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PROCEDURA ZAPEWNIANIA AUTENTYCZNOŚCI POCHODZENIA, INTEGRALNOŚCI TREŚCI ORAZ
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I.

WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi procedurę wdrożenia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Kołbaskowie Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo elektronicznego sposobu wystawiania,
przesyłania oraz przechowywania faktur, duplikatów faktur i korekt faktur, określającą w
szczególności rodzaje kontroli oraz zasady postępowania w celu zapewnienia autentyczności
pochodzenia i integralności treści dokumentów przesyłanych oraz przechowywanych w
formie elektronicznej.
Podstawą dla wprowadzenia elektronicznego

fakturowania oraz przyjęcia niniejszej

procedury jest art. od 106a do 108 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221,).
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Dla celów niniejszej procedury („Procedura”) następujące pojęcia należy rozumieć w
określony poniżej sposób:

•

Administrator – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
zobowiązany

do

nadzoru

nad

wdrożeniem

fakturowania

i

przechowywania

elektronicznego, a w szczególności do przestrzegania Procedury oraz do wykonywania
czynności w niej wskazanych. Administrator wyznacza osoby, które będą obsługiwały
fakturowanie i przechowywanie elektroniczne dokumentów;
•

Akceptacja – zgoda udzielona Zakładowi przez Odbiorcę na wystawianie i przesyłanie
dokumentów w formie elektronicznej, która stanowi załącznik nr 1 do Procedury

•

Autentyczność pochodzenia dokumentów – pewność co do tożsamości wystawcy
dokumentów,

•

Fakturowanie elektroniczne – proces wystawienia (tworzenia) i przesyłania przez
Zakład dokumentów w formie elektronicznej (w postaci plików nieedytowalnych PDF),

•

Dokumenty przesyłane elektronicznie – Dokumenty, które będą wystawiane
(tworzone) oraz przesyłane do Odbiorcy w formie elektronicznej (w postaci
nieedytowalnego pliku PDF),
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•

Integralność treści dokumentów – brak możliwości zmiany danych, które powinny
zawierać dokumenty, to jest danych wskazanych w Ustawie, z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221, ).

•

Odbiorca – odbiorca dokumentów w formie elektronicznej,

•

Przechowywanie elektroniczne – proces archiwizacji dokumentów w formie
elektronicznej (w postaci nieedytowalnych plików PDF),

•

Regulamin

–

Regulamin

przesyłania

dokumentów

w

formie

elektronicznej

obowiązujący w Zakładzie, który stanowi integralną część Procedury,
•

System komputerowy – Zintegrowany System Informatyczny – program służący
między

innymi

do

wystawiania

dokumentów

elektronicznych

w

formacie

nieedytowalnych plików PDF,
•

Ustawa – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1221,).

•

Dokumenty – faktura, korekta faktury oraz duplikat faktury,

•

Zakład - wystawca dokumentów w formie elektronicznej – Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo

2. Procedura

ma

zastosowanie

wyłącznie

do

dokumentów

przesyłanych

lub

przechowywanych elektronicznie.
3. Przyjęcie Procedury przez Zakład nie wyłącza ani w żadnym stopniu nie narusza
możliwości stosowania przez Zakład wystawiania, przesyłania, a także przechowywania
dokumentów w postaci papierowej.

III. AKCEPTACJA
1. Zakład rozpocznie fakturowanie elektroniczne wyłącznie po otrzymaniu Akceptacji od
Odbiorcy. Wzór Akceptacji stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. Wypełnioną i podpisaną Akceptację Odbiorca przekazuje Zakładowi zgodnie z
warunkami Regulaminu.
3. Pracownik Zakładu, po sprawdzeniu poprawności wypełnionego druku Akceptacja
wprowadza dane do systemu.
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4. Akceptacja podlega przechowywaniu przez okres 10 lat licząc od daty wystawienia
ostatniego dokumentu dla Odbiorcy.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych np. nazwy, adresu (z wyjątkiem adresu
mailowego) Odbiorcy, Odbiorca powinien zgłosić w formie pisemnej nowe dane do
Zakładu. Jeżeli nowe dane nie zostaną zgłoszone, faktury elektroniczne będą wystawiane i
wysyłane według danych ostatnio wskazanych.
6. Zakład ma możliwość wycofania się z fakturowania elektronicznego na zasadach
wskazanych w Regulaminie.

IV.

WYCOFANIE

ZGODY

NA

ELEKTRONICZNE

PRZESYŁANIE

DOKUMENTÓW
1. Odbiorca, w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania dokumentów drogą
elektroniczną. Wzór Wycofania Akceptacji stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
2. Wypełnione i podpisane wycofanie Akceptacji Odbiorca przesyła do Zakładu zgodnie z
warunkami Regulaminu.
3. Zakład odstąpi od fakturowania elektronicznego najpóźniej po upływie 7 dni od
otrzymania od Odbiorcy pisemnego cofnięcia Akceptacji.

V. POWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
WYKORZYSTYWANEGO

DO

ODBIERANIA

DOKUMENTÓW

ELEKTRONICZNYCH
1. Odbiorca, w każdej chwili może zmienić adres poczty elektronicznej wykorzystywany do
odbierania dokumentów elektronicznych. Wzór Powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do
Procedury.
2. Wypełnione i podpisane powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej Odbiorca
przesyła Zakładowi zgodnie z warunkami Regulaminu.
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3. Odbiorca powinien zawiadomić Zakład o nowym adresie e-mail najpóźniej na 7 dni przed
momentem, od którego chciałby otrzymywać dokumenty na nowy adres. Do tego czasu
dokumenty w formie elektronicznej będą wysyłane na poprzedni adres.

VI.

UZGODNIENIA

W

ZAKRESIE

AUTENTYCZNOŚCI

ZAPEWNIANIA

POCHODZENIA I INTEGRALNOŚCI TREŚCI DOKUMENTÓW W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
1. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści dokumentów
Zakład wyznaczył jeden adres e-mail: faktura@zwik.kolbaskowo.pl, używany podczas
przesyłania Odbiorcy dokumentów w formie elektronicznej. Adres ten będzie
wykorzystywany przez Zakład do jednego procesu jakim jest proces przesyłania Odbiorcy
dokumentów elektronicznych dotyczących sprzedaży, zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Logowanie na adres e-mail faktura@zwik.kolbaskowo.pl zostało zabezpieczone
odpowiednim hasłem.
3. Dostęp do skrzynki e-mail faktura@zwik.kolbaskowo.pl mają tylko uprawnieni
pracownicy Zakładu.
4. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści dokumentów
Zakład wdrożył odpowiednie procedury administracyjne oparte na kontrolach, które mają
za zadanie ustalić wiarygodną ścieżkę audytu pomiędzy fakturą wystawioną Odbiorcy, a
świadczeniem usług na rzecz Odbiorcy.
5. W celu zapewnienia czytelności faktur Zakład wykorzystuje komputerowy system, który
obsługuje zarówno dokumenty wystawione w formie papierowej jak i elektronicznej.

VII.

OSOBY

WYZNACZONE

DO

OBSŁUGI

FAKTUROWANIA

I

PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
1. Administrator wyznacza osoby odpowiedzialne w Zakładzie za obsługę fakturowania i
przechowywania elektronicznego dokumentów.
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2. Osoby wyznaczone do obsługi fakturowania i przechowywania elektronicznego
dokumentów, w przypadku zawinionego i rażącego naruszenia procedury mogą być
pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3. Wyznaczone osoby potwierdziły własnoręcznym podpisem, na piśmie, fakt przyjęcia
powyższych obowiązków oraz odpowiedzialności poprzez podpisanie stosownego
oświadczenia.
4. Zakład zapewnił mechanizm wystawiania dokumentów elektronicznych, który w
możliwie najwyższym stopniu zapobiega możliwości ingerowania w treść wystawianych
dokumentów przez osobę obsługującą system, a wystawione dokumenty są zapisywane w
formacie pliku nieedytowalnego PDF.

VIII.

WYSTAWIANIE

I

PRZESYŁANIE

DOKUMENTÓW

W

FORMIE

ELEKTRONICZNEJ
1. Zakład będzie wystawiać dokumenty wysyłane w formie elektronicznej wykorzystując
system komputerowy, który używany jest w celu dokumentowania wszystkich spraw
związanych z Odbiorcami Zakładu.
System gwarantuje, że dokumenty tu zapisane nigdy nie zostaną usunięte. Dokumenty
będą tworzone w postaci plików nieedytowalnych (w formacie PDF).
2. Dokumenty będą w każdym przypadku zawierać wszelkie inne dane wymagane przez
przepisy Ustawy.
IX. PRZECHOWYWANIE ELEKTRONICZNE DOKUMENTÓW WYSŁANYCH
ODBIORCOM
1. Zakład będzie dokonywać elektronicznego przechowywania kopii dokumentów (w
nieedytowalnych plikach PDF) przekazanych Odbiorcom, bez względu na to, w jakiej
formie dokonywane będzie przekazanie dokumentów (elektronicznie lub papierowo).
Archiwizacji dokumentów dokonuje upoważniony pracownik raz w miesiącu.
2. Zakład przechowuje dokumenty w formacie i treści identycznej z przesłaną do
Kontrahenta, archiwizując je na serwerach i macierzach dyskowych przeznaczonych do
kopii zapasowych, skatalogowanych według okresów księgowych.
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3. W nazwie przechowywanych plików z dokumentami elektronicznymi znajduje się numer
faktury, pozwalające na łatwe ich odszukanie.

