
 

 

 

          

 

 

Warszawa, 13 maja 2020 r. 

KL/247/172/758/PP/2020 

 

Pan  

Jan Sarnowski  

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2020 r. znak PT7.8100.1.2020.CNQW.384, kierujące do konsultacji 

społecznych projekt z dnia 23 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grupy 

podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 23 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie 

kas rejestrujących mających postać oprogramowania. 
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Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 23 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe 

jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

 

Na wstępie pragniemy odnotować, że przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia 

(„Rozporządzenie”), wprowadzający uprawnienie do stosowania kas fiskalnych w formie 

oprogramowania, został rozszerzony o przedsiębiorców z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Jest to 

zmiana korzystna i pożądana przez przedsiębiorców, pozwoli na pełniejsze zrealizowanie zakładanych 

przez projektodawcę celów oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.   

W projektowanym rozporządzeniu wśród podatników uprawnionych do korzystania z kas rejestrujących 

w postaci oprogramowania nie uwzględniono jednak przedsiębiorców prowadzących małe placówki 

handlowe.  

Celem objęcia określonych podatników możliwością korzystania z kas rejestrujących mających postać 

oprogramowania jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT, zmniejszenie kosztów 

wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, ułatwienie dokonywania 

rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 

Z tych względów uzasadnione jest objęcie Rozporządzeniem również podatników świadczących usługi 

w zakresie handlu detalicznego (PKWiU 47.00, PKWiU 47.00.1, PKWiU 47.00.2), prowadzących małe 

placówki handlowe.  

Z perspektywy podatników prowadzących małe placówki handlowe, z których większość stanowią 

mikro- i mali przedsiębiorcy szeroka dostępność rozwiązań wirtualnych, związana z relatywnie niskim 

kosztem ich wdrożenia, przy jednakowym poziomie bezpieczeństwa ewidencjonowanych danych, 

zmniejsza ryzyko powstania szarej strefy i sprzyja szczelności systemu poboru VAT.  

Otwarcie tej możliwości: 

(1) zwiększy atrakcyjność rozwiązań online i będzie zachętą do szybszego przejścia na kasy 

z dostępem do Centralnego Repozytorium Kas, sprzyjające lepszej kontroli systemu poboru 

VAT i jego szczelności, zamiast korzystania z kas offline, które pozostaną w obrocie co najmniej 

do końca 2022 r. – dotyczy to w szczególności tych przedsiębiorców z branży handlowej, którzy 

chcą lub muszą wymienić posiadane kasy rejestrujące oraz przedsiębiorców rozpoczynających 

działalność handlową. Ci, którzy będą musieli nabyć kasę rejestrującą przed 31 grudnia 2022 r. 

staną przed wyborem czy nabyć tańszą kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii, czy 

droższą kasę z funkcjonalnością online (art. 145a ust. 7 ustawy o VAT). Umożliwienie 

skorzystania z kas online w formie oprogramowania w branży sprzedaży detalicznej radykalnie 

obniży atrakcyjność kas rejestrujących starego typu (offline), i ułatwi im szybkie przejście na 

rozwiązania online. A zatem uwzględnienie tej grupy podatników w Rozporządzeniu przyczyni 

się do pełnej realizacji celu nowelizacji ustawy o VAT, czyli „szybkiego wycofania z eksploatacji 
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urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich 

kontrola jest obecnie utrudniona”1; 

(2) wyeliminuje barierę ekonomiczną, jaką może się okazać konieczność zakupu fizycznej kasy 

rejestrującej online dla części podatników z branży handlowej, w tym zwłaszcza dla 

najmniejszych przedsiębiorców, co ograniczy ryzyko powstania szarej strefy wynikającej z braku 

możliwości nabycia odpowiednich urządzeń przez zobowiązanych do tego podatników; 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że ekonomiczne skutki wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii będą szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców z branży handlowej  

w związku z nałożonymi na nich ograniczeniami w prowadzeniu działalności i podwyższonymi 

rygorami bezpieczeństwa, które negatywnie wpływają na poziom osiąganych dochodów (§ 8 ust. 4 pkt 

2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Umożliwienie przedsiębiorcom 

prowadzącym małe placówki handlowe korzystania z kas rejestrujących mających postać 

oprogramowania pozwoli istotnie zmniejszyć nakłady finansowe związane z prowadzoną działalnością, 

co jest proporcjonalnie mniejszym obciążeniem regulacyjnym, uwzględniającym radykalne 

pogorszenie sytuacji tego sektora gospodarki wywołane pandemią COVID-19. 

 

Wobec tego postulujemy wprowadzenie do projektu Rozporządzenia zmiany polegającej: 

albo na dodaniu w § 1 punktu 26 w brzmieniu: 

„26) sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKWiU 47.00)”, 

albo przynajmniej na dodaniu w § 1 punktów 26 i 27 w brzmieniu: 

„26) sprzedaży detalicznej owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarniczych, mleczarskich i jaj 

(PKWiU 47.00.1)  

27) sprzedaży detalicznej pozostałej żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych (PKWiU 47.00.2)”. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/247/172/758/PP/2020 

 

                                                 
1 Zob. Ocena Skutków Regulacji dołączona do projektu ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach („nowelizacja ustawy o VAT”). 


