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Harmonogram udostępniania faktur
 W związku z otrzymywaniem przez IRGiT komunikatów od Członków, dotyczących terminu
otrzymania faktur transakcyjnych dokumentujących rozliczenie transakcji zawartych
na rynkach TGE, Izba planuje wprowadzenie zmian w harmonogramie udostępniania faktur.

 Obecny harmonogram może generować utrudnienia na przełomie miesięcy, kiedy dzień
udostępnienia faktur przypada na kolejny miesiąc kalendarzowy, a większość umieszczanych
dokumentów dotyczy poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 W celu zminimalizowania ryzyk wynikających z terminu udostępnienia dokumentów
księgowych, IRGiT przygotowuje nowy harmonogram udostępniania faktur wraz z narzędziami
obsługującymi. Dokładna data pełnego wdrożenia zmian będzie znana w czerwcu 2019 roku.

 Nowy harmonogram zakłada częstsze lub codzienne udostępnianie faktur na Platformie, jak
również wykazywanie daty udostępnienia, potwierdzającej moment przekazania dokumentu
do Członków.
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Zmiany dotyczące usługi Self-billingu

 Wprowadzenie zmian w Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej dotyczących
wprowadzenia nowej pozycji – „opłata za obsługę dokumentów księgowych poza systemem
fakturowania” (sekcja III pkt. 13 Tabeli Opłat).

 Zarząd IRGiT postanowił odstąpić od pobierania w/w opłaty do 30 czerwca 2019 roku.

 IRGiT rozpocznie naliczanie opłaty za każdy dokument wystawiony Członkom poza systemem
samo-fakturowania po 30 czerwca 2019 roku .

 Usługa Self-Billing oferowana przez IRGiT jest bezpłatna.
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Zmiany dotyczące usługi Self-billingu
 Korzyści usługi Self-Billing:
 zminimalizowanie możliwości błędu w fakturowaniu (dane zbierane są bezpośrednio z systemu
rozliczeniowego)
 jeszcze szybszy dostęp do faktur poprzez stronę internetową (on-line), pozwalający na płynne
zamknięcie okresu sprawozdawczego
 odciążenie poczty elektronicznej i serwerów przekazujących i przechowujących obszerne
wiadomości elektroniczne (faktury)
 możliwość rozliczania podatku VAT przez wystawcę i nabywcę w tym samym okresie
sprawozdawczym

 Pliki generowane w ramach usługi Self-Billing:
 Plik w formacie .txt posiadający podstawowe informacje znajdujące się na fakturze, dane
sprzedającego, kwoty netto, kwoty brutto, VAT

 Plik w formacie .txt dla JPK – rozszerzona wersja pliku nr 1, zawierająca wszystkie wiersze
wystawionej faktury
 Po przesłaniu do Izby pisma z dodatkowymi danymi (głównie dane Urzędu Skarbowego)
generowany jest plik JPK_FA w formacie .xml
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Platforma Udostępniania Faktur

Proponowane zmiany dla Platformy Udostępniania Faktur:

 Pliki .txt dla faktur sprzedażowych Izby.

 Data udostępnienia dokumentu na Platformie.

 Nowe katalogi dla faktur prowizyjnych.

 Komunikaty na ekranie głównym Platformy.
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Terminarz wdrożenia nowych rozwiązań
w ramach usługi Self Billingu
Plan wdrażania rozwiązań:

 Do 30.06.2019 r. – planowany odbiór nowych wersji aplikacji, rozpoczęcie testów i
przedstawienie wprowadzonych zmian.

 Od 15.07.2019 r. – wdrożenie nowych wersji dla środowisk produkcyjnych.
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