolnionych 
podmiotowo z VAT – od 1 stycznia 2025 r.; 

• Ma nastąpić również liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 
2025 r. 

Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r., jednak już teraz warto dostosować swoją 
organizację do nowych wymogów. 

KR Group wspiera swoich obecnych i przyszłych Klientów w tych przygotowaniach, 
oferując wsparcie w zakresie merytorycznym jak i technologicznym.  
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About KR Group 
 

KR Group was established in Poland in 2000. Over the 
years the company has built a considerable position on 
the highly competitive market of accounting, tax, audit, 
payroll and HR services. KR Group applies an excellent 
understanding of business realities to its core services, 
thus attracting the most renowned companies  
in its portfolio of clients. 

 
Expanding in the CEE region?  
Choose a single regional provider 
 
Instead of looking for service providers in each country 
and multiplying your expenses, cooperate with us. We 
can help you unleash your regional synergy by cutting 
unnecessary costs and speeding up your processes. 

Our offer includes a variety of integrated services for 
pan-regional groups in CEE, such as: 

Single point of contact, including dedicated account 
manager and team to facilitate cooperation across 
KR Group offices 

Harmonization of VAT compliance processes and 
one-stop shop for settlement of VAT in the CEE-5 

One-time reporting system, including unified 
management reporting and HR & payroll reporting 

Centralized payment process management 
services 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 

Pan-regional tax team capable of dealing with 
cross-border transfer-pricing projects and 
accounting software localization 

Interfaces and integration developed for most 
accounting and reporting software 

Knowledge-sharing tools and procedures 
ensuring time efficiency 

In-house developed accounting data warehouse 
connected with local accounting software. 
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For more information visit our website at www.krgroup.eu 

Hanna Polańska 
Tax Manager 
 
t: (+48) 22 511 56 35 
@: h.polanska@krgroup.pl 

Company headquarters in Warsaw 
ul. Skaryszewska 7 
03-802 Warsaw, Poland 
 
t: (+48) 22 262 81 00 
@: office@krgroup.pl 

Contact 

https://www.krgroup.eu/

