
Łączymy systemy fakturowania z Krajowym System e-Faktur 
PentaSeF

PentaSeF stanowi warstwę integracyjną pomiędzy systemem fakturowania a Krajowym System 
e-Faktur.

PentaSeF importuje albo tworzy faktury ustrukturyzowane na podstawie danych w formacie 
plików tekstowych otrzymanych z systemów fakturujących. Zaimportowane e-faktury są            
wysyłane do systemu KSeF. 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to wprowadzony przez Ministerstwo Finansów centralny 
system do dokumentowania sprzedaży. 

Jego zadaniem jest rejestracja wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców             
z godnie ze strukturami i procedurami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz        
udostępnianie ich odbiorcom. 

Wszystko po to, aby uszczelnić system podatkowy i skuteczniej przeciwdziałać oszustwom 
podatkowym, a także ułatwić przekazywanie faktur pomiędzy podmiotami i zwiększyć          
bezpieczeństwo.

DLA KOGO?
PentaSeF przeznaczony jest przede wszystkim 
dla przedsiębiorców posiadających systemy do 
fakturowania, których dostosowanie do             
wymagań związanych z fakturam                     
ustrukturyzowanymi byłoby trudne bądź 
niemożliwe. 

W 2023 roku elektroniczne fakturowanie         
i korzystanie z Krajowego System e-Faktur 
stanie się obowiązkowe dla wszystkich 
przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy      
podmiot wystawiający faktury będzie          
zobligowany do zintegrowania swojego 
systemu fakturowego z KSeF.

CMS

Czy jesteś gotowy, aby spełnić obowiązek przesyłania e-faktur          
do KSeF? ?
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Proponujemy indywidualne podejście         
dostosowania systemu PentaSeF do            
procesów fakturowania w przedsiębiorstwie. 
Zapewniamy wsparcie w parametryzacji,         
a także w dostosowaniu obsługi procesu do 
wymagań organizacji. 

Elastyczny model współpracy 

Pentacomp na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany przepisów związane z przekazywaniem 
danych przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Dostosowujemy do nich autorskie 
rozwiązania oraz tworzymy nowe systemy wspierające podmioty gospodarcze w działaniu     
zgodnie z aktualnymi regulacjami.   Ponadto od wielu lat wspieramy Ministerstwo Finansów          
w rozwoju technologicznym systemów centralnych.

>

Usprawnij wymianę danych z organami 
podatkowymi

Skorzystaj z PentaJPK, rozwiązania wspierającego      
przekazywanie do Ministerstwa Finansów danych 
podatkowych i księgowych w postaci Jednolitego Pliku 
Kontrolnego.

>

PentaSeF wspomaga podmioty w zakresie:>
walidacji technicznej – gwarantuje poprawność wypełnienia e-faktur i przekształcenia ich 
w pliki XML przed wysłaniem do Ministerstwa Finansów

wsparcia procesu wysyłki – wysyła i przechowuje wysłane e-faktury oraz informacje      
zwrotne z Ministerstwa Finansów

udostępniania wysłanych e-faktur uprawnionym osobom

pobierania z KSeF faktur zakupowych, przechowywania ich i udostępniania 
uprawnionym osobom lub systemom

wysyłania, pobierania i przechowywania Urzędowych Poświadczeń Odbioru 


