


B A D A N I A  Z R E A L I Z O W A N E  

W  R A M A C H  P R O G R A M U   

R O Z W O J U  P L AT F O R M Y  W Y M I A N Y  
D O K U M E N T Ó W  E L E K T R O N I C Z N Y C H  



Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna 
nowość czy ryzykowny eksperyment? 

P R E Z E N TA C J A  W Y N I K Ó W  B A D A N I A  I L O Ś C I O W E G O  N A  T E M AT  
P E R C E P C J I  E - FA K T U R Y  P R Z E Z  M Ś P.    

W R Z E S I E Ń  -  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 4  

 



Główny cel badania 

Głównym celem badania było poznanie skali 

zjawisk związanych z postawami, 

doświadczeniami, barierami odnośnie faktury 

elektronicznej w sektorze MŚP. 

Co osoby odpowiedzialne w firmach za proces 

fakturowania wiedzą o e-fakturze? 

Jak postrzegana jest e-faktura? 

Jakie są czynniki rozwoju i bariery wprowadzenia  

e-faktury?  
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Respondentami byli przedstawiciele firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (firmy zatrudniające 10-249 pracowników) 
odpowiedzialni  za cały proces wystawiania faktur.  

 

 

Metodologia 
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Czyli jak i z kim przeprowadziliśmy badanie. 

branża (%) 

metodologia próba: ilość firm profil działalności 

CATI  

(wywiady telefoniczne) 

145 165 

10-49 

pracowników 

50-249 

pracowników 27 

10 

18 

5 

25 

15 

produkcja  

budownictwo  

handel  

transport  

sektor publiczny  

usługi  



E-faktura w MŚP 
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MŚP słyszało o e-fakturach 97% 

MŚP wystawia wyłącznie faktury papierowe 79% 

MŚP otrzymuje od swoich dostawców e-faktury 73% 



Wiedza na temat faktury elektronicznej 
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Samoocena wiedzy przedsiębiorców 

45% MŚP ocenia, że e-faktura nie jest w wystarczający 

sposób popularyzowana 

1% 

7% 

41% 
46% 

5% 

zupełnie nic 
nie wiem  

prawie nic 
nie wiem  

mam małą 
wiedzę  

mam dość 
dużą wiedzę 

mam bardzo 
dużą wiedzą 

22% 

1% 

27% 

47% 

4% 

nie wiem  bardzo 
niejasne 

dość 
niejasne 

dość jasne  bardzo jasne  

49% 51% 

Jak Pan/i ocenia regulacje prawne dotyczące e-faktury?  Jak Pan/i ocenia swoją wiedzę na temat e-faktury?  



Wiedza na temat faktury elektronicznej 
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Źródła wiedzy na temat obowiązujących przepisów, ich zmian i 

interpretacji z zakresu rachunkowości 

Ponad   80% przedsiębiorców czerpie wiedzę z 

portali branżowych i prasy  

15% 

35% 

60% 

69% 

74% 

79% 

85% 

88% 

znajomy pracownik urzędu skarbowego  

obsługujące nas biuro rachunkowe  

szkolenia, kursy  

znajomi księgowi  

publikacje branżowe jak książki, artykuły  

ustawa o rachunkowości i inne akty prawne  

artykuły w prasie powszechnej (druk, Internet)  

branżowe portale\ strony internetowe  



Wiedza na temat faktury elektronicznej 
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Przekonanie a rzeczywista wiedza przedsiębiorców 1/2 

Ponad  20% badanych uznało, że faktura wysłana 

e-mailem nie jest e-fakturą 



Wiedza na temat faktury elektronicznej 
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Przekonanie a rzeczywista wiedza przedsiębiorców 2/2 

Blisko 50% 
firm jest przekonanych, że US wymagają do 

kontroli papierowych wersji faktur, co piąta – 

nie jest pewna, jakie są wymagania.  

