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WDROŻENIE E-FAKTURY - OBSZARY PRAC
Platforma PEF
Utworzenie konta podmiotu i konfiguracja ustawień użytkowników – tryb odbioru ręcznego
lub tryb automatyczny – ustawienie funkcji API
Dostosowanie systemu informatycznego jednostki publicznej
zaprojektowanie i wdrożenie automatycznego odbioru e-faktur z PEF (API) oraz elektronizacji procesów
akceptacji otrzymywanych faktur elektronicznych
Różne modele odbioru oraz dystrybucji e-faktur w jednostkach publicznych
• model podstawowy – dostarczenie e-faktury tylko do jednostki głównej (NIP)
• doręczenia e-faktury bezpośrednio do jednostki podległej - wykorzystanie
standardu identyfikacji podmiotów GS1 – identyfikatorów GLN

Zarządzanie odbiorem e-faktur z PEF
Konfiguracja Kont Podmiotów i skrzynek jednostek podległych
1. Zamawiający i Wykonawcy korzystają z PEF poprzez Konta Podmiotów.
2. Konta Podmiotów (podmiot główny) i przypisane do Konta skrzynki (jednostki podległe) - zarządzane przez Super
Użytkowników, obsługiwane przez Użytkowników (różne poziomy uprawnień).
3. Modele rejestrowania Kont Podmiotów:
• model scentralizowany
• model rozproszony
• modele mieszane

Model scentralizowany
Konto Podmiotu (np. gminy, firmy) na platformie PEF zakłada upoważniony Super Użytkownik.
W ramach konfiguracji Konta Podmiotu, zakłada dodatkowe Identyfikatory PEF / skrzynki przypisane do danego
Konta Podmiotu, dedykowane podległym jednostkom (np. wydziałom w urzędzie, jednostkom budżetowym,
oddziałom firmy itd.).
Super Użytkownik może utworzyć również dodatkowych użytkowników i przypisywać ich do poszczególnych
Adresów PEF / skrzynek z odpowiednim poziomem uprawnień (w tym uprawnień do obsługi dokumentów).
Super Użytkownik zakładający Konto Podmiotu ma dostęp do wszystkich dokumentów w ramach Konta Podmiotu
(także tych przesyłanych na Adresy PEF/skrzynki PEPPOL jednostek podległych).
Zwykli Użytkownicy są przypisani do poszczególnych Adresów PEF/skrzynek PEPPOL i mają dostęp tylko do tych
dokumentów, które były przesyłane w ramach danego Adresu PEF/skrzynki PEPPOL.
Użytkownicy mogą być przypisani do wielu Adresów PEF/skrzynek PEPPOL w ramach jednego Konta Podmiotu.
Patrz https://efaktura.gov.pl/images/PEF-przewodnik-rejestracji.pdf

Model rozproszony
W modelu rozproszonym tworzonych jest wiele niezależnych Kont Podmiotów (np. tworzone jest oddzielne konto dla
gminy i oddzielne dla szkoły),
Każde Konto Podmiotu jest zakładane przez niezależnego Super Użytkownika.
Konta Podmiotów są od siebie odseparowane i Super Użytkownik jednego Konta Podmiotu nie ma dostępu
do danych (np. dokumentów) innego Konta Podmiotu.
Identyczna zasada obowiązuje w przypadku zwykłych Użytkowników – nie będą oni mieli dostępu do danych
(i dokumentów) innych Kont Podmiotów.
Uprawnienia Super Użytkownika i użytkowników danego Konta Podmiotu – jak w modelu scentralizowanym.
Patrz https://efaktura.gov.pl/images/PEF-przewodnik-rejestracji.pdf
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Odbiór i przetwarzanie e-faktur – system IT
1. Dostosowanie systemu informatycznego do automatycznego odbioru e-faktur z PEF
‒ specyfikacja e-faktury zgodna z Normą Europejską (zakres informacyjny e-faktury)
‒ interfejs API (według specyfikacji PEF)
patrz https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/
2. Opracowanie i wdrożenie procedur przetwarzania danych faktury odebranej z platformy PEF
‒ analiza obowiązującej instrukcji kancelaryjnej
‒ analiza funkcjonalności systemu IT wspierających odbiór i czynności akceptacyjne
‒ określenie potrzeby i zakresu zmian funkcjonalności
‒ opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego zmian
‒ realizacja i wdrożenie zmian funkcjonalnych
2. Testowanie odbioru i przetwarzania e-faktur (wysyłka e-faktury od Wykonawcy przez PEF,
odbiór przez Zamawiającego, procesy akceptacyjne, księgowanie e-faktur).

Wdrożenie krok po kroku
1. Analiza stanu jednostki publicznej: struktura organizacyjna (wraz z podmiotami podległymi) i wyposażenie
techniczne – systemy informatyczne (wraz z podmiotami podległymi)
2. Określenie modelu dostarczania e-faktur (model centralny lub rozproszony, adresowanie e-faktur)
3. Konfiguracja dostępu do PEF (konta, skrzynki, wybór Super Użytkownika, uprawnienia Użytkowników)
4. Dostosowanie systemu IT jednostki publicznej do odbioru i przetwarzania e-faktur
5. Dostosowanie przepisów wewnętrznych do procesu elektronicznego odbioru i przetwarzania e-faktur
6. Testy końcowe: wysyłka e-faktury od Wykonawcy przez PEF, odbiór przez Zamawiającego, procesy akceptacyjne,
księgowanie e-faktur).

Dziękuję za uwagę.
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