10 maja 2018 r.

Pan
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na przekazany pismem z 26 kwietnia 2018 r. (DGE-I_0210.7.2018.AJ) projekt ustawy o
fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w
Federacji Przedsiębiorców Polskich, uprzejmie przedstawiam następujące uwagi.
Uwagi ogólne
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że projektowana ustawa stanowi nie tylko wdrożenie dyrektywy
2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych,1 ale przede wszystkim
odpowiada na potrzebę usprawnienia ważnej części obrotu gospodarczego, jakim jest rynek zamówień
publicznych. Na pozytywną ocenę zasługuje szerokie wykorzystanie istniejących instytucji prawnych, co z
pewnością ułatwi stosowanie fakturowania elektronicznego. Jako trafną należy ocenić decyzję
projektodawcy o włączeniu polskiego systemu fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
do europejskiego „systemu” prowadzonego przez stowarzyszenie OpenPEPPOL.2
Uwagi szczegółowe
Poniżej zgłaszamy uwagi szczegółowe, które mają charakter prawny i legislacyjny, i w żadnym stopniu nie
podważają konstrukcji projektowanej ustawy.
1) art. 4 ust. 1
Przekazany projekt ustawy nie zawiera przepisu, który jednoznacznie wskazywałby sankcję za odmowę
odebrania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez zamawiającego, wbrew obowiązkowi
nałożonemu w art. 4 ust. 1.
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Projekt ustawy w art. 1 ust. 2, w ślad za art. 9 dyrektywy 2014/55/UE, słusznie wyraźnie stanowi, że
przepisy projektowanej ustawy nie naruszają przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa
VAT). W przepisie art. 106n ust. 1 ustawy VAT, odbiorca faktury jest wyraźnie upoważniony do odmowy
akceptacji faktury elektronicznej.3 Z powyższego przepisu, bez wątpienia wynika, że przepisy ustawy VAT
mają pierwszeństwo. Należy zwrócić bowiem uwagę, że przepis art. 1 ust. 2 nie zawiera żadnego
zastrzeżenia, np. „ w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą”. Takie zastrzeżenie mogłoby być
uznane za wątpliwie w świetle brzmienie przepisu art. 9 dyrektywy 2014/55/UE.
Wobec powyższego, zgodnie z ogólnymi zasadami wykładni literalnej, zamawiający na podstawie art.
106n ust. 1 ustawy VAT ma prawo uznać, że w istocie nie jest zobowiązany do obierania faktur
elektronicznych. Taki skutek jest oczywiście sprzeczny z dyrektywą 2014/55/UE. Oczywiście, takiego
skutku można uniknąć dokonując wykładni zgodnej z prawiem unijnym. Jednakże, prostsze i bardziej
przejrzyste dla adresatów polskiego prawa będzie rozstrzygniecie tej kwestii wprost w przepisach.
W związku z powyższym, niezbędną i minimalną zmianą, jak powinna zostać wprowadzona do projektu
jest wyłączenie stosowania art. 106e ust. 1 ustawy VAT. Proponuję dodać zdanie drugie do art. 4 ust. 1:
„Art. 4. 1. Zamawiający jest obowiązany odebrać od wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną przesłaną za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.”
2) art. 4 ust. 3
W celu nadania przepisowi art. 4 ust. 3 brzmienia bardziej spójnego z brzmieniem przepisu § 2 ust. 1
rozporządzenia w sprawie życia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego4, przepisowi arat. 4 ust. 3 proponuje się nadać brzmienie:
„3. W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy z 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych albo umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, do których nie
stosuje się ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi, zamawiający może, w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo
w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego albo
postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji, wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.”
Dodatkową, pozytywną konsekwencją proponowanej zmiany jest to, że wykonawcy dowiedzą się o
stosowaniu fakturowania elektronicznego na najwcześniejszym etapie postępowania (niezależnie od trybu
w jakim będzie prowadzone).
3) art. 4 ust. 4
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W przepisie art. 4 ust. 4 zostało użyte sformułowanie „jeżeli wyrażą na to zgodę”. Zgodnie z typowymi
zasadami komunikacji w sformalizowanych postępowaniach, wykorzystanie środków komunikacji
elektronicznej wymaga zgody „odbiorcy” komunikatu.5 W celu doprecyzowanie tego unormowania
proponuje się przepisowi nadać brzmienie:
„4. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty
elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę albo do
postępowania o udzielenie zamówienia ma zastosowanie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych.”
4) art. 5 ust. 1
Wprowadzenie do wyliczenia w art. 5 ust. 1 zawiera niefortunne sformułowanie. Skoro „ustrukturyzowana
faktura elektroniczna” w art. 2 pkt 4 została zdefiniowana jako „faktura elektroniczna, o której mowa w
art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”, jest oczywiste, że musi
zawierać elementy przewidziane w przepisach tej ustawy. Obecne brzmienie art. 5 ust. 1 powtarza więc
nakaz zawarcia w fakturze elementów wskazanych w art. 106e i art. 106f ustawy VAT, który już wynika z
samej definicji ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Bardziej oczywiste, i logicznie poprawne, byłoby nadanie wprowadzeniu do wyliczenia następującego
brzmienia:
„1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, oprócz elementów wymaganych przepisami
ustawy z 11 marca o podatku od towarów i usług, zawiera także:”.
Jednocześnie, w art. 5 ust. 1 pkt 2 proponuje się zastąpić pojęcie „umowy o udzielenie zamówienia
publicznego” pojęciami znanymi z ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na
roboty budowalne lub usługi:
„2) wskazanie umowy w sprawie zamówienia albo umowy koncesji”.
5) art. 11 ust. 1
W przepisie art. 11 ust. 1 wskazanie art. 6 ust. 4 należy zastąpić wskazaniem art. 6 ust. 3 (obowiązek
założenia konta przez zamawiającego).
Proponuje się dodać przepis przejściowy, zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki
utworzy platformę w terminie umożliwiającym jej funkcjonowanie od 18 kwietnia 2019. Obecne brzmienie
przepisu art. 11 ust. 1 może sugerować, że platforma ma być gotowa 27 listopada 2018 r., skoro od tego
dnia stosuje się przepis art. 6 ust. 1. Tymczasem, wystarczające jest aby platforma działała na pewien czas
przed 18 kwietnia 2019 r., np. od 1 marca 2019 r., aby umożliwić zainteresowanym założenie kont.
Wyrażona tutaj norma może przybrać postać następującego przepisu:
„Art. 11. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2018 r. z wyjątkiem:
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1) art. 6 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.;
2) art. 4 i art. 6 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r..
2. Do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz umów koncesji, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21
października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, przepisy ustawy stosuje
się od 1 sierpnia 2019 r.”.
6) Propozycja dodania skrócenia terminów zapłaty przy fakturowaniu elektronicznym
Przekazany projekt ustawy przewiduje utworzenie platformy do przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. W przypadku większości zamówień publicznych zamawiający będą zobowiązani do
odbierania takich faktur. Po stronie wykonawców nie ma natomiast obowiązku wysyłania faktur za
pośrednictwem platformy. O ile nałożenie obowiązku może być niecelowe, to niewątpliwie warto rozważyć
zachęty dla przedsiębiorców do korzystania z platformy. Taką oczywistą zachętą może być skrócenie
terminów otrzymania zapłaty od zamawiającego.

a) skrócenie terminów zapłaty
Terminy zapłaty w zamówieniach publicznych są regulowane w ustawie o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.6 W związku z tym, poddaję pod rozwagę zmianę ustawy o terminach zapłaty,
która polega na skróceniu terminów zapłaty otrzymywanej od podmiotu publicznego:
 z 30 dni do 20 dni, w przypadku gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny nie będący podmiotem
leczniczym,
 z 60 dni do 50 dni, w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem
leczniczym.
W konsekwencji, odpowiedniemu skróceniu powinien ulec terminu, od którego naliczane są odsetki za
opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy umówiony termin zapłaty jest zbyt długi albo zapłata została
dokonana zbyt późno.
Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla wierzycieli, co jednoznacznie dopuszcza przepis art. 17 ust. 3
dyrektywy 2011/7/UE („Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić w życie przepisy, które są
korzystniejsze dla wierzyciela niż przepisy niezbędne do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy”).7
W związku z powyższym proponuję dodać do projektu nowy artykuł po obecnym art. 8:
„Art. 9. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 684 i z 2018 r., poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 684 i z
2018 r., poz. 650.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz. Urz. L 48 z 23.02.2011, str. 1.
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1) w art. 8 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Jeżeli podmiot publiczny jest obowiązany odebrać fakturę za pośrednictwem
platformy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. ….), termin zapłaty, liczony od dnia
wprowadzenia przez wierzyciela faktury do platformy, nie może być dłuższy niż:
1) 20 dni - w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem pkt 2;
2) 50 dni - w przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy dłużkiem jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym, oraz przypadku, o którym mowa w ust. 3.
4b. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, ustalony w umowie termin
zapłaty jest dłuższy niż 20 dni, liczonych od dnia wprowadzenia przez wierzyciela faktury do
platformy, potwierdzającej dostawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony
warunek, o którym mowa w ust. 3, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie
20 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.”;
2) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub
obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1, 4, 4a i
4b, art. 10, art. 11 i art. 12, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.”.

b) sankcja nieważności bezzasadnej odmowy odbioru faktury elektronicznej
Jednocześnie, w celu zapewnienia spójności z przepisem art. 13 ustawy o terminach zapłaty, celowe jest
dodanie do projektowanej ustawy przepisu, który pozbawi mocy wszelkie czynności prawne (jednostronne
i dwustronne), które zmierzałyby do obejścia przepisu o obowiązku odbierania przez zamawiających
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Przepis mógłby być umiejscowiony w art. 4, jako nowy ust. 5:
„5. Czynności prawne zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia obowiązku, o którym mowa
w 1, lub uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, są nieważne.”

c) przepis przejściowy
Nadto, należy uzupełnić przepis przejściowy obecnego art. 11 o przepis ust. 3, np. w brzmieniu:
„3. Przepis art. 9 stosuje się do transakcji handlowej zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w którym termin złożenia oferty albo oferty
ostatecznej upływa po dniu 18 kwietnia 2019 r.”.

d) dostosowanie tytułu projektowanej ustawy
W przypadku przyjęcia powyższej propozycji, tytuł projektu należy zmienić na:
„Ustawa z dnia …….. o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych oraz zmianie
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”
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Podsumowanie
Przedstawione powyżej propozycje modyfikacji przesłanego projektu ustawy zmierzają do poprawienia
projektu, tak aby jego założony cel został osiągnięty bez niepotrzebnych kontrowersji prawnych.
Uważamy, że ważną motywacją korzystania z platformy może być zachęta w postaci skrócenia terminów
zapłaty. Wydaje się, że wymierna korzyść dla wykonawców będzie najlepszym sposobem upowszechnienia
fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych uwag.
Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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