urzędy skarbowe wymagają na potrzeby kontroli papierowe 

wersje faktur 

potrzebna jest zgoda Urzędu Skarbowego na wystawianie przez 

firmę e-faktur 

do kontroli podatkowej można przedstawić e-faktury na płycie CD 

lub innym nośniku danych, bez konieczności ich drukowania 
52% 

12% 

46% 

21% 

73% 

33% 

FAŁSZ PRAWDA nie wiem 

21% 

26% 

15% 

e-faktura wymaga podpisu elektronicznego 26% 68% 7% 



Wiedza na temat faktury elektronicznej 
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Przedsiębiorcy, wbrew swojemu 

przekonaniu, mają całkiem dużą 

wiedzę na temat e-faktury, jednak 

barierą dla jej upowszechnienia 

wydaje się brak pewności co do 

kształtu regulacji prawnych w tym 

zakresie oraz nieuzasadniony strach 

przed instytucjami, takimi jak urzędy 

skarbowe.  



Faktura elektroniczna w praktyce 
Papier górą! 
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Wystawianie faktur elektronicznych 

 68% 
firm do tej pory  

nie rozważało 

wprowadzenia e-faktury 

40% ocenia, że wprowadzenie 

e-faktury nie będzie 

korzystne  

 

 

 

 

 

 

79%                  przedsiębiorców 

wysyła swoim odbiorcom 

wyłącznie faktury papierowe 



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Postrzeganie korzyści z wprowadzenia e-faktury 

Ponad  20% 
przedsiębiorców nie umiało samodzielnie 

wskazać żadnych korzyści albo twierdziło, 

że nie ma żadnych korzyści 

62% 
oszczędności 

finansowe 

 

druk, wysyłka,  

czas pracy 
 

10% 
inne korzyści 

 

 

wygoda, 

ochrona 

środowiska 
 

29% 
dostarczenie  

faktury 

 

szybkość obiegu 

dokumentów, 

wygoda 



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Ważność korzyści, jakie daje e-faktura 1/2 

Ponad  ¾ 
przedsiębiorców wskazuje na oszczędności 

wynikające z braku potrzeby drukowania  

i wysyłania faktur papierowych  

oszczędność pieniędzy wynikająca z braku konieczności 

przechowywania i archiwizowania faktur papierowych 

oszczędność miejsca wynikająca z braku konieczności 

przechowywania faktur papierowych 

oszczędność czasu wynikająca z braku potrzeby 

drukowania i przygotowania do wysyłki faktur papierowych 

oszczędność pieniędzy wynikająca z braku potrzeby 

drukowania i wysyłania faktur papierowych 
77% 

65% 

62% 

64% 

14% 

15% 

21% 

18% 

8% 

20% 

17% 

18% 

ważna ani ważna, ani nieważna nieważna nie wiem  



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Ważność korzyści, jakie daje e-faktura 2/2 

77% 
respondentów potwierdza, że aspekty 

ekologiczne są dla nich ważne, jednak nie 

wymienia ich spontanicznie 

mniejsze ryzyko zagubienia faktury elektronicznej niż 

faktury papierowej 

ochrona środowiska 

budowanie wizerunku nowoczesnej firmy 

skrócenie czasu dostarczenia faktury do odbiorcy dzięki 

temu, że jest wysyłana elektronicznie 
77% 

60% 

84% 

55% 

13% 

20% 

8% 

18% 

10% 

20% 

8% 

25% 

 ważna ani ważna, ani nieważna nieważna nie wiem  



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Postrzeganie barier stosowania e-faktury 

Ponad  29% 
przedsiębiorców nie umiało samodzielnie 

określić co jest barierą stosowania e-faktury 

w ich firmie 

25% 
bariery po stronie 

wystawcy 

 

brak 

oprogramowania, 

nawyki i niechęć 

kierownictwa 

 

34% 
bariery po 

stronie klientów 

 

 

niechęć i brak 

możliwości 
 

16% 
brak potrzeby, 

brak korzyści 



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Bariery wdrożenia e-faktury 1/3 

Ponad 50% ankietowanych wyrażała obawy związane 

z urzędami skarbowymi. 

obawa przed urzędem skarbowym 

niechęć urzędów (skarbowych) do nowoczesnych 

rozwiązań/ archaiczne podejście, zacofanie urzędów 

wymagania stawiane przez urzędy skarbowe, aby do 

kontroli przedstawiać faktury papierowe 

niejasne przepisy prawne na temat e-faktury 27% 

38% 

33% 

34% 

31% 

26% 

26% 

28% 

37% 

27% 

33% 

33% 

5% 

9% 

8% 

5% 

zgadzam się ani się zgadzam, ani nie zgadzam nie zgadzam się nie wiem  



Lęk przed URZĘDAMI SKARBOWYMI  

i ich podejściem do faktur elektronicznych  

to wątek konsekwentnie pojawiający się 

zarówno w badaniu jakościowym  

i ilościowym. 



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Bariery wdrożenia e-faktury 2/3 

Niemal   50% 
przedsiębiorców obawia się  

o bezpieczeństwo zapisanych na dysku  

lub serwerze danych 

obawa przed hakerami/ przed włamaniem na dyski/ serwer 

obawa przed utratą danych przechowywanych na dysku/ 

serwerze 

obsługa e-faktur, tj. tworzenie, wysyłanie, przechowywanie, 

księgowanie, jest skomplikowane i czasochłonne 

brak pewności, czy e-faktury docierają do odbiorców, tzn. 

czy klient otworzył e-maila, czy ściągnął fakturę z platformy 

brak wystarczającej wiedzy na temat e-faktury 37% 

43% 

22% 

49% 

46% 

29% 

20% 

22% 

23% 

22% 

34% 

37% 

56% 

27% 

31% 

zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam nie zgadzam nie wiem  



Faktura elektroniczna w praktyce 
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Bariery wdrożenia e-faktury 3/3 

Niemal   60% 
badanych przyznaje, że trudną do pokonania 

barierą w przejściu na e-fakturę jest 

przyzwyczajenie do dokumentów papierowych  

niechęć naszych klientów do otrzymywania e-faktur 

brak wyraźnych korzyści dla naszej firmy z wprowadzenia 

e-faktur 

konieczność poniesienia wydatków związanych z 

przeszkoleniem pracowników, zakupem oprogramowania 

przyzwyczajenie naszej firmy do faktur papierowych 

przestrzeganie zasady, że oryginały faktur wysyłane do 

klienta muszą być podpisane 
34% 

57% 

35% 

34% 

53% 

19% 

19% 

28% 

29% 

20% 

46% 

24% 

36% 

35% 

24% 

zgadzam się ani się zgadzam, ani nie zgadzam nie zgadzam się nie wiem  



79% 
przedstawicieli MŚP otrzymuje  

e-faktury jako osoby prywatne 

Po godzinach - inaczej:  
czyli paradoks przedsiębiorcy 
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54% 

28% 

16% 

3% 

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie zdecydowanie nie 

Na ile jest Pan/i jako osoba prywatna zadowolony/a z otrzymywania faktur w 

formie elektronicznej?  

82% 



Mityczny lęk przed Urzędem Skarbowym oraz brak wiedzy  

i motywacji czyli... 

Kluczowe bariery wprowadzenia e-faktur: 

• obawy związane z urzędami skarbowymi 

• brak jasnych przepisów lub ich niezrozumienie 

• brak wiedzy o benefitach lub brak rzeczywistych korzyści  

• niechęć ze strony klientów, którzy zdaniem MŚP preferują faktury 

papierowe 

• przyzwyczajenie do obecnego rozwiązania.   
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Potrzebne są działania zmierzające do zmiany i wzmocnienia 

pozytywnych postaw wobec e-faktury wśród urzędników 

państwowych.  

ale 

Do zmian należy również przekonać samych przedsiębiorców, 

którym brakuje wiedzy o korzyściach płynących z przejścia  

na e-fakturę i znajmości przepisów.  
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BillBird S.A.  jest częścią korporacji GTECH S.p.A. – globalnego potentata  

na rynku technologii informatycznych.  Klientom biznesowym udostępnia platformę  

do zarządzania procesem e-fakturowania www.mojerachunki.pl. BillBird S.A. wspiera  

w obsłudze e-faktur firmy z różnych sektorów, m.in. z branży telekomunikacyjnej,  

kolejowej i motoryzacyjnej. Firma posiada certyfikat potwierdzający zgodność 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001.  