X.

UDZIELANIE

DOSTĘPU

DO

ARCHIWUM

DOKUMENTÓW

ELEKTRONICZNYCH
1. Na stanowiskach komputerowych Zakładu związanych z Procedurą zainstalowane są
tylko takie systemy, które zapewniają możliwość nadawania indywidualnych uprawnień
użytkownikom do określonych zasobów oraz posiadają funkcję rejestrowania faktu pracy
(zalogowania) w systemie każdego użytkownika.
2. Zakład zapewni dostęp do przechowywanych dokumentów uprawnionym prawnie
organom (w tym organom kontroli skarbowej) w trybie umożliwiającym tym organom
bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Dostęp tego rodzaju
również będzie rejestrowany.
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Załącznik nr 1
AKCEPTACJA - ZGODA NA PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Odbiorca faktur („Odbiorca”):
Imię i nazwisko/nazwa firmy
.......................................................................................................................................................
Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...................................................................................................................
W przypadku przedsiębiorców
NIP.............................................................Regon.........................................................................
Wpisany

do

działalności

rejestru/ewidencji

gospodarczej

.....................................................................................................................prowadzonego przez
Sąd/Urząd................................................................................................................................pod
numerem..................................................................................................................................
wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo,
faktur, duplikatów faktur i korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2017r poz. 1221), na warunkach wskazanych w obowiązującym w Zakładzie Regulaminie
przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujący w Zakładzie Regulamin przesyłania dokumentów w
formie elektronicznej.
Adres e-mail, na który będą przesyłane dokumenty w formie elektronicznej to:
.......................................................................................................................................................
Dokumenty będą przesyłane z adresu e-mail faktura@zwik.kolbaskowo.pl
Przyjmuję do wiadomości, że Zakład może wystawiać dokumenty (faktury, duplikaty faktur i korekty faktur) również w
tradycyjnej formie papierowej zamiast w formie elektronicznej, na co wyrażam zgodę.
Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta na warunkach wskazanych w
Regulaminie, w następstwie czego Zakład utraci prawo do wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.
W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail zobowiązuję się do powiadomienia Zakładu na warunkach
wskazanych w Regulaminie.
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo. Dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie w celu wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia
1997 (Dz.U. 2016 poz. 922 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do
wiadomości informację o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wyrażenia
sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Miejscowość i data:

Podpis klienta:

..............................................................

....................................................................
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(czytelny podpis/pieczątka)
Załącznik nr 2
WYCOFANIE AKCEPTACJI NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE I
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW
Odbiorca faktur („Odbiorca”):
Imię i nazwisko/nazwa firmy
......................................................................................................................................................
Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.....................................................................................................................
W przypadku przedsiębiorców
NIP.............................................................Regon.........................................................................
wpisany

do

rejestru/ewidencji

działalności

gospodarczej................................................................................................prowadzonego przez
Sąd/Urząd................................................................................................................................pod
numerem.....................................................................................................................................
wycofuję zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Kołbaskowie Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo, faktur VAT, duplikatów faktur
i korekt faktur w formie elektronicznej.
W związku z powyższym Zakład traci możliwość wystawiania (udostępniania) dokumentów
w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia wycofania zgody.
Miejscowość i data:

Podpis klienta:

.................................................................... ....................................................................
(czytelny podpis/pieczątka)
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Załącznik nr 3
POWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
WYKORZYSTYWANEGO DO ODBIERANIA DOKUMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH

Odbiorca faktur („Odbiorca”):
Imię i nazwisko/nazwa firmy
......................................................................................................................................................
Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.....................................................................................................................
W przypadku przedsiębiorców
NIP.............................................................Regon.........................................................................
wpisany

do

rejestru/ewidencji

działalności

gospodarczej................................................................................................prowadzonego przez
Sąd/Urząd................................................................................................................................pod
numerem.....................................................................................................................................
oświadczam, że zmianie uległ adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu odbierania
dokumentów elektronicznych.
DOTYCHCZASOWY ADRES E-MAIL:
.......................................................................................................................................................
NOWY ADRES E-MAIL:
.......................................................................................................................................................
Proszę o uwzględnienie nowego adresu e-mail przy przesyłaniu dokumentów elektronicznych
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo i
dokonanie modyfikacji w ciągu 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia.
Miejscowość i data:

Podpis klienta:

......................................................

....................................................................
(czytelny podpis/ pieczątka)
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