Globalny Język Biznesu

Globalny Numer Lokalizacyjny

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Zgodnie z nimi zamawiający ma obowiązek przyjmować
ustrukturyzowane faktury elektroniczne.
Stronami zobowiązującymi się do odbierania takich właśnie faktur są między innymi:
• organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony
prawa, sądy i trybunały,
• jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) oraz
ich związki,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ),
• uczelnie publiczne,
• państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe.

GLN pozwala na:
• automatyczne i sprawne dostarczanie faktur do konkretnych
jednostek podległych,
• identyfikację zarówno lokalizacji fizycznej (siedziby jednostki
organizacyjnej) oraz wydzielonych w niej funkcji, dzięki czemu
doskonale sprawdza się w przypadku podmiotów korzystających
z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
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Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) głównie służy do identyfikacji przedsiębiorstwa
lub organizacji jako jednostki prawnej. Numery GLN są również stosowane do
identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy.
Do tego celu wykorzystuje się standardowy 13-cyfrowy numer, który sam w sobie
nie przenosi żadnej informacji. Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz
dostępu do danych o partnerze handlowym lub lokalizacji takich jak: adres fizyczny,
rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP itp.

Rodzaje identyfikacji

Podmiot gospodarczy
Identyfikacja dotyczy
zarówno przedsiębiorstw
prywatnych,
jak i administracji
publicznej. Numer GLN
umożliwia precyzyjną
lokalizację firmy.

Lokalizacja fizyczna
GLN umożliwia przejrzysty
obieg informacji. Poprzez
lokalizację fizyczną rozumie
się określone miejsca,
obszary, czy obiekty firmy.
Lokalizacja może odnosić się
m.in. do biura, magazynu, hali
produkcyjnej jak i piętra.

Lokalizacja cyfrowa
GLN standaryzuje
komunikację
pomiędzy systemami
informatycznymi
poprzez
identyfikację adresu
elektronicznego.

Pełnione funkcje
GLN identyfikuje i klasyfikuje
zadania, wykonywane
wewnątrz danego podmiotu
gospodarczego, np. działu
finansowego, działu obsługi
rynku.
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Korzyści
		

precyzyjna identyfikowalność podmiotów gospodarczych i punktów odbioru lub dostaw,

		

usprawnienie procesów logistycznych,

		

jednoznaczna weryfikacja użytkowników,

		

sprawna realizacja procesów komunikacyjnych,

		

wsparcie procesów biznesowych.

Jak pozyskać numer GLN?
1. Zaloguj się na stronie www.mojegs1.pl
2. Wybierz zakładkę „Rejestr numerów”, a następnie „Moje lokalizacje”
3. Wybierz opcję „Dodaj nową lokalizację”
4. Uzupełnij dane adresowe, nazwę oraz typ lokalizacji
5. Odbierz swój numer GLN

Pula 10 numerów (tylko dla nowych

Pojedynczy numer GLN

uczestników)

Opłata jednorazowa
za uzyskanie numeru

Opłata roczna

Opłata jednorazowa
za uzyskanie puli numerów

Opłata roczna
dla jednostek publicznych

40 zł netto

40 zł netto

nie pobiera się opłaty

110,57 zł netto

Pule 100, 1000, 10 000, 100 000 numerów
Pula

Opłata jednorazowa
za uzyskanie puli numerów

do 100

250 zł netto

do 1000

500 zł netto

do 10 000

1000 zł netto

do 100 000

3000 zł netto

Kontakt z ekspertem:
Marzena.Kubiak@gs1pl.org
T 61 850 49 73 | E Marzena.Kubiak@gs1pl.org

Opłata roczna
dla jednostek publicznych

Uczestnictwo w Systemie GS1
w Polsce 110,57 zł netto

GS1 Polska
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, Polska
T 61 851 77 54 | F 61 852 37 94 | E biuro@gs1pl.org
www.gs1pl.org
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