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Wykaz skrótów: 

 BIP MF – strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych 

 CRK – Centralne Repozytorium Kas 

 Kasy dotychczasowe – kasa z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

 Prezes GUM – Prezes Głównego Urzędu Miar 

 projekt ustawy zmieniającej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) 

 rozporządzenie techniczne dotyczące kas online – rozporządzenie Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków 

technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) wydane 

na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym projektem ustawy 

zmieniającej 

 rozporządzenie z 2013 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. 

w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) 

 stare rozporządzenie techniczne – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 

2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 

rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT 

w brzmieniu dotychczasowym, przed wejściem w życie ustawy zmieniającej 

 Szef KAS – Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

 ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) 

I. Cel wydania nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz jego zakres 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej, w zakresie sposobu 

prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków 

zorganizowania i prowadzeniu serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych, 

określonej w art. 111 ust. 7a oraz w art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 68, 

650 i ….) ustawy o VAT, w brzmieniu nadawanym projektem ustawy zmieniającej.  
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W dniu 27 kwietnia 2018 r. został przekazany do prac parlamentarnych projekt ustawy 

zmieniającej, który wprowadza nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy online) do 

prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  

Projekt ustawy zmieniającej zakłada, że kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez 

podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, 

zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Kasy online są wyposażone 

w funkcjonalność połączenia z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez 

Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas.  

Jednocześnie, zgodnie z projektem ustawy zmieniającej, dopuszcza się stosowanie 

dotychczasowych kas. Podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy 

rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., 

natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). W związku z tym 

wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru czasowego, gdyż założeniem jest, że kasy 

dotychczasowe będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania 

się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa 

rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.  

Docelowym jednak systemem będzie system kas online, a kasy dotychczasowe będą 

stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego 

systemu kas.  

W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą zmieniającą, w ustawie o VAT 

w Dziale XI Dokumentacja przepisy Rozdziału 3 Kasy rejestrujące będą dotyczyć zasadniczo 

kas online. Natomiast Dział XIII ustawy rozbudowuje się o przepisy epizodyczne i dodaje się 

Rozdział 1a Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym 

lub papierowym zapisem kopii (art. 145a i 145b ustawy), które regulują kwestie związane 

z używaniem tych kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży.  

W efekcie art. 111 ust. 7a ustawy o VAT stanowi delegację w zakresie sposobu prowadzenia 

ewidencji oraz warunków używania nowych kas online. Natomiast dla kas dotychczasowych 

wprowadza się art. 145a ust. 15 ustawy o VAT, który stanowi delegację w zakresie sposobu 

prowadzenia ewidencji oraz warunków używania dotychczas funkcjonujących na rynku kas, 

a także warunków zorganizowania i prowadzenia ich serwisu, w tym obowiązkowych 

przeglądów technicznych. Przepis ten odpowiada dotychczasowemu brzmieniu art. 111 

ust. 7a ustawy o VAT.  

W związku z projektowaną ustawą zmieniającą niezbędnym jest wypełnienie delegacji 

ustawowej art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy o VAT. 

W związku z przyjętą konstrukcją systemu kas rejestrujących, zgodnie z którą nowe kasy 

online i kasy dotychczasowe będą funkcjonowały zasadniczo równolegle oraz w związku z 

tym, że wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz 

organizowaniem i prowadzeniem serwisów jest wspólne i niezależne od rodzaju kasy, 

uzasadnione jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obejmującego 

regulacjami w zakresie stosowania wszystkie rodzaje kas rejestrujących: dotychczasowe kasy, 

dla których uległa zmianie jednostka redakcyjna delegacji ustawowej, a także wprowadzane 

kasy online.  

Dla potrzeb czytelności zapisów projektu rozporządzenia w jego stosowaniu w odniesieniu 

do poszczególnych rodzajów kas wprowadza się odpowiedni podział redakcyjny projektu 

rozporządzenia (opis w tym zakresie zawarto w części II uzasadnienia Struktura projektu 

rozporządzenia).  
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W projekcie rozporządzenia wprowadza się również uzasadnioną dysproporcję w zakresie opisu 

dokumentów wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu 

nowych kas online w stosunku do opisu dokumentów wystawianych przez podatników 

w realizacji ww. obowiązków przy użyciu kas dotychczasowych.  

W odniesieniu do kas online określa się jedynie jakie dokumenty wystawia podatnik 

prowadząc ewidencję sprzedaży (§ 16 projektu), zaś co do zakresu danych z tych 

dokumentów odsyła się do rozporządzenia technicznego dotyczącego kas online.  

W stosunku do kas dotychczasowych określa się jakie dokumenty wystawia podatnik 

prowadząc ewidencję sprzedaży oraz zakres tych dokumentów (§ 25–28 projektu). 

Odpowiada to zakresowi danych dotyczących tych dokumentów określonych w przepisach, 

odpowiednio § 8 – § 11 rozporządzenia z 2013 r. oraz zakresowi danych z tych dokumentów 

określonych w starym rozporządzeniu technicznym.  

Ponowne powielenie, w niniejszym projekcie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, 

opisu danych z dokumentów wystawianych przez podatników w związku z prowadzoną 

ewidencją sprzedaży przy użyciu dotychczasowych kas w stosunku do zakresu danych 

określonych w starym rozporządzeniu technicznym jak i w rozporządzeniu z 2013 r. jest 

uzasadnione z następujących względów. Stare rozporządzenie techniczne, zgodnie 

z przepisami projektu ustawy zmieniającej zachowuje swoją moc do wejścia w życie 

przepisów rozporządzenia technicznego dotyczącego kas online, nie dłużej jednak niż przez 

24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej i może być zmieniane. W zbiegu 

tych zapisów projektu ustawy zmieniającej z zapisami, zgodnie z którymi kasy 

dotychczasowe nie będą mogły być nabywane do prowadzenia ewidencji po 31 grudnia 

2018 r. (kasy z papierowym zapisem kopii) i po 31 grudnia 2022 r. (kasy z elektronicznym 

zapisem kopii), po upływie tych okresów stare rozporządzenie techniczne będzie 

obowiązywało jedynie dla potrzeb analitycznych i serwisowania kas dotychczasowych. 

Natomiast rozporządzenie z 2013 r. uchylane jest niniejszym rozporządzeniem. Niezbędne 

jest więc określenie zakresu danych tych dokumentów w projektowanym rozporządzeniu ze 

względu na potrzebę realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji przy 

użyciu dotychczasowych kas, które będą funkcjonowały aż do momentu rezygnacji z tych kas 

przez podatników.  

W projekcie rozporządzenia ponadto doprecyzowuje się niektóre regulacje w zakresie 

stosowania kas i sposobu prowadzenia ewidencji w stosunku do rozporządzenia z 2013 r. 

Ponadto, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 2013 r., wprowadza się 

także zmiany techniczno-redakcyjne mające na celu dostosowanie zapisów do nomenklatury 

w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej oraz w zakresie prowadzenia 

serwisów kas rejestrujących, wprowadzanych ww. ustawą zmieniającą.  

II. Struktura projektu rozporządzenia 

Projekt rozporządzenia zawiera 5 rozdziałów, z czego Rozdział 2 zawiera 5 odrębnych 

oddziałów dedykowanych określonym czynnościom (oraz określonemu rodzajowi kas).  

Rozdział 1, Rozdział 2 Oddział 1 oraz Rozdziały 3–5 zawierają wspólne zapisy dla wszystkich 

rodzajów kas, są to:  

 Rozdział 1 Przepisy ogólne (przepisy § 1 i § 2 projektu), określające zakres 

rozporządzenia oraz wspólny słownik wyrażeń powoływanych w rozporządzeniu; 
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 Rozdział 2 Sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób używania kas 

Oddział 1 Przepisy ogólne (§ 3–12 projektu) określające wszystkie wspólne regulacje 

w zakresie prowadzenia ewidencji i używania kas; 

 Rozdział 3 Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu mające znaczenie dla 

prowadzenia ewidencji oraz warunki, które powinny spełnić podmioty prowadzące 

serwis (§ 37–53 projektu) zawierający terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów 

technicznych kas; 

 Rozdział 4 Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas (§ 54–

55 projektu) regulujący przedmiotowo zakres objęty tytułem rozdziału; 

 Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe (§ 56–64 projektu). 

Z uwagi na to, że niektóre zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunki używania 

kas różnią się w zależności od tego, czy dotyczą dotychczasowych kas, czy też nowych kas 

online, w projekcie rozporządzenia przyjęto, że obowiązki dotyczące tylko określonego rodzaju 

kas, które nie stanowią regulacji wspólnych, w celu uniknięcia zakłócenia czytelności projektu 

rozporządzenia, będą ujęte w osobnych częściach:  

1) dla kas online:  

 Rozdział 2 Oddział 2 Sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób 

używania kas online (§ 13–21 projektu) stanowiący uzupełnienie obowiązków w ww. 

zakresie określonych w Oddziale 1 tego rozdziału, dedykowany wyłącznie podatnikom 

stosującym kasy online;  

 Rozdział 2 Oddział 4 Sposób zakończenia używania kas online w przypadku 

zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas (§ 31–33 projektu) 

niezależna jednostka redakcyjna odnosząca się do obowiązków podatników używających 

kasy online w zakresie określonym tytułem oddziału; 

2) Dla kas dotychczasowych: 

 Rozdział 2 Oddział 3 Sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób 

używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a także termin 

zgłoszenia tej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru 

ewidencyjnego (§ 22 – § 30 projektu) stanowiący uzupełnienie obowiązków w ww. 

zakresie określonych w Oddziale 1 tego rozdziału, dedykowany wyłącznie podatnikom 

stosującym kasy dotychczasowe; odrębny oddział dedykowany podatnikom używającym 

dotychczasowe kasy, regulujący obowiązki informacyjne związane  

z używaniem wyłącznie tych kas (zgłoszenie danych dotyczących kasy po dokonaniu 

fiskalizacji – w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, zgłoszenie danych  

o zarejestrowanie kasy w związku ze zmianą naczelnika urzędu skarbowego; zgłoszenie  

o zmianie miejsca używania kasy; zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kas  

w związku z wymianą pamięci fiskalnej i ponowną fiskalizacją kasy). W stosunku do 

rozporządzenia z 2013 r., dla większej czytelności obowiązków podatnika w ww. 

zakresie, regulacje te zostały uporządkowane i wydzielone do odrębnego oddziału; 

 Rozdział 2 Oddział 5 Sposób zakończenia używania kas z elektronicznym 

lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej 

lub pracy tych kasy (§ 34–36 projektu) odnoszący się do obowiązków podatników 

używających dotychczasowych kas w zakresie określonym tytułem oddziału, 

w porównaniu do rozporządzenia z 2013 r., regulacje te, dla ich większej czytelności 

zostały doprecyzowane, rozszerzone i uporządkowane poprzez ich wydzielenie 

w odrębnym oddziale. 
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III. Opis załączników do projektu rozporządzenia  

W stosunku do rozporządzenia z 2013 r.:  

1) z niektórych załączników zrezygnowano w związku z rezygnacją z niektórych, 

odpowiadających im obowiązków:  

 zrezygnowano z załącznika nr 1 do rozporządzenia z 2013 r. który określał wzór, 

określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia z 2013 r., zawiadomienia 

podatnika o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W obecnym projekcie, 

z tego obowiązku zrezygnowano; 

 w związku z wprowadzaną niniejszym projektem zmianą przepisów rozporządzenia 

z 2013 r. w zakresie wyłączenia obecności pracownika urzędu skarbowego przy 

dokonywaniu odczytu pamięci fiskalnej kasy, w konsekwencji rezygnuje się 

ze stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia z 2013 r. wniosku o wyznaczenie 

daty odczytu zawartości pamięci fiskalnej określonego w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

z 2013 r.; 

2) pozostałym załącznikom określonym w rozporządzeniu z 2013 r. nadano odpowiednią 

numerację wynikającą z kolejności ich powołania w treści przepisów projektu rozporządzenia 

oraz dokonano modyfikacji zakresu ich stosowania i zmian redakcyjnych: 

 załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia – stosowany wyłącznie w związku 

z używaniem kas dotychczasowych; odpowiada załącznikowi nr 2 rozporządzenia 

z 2013 r. i stanowi wzór zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika. Załącznik 

ten dotyczy następujących przypadków: zgłoszenie danych do US w celu otrzymania 

nr ewidencyjnego (§ 22 ust. 5 projektu); zmiana właściwego dla podatnika naczelnika 

urzędu skarbowego – zgłoszenie o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem 

(§ 23 ust. 1 projektu); zmiana miejsca używania kasy – zgłoszenie aktualizacyjne (§ 23 

ust. 2 projektu); wymiana pamięci fiskalnej w wyniku zapełnienia lub uszkodzenia – 

zgłoszenie aktualizacyjne z nowym numerem unikatowym (§ 24 projektu); 

 załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia – stosowany w związku z używaniem 

wszystkich rodzajów kas; odpowiada załącznikowi nr 4 rozporządzenia z 2013 r. 

i stanowi wzór protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej. W stosunku do wzoru 

tego załącznika do rozporządzenia z 2013 r. dodano pozycje odpowiadające liczbie 

i wartości anulowanych faktur oraz dostosowano załącznik do wprowadzanego 

niniejszym rozporządzeniem obowiązku przypisywania odpowiednich stawek VAT 

do właściwych liter A–G w pamięci kasy (§ 6 ust. 1 pkt 5 projektu). Do protokołu 

dodano również objaśnienie, zgodnie z którym Część B protokołu dotyczącą wartości 

sprzedaży w odniesieniu do poszczególnych stawek VAT wypełnia się i włącza 

do protokołu w liczbie wersji odpowiadającej ilości zmian przypisania określonych liter 

do stawek podatku VAT dokonanych w trakcie używania kasy (dotyczy kas używanych 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia);  

 załącznik nr 6 do projektu rozporządzenia – stosowany w związku z używaniem 

wszystkich rodzajów kas; odpowiada załącznikowi nr 5 rozporządzenia z 2013 r. 

i stanowi wzór zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis 

główny lub serwis. Załącznik ten dotyczy następujących przypadków: zgłoszenie danych 

dotyczących kasy w związku z dokonaną przez podatnika fiskalizacją (§ 40 projektu); 

aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis właściwy po zmianie, danych o dokonaniu 

przez podatnika zmiany podmiotu prowadzącego serwis, w tym wykonywana w 

przypadku skorzystania przez podatnika z nowej (generalnej) możliwości dokonania 

zmiany serwisu bez konieczności uzyskiwania zgody serwisu głównego, wprowadzanej 

w § 9 ust. 3 projektu (§ 53 projektu); 



6 
 

 załącznik nr 7 do projektu rozporządzenia odpowiada załącznikowi nr 6 

do rozporządzenia z 2013 r. i stanowi wzór identyfikatora serwisanta kas; 

3) dodano nowe załączniki i przyporządkowano im następującą kolejność wynikającą 

z kolejności ich powołania w projekcie rozporządzenia:  

 załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia stanowi wzór dokumentu zawierającego 

zasady rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego. Część tego 

dokumentu zawiera również oświadczenie składane przez osoby prowadzące u podatnika 

ewidencję, potwierdzające, że osoby te zapoznały się z zasadami  rejestrowania sprzedaży 

i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad 

(opisanymi w tym dokumencie). Oświadczenie będzie składane przed rozpoczęciem 

prowadzenia ewidencji przez te osoby (§ 6 ust. 3 i 4 projektu); 

 załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia stanowiący wzór wniosku o wyrażenie 

zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych 

odstępach czasowych (§ 21 projektu rozporządzenia) regulującego nowy obowiązek 

w stosunku do rozporządzenia z 2013 r. wynikający ze zmian wprowadzanych projektem 

ustawy zmieniającej; 

 załącznik nr 5 do projektu rozporządzenia – stosowany w związku z używaniem 

wszystkich rodzajów kas; stanowiący wzór wniosku o wyrejestrowanie kasy 

rejestrującej, wypełniający dyspozycję § 31 ust. 1 pkt 5 i § 34 pkt 4 projektu. Czynność 

ta w stosunku do rozporządzenia z 2013 r. nie była opatrzona wzorem dokumentu; 

 załącznik nr 8 do projektu rozporządzenia stanowi wzór listy serwisantów, według 

której podmiot prowadzący serwis główny aktualizuje i przesyła listę serwisantów kas 

do Szefa KAS (§ 49 projektu). Czynność ta w stosunku do rozporządzenia z 2013 r. była 

wykonywana przez przesyłanie tej listy do naczelnika urzędu skarbowego oraz nie była 

opatrzona wzorem dokumentu. 

Wszystkie załączniki do projektu rozporządzenia zostały opatrzone szczegółowymi 

objaśnieniami o zakresie ich stosowania oraz sposobie ich wypełniania i podpisywania.  

IV. Opis regulacji wprowadzanych w projekcie rozporządzenia 

 

Rozdział 1 projektu (dotyczy kas online i dotychczasowych kas) 

Ze względu na wprowadzaną projektem ustawy zmieniającej zmianę do przepisu art. 111 ust. 7a 

(delegacja dedykowana kasom online) oraz wprowadzenie przepisu art. 145a ust. 15 (delegacja 

dedykowania kasom dotychczasowym) ustawy o VAT oraz ze względu na to, że zasadnicza 

większość zapisów obydwu delegacji jest ze sobą zbieżna, w § 1 projektu rozporządzenia 

wskazano zakres, jaki ono reguluje w ten sposób aby wypełnić obydwie delegacje ustawowe dla 

wydawanego rozporządzenia.  

W § 2 projektu rozporządzenia zawarto słownik pojęć, którymi posłużono się w projekcie 

rozporządzenia. W stosunku do rozporządzenia z 2013 r. w słowniku dokonano zmian 

redakcyjnych, dostosowano do wprowadzanych w projekcie rozporządzenia regulacji 

w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunków używania kas online. 

Zakres pojęć w słowniku obejmuje zarówno kasy dotychczasowe (których stosowanie 

określało ww. rozporządzenie z 2013 r.) oraz nowe kasy online.  
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Rozdział 2, Oddział 1 projektu (dotyczy kas online i dotychczas używanych kas) 

W § 3 projektu rozporządzenia zawarto dotychczasowe zapisy z § 3 rozporządzenia  

z 2013 r. w zakresie zwrotów towarów i uznanych reklamacji i sposobu postępowania przy 

wystąpieniu oczywistej omyłki, oraz ust. 1 dotyczący prowadzenia przez podatników 

ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, zmodyfikowano w stosunku do zapisu 

rozporządzenia z 2013 r., aby objął swoim zakresem kasy online oraz doprecyzowano, za 

regulacjami projektu ustawy zmieniającej, że wszystkie te kasy muszą posiadać 

potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT na dzień ich nabycia przez 

podatnika; wskazano też, że ewidencja musi być prowadzona wyłącznie w trybie fiskalnym 

kasy. 

Poza tym, w stosunku do dotychczasowego zapisu § 3 rozporządzenia z 2013 r. 

zrezygnowano z regulacji zawartej w ust. 2 dotyczącej obowiązku ewidencji otrzymanej 

przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) uznając ten zapis 

za nadmiarowy. Jednocześnie obowiązek wystawienia i wydania paragonu w przypadku 

otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) uregulowano 

w § 6 ust. 1 projektu rozporządzenia.  

W § 4 projektu rozporządzenia powielono zapis § 4 rozporządzenia z 2013 r. o sposobie 

prowadzenia ewidencji przez podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT.  

W § 5 projektu rozporządzenia zawarto zapis § 5 rozporządzenia z 2013 r. dotyczący 

możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie zleconej, z tym że dodano zapis ust. 4, 

który zakłada, że regulacja ta nie będzie stosowana do kas oddanych w używanie. 

W § 6 projektu rozporządzenia poza powieleniem dotychczasowych zapisów z § 6 

rozporządzenia z 2013 r. w zakresie czynności jakie wykonują podatnicy prowadząc 

ewidencję – przeniesiono zapis o dokonywaniu wydruku emitowanych przez kasę 

dokumentów do Oddziału 2 dedykowanego jedynie dla kas dotychczasowych (w § 26 

projektu rozporządzenia), a ponadto: 

 doprecyzowano brzmienie przepisu regulującego obowiązek wystawiania i wydawania 

paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży (§ 6 ust. 1 pkt 1 projektu) oraz w stosunku 

do otrzymanych przed dokonaniem sprzedaży zaliczek (§ 6 ust. 1 pkt 2 projektu): 

1) zgodnie z nową zasadą podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu, 

bez żądania nabywcy, przed przyjęciem należności, bez względu na formę 

płatności (§ 6 ust. 1 pkt 1). Oznacza to, że wydanie paragonu musi nastąpić przed 

zapłatą czy to w formie karty płatniczej lub w formie gotówkowej, czy w formie 

przelewu lub w innej formie bezgotówkowej. Z wymagań technicznych dla kas 

rejestrujących (zarówno offline jak i online) nie wynika, aby kasa mogła wystawić 

paragon wyłącznie po zakończeniu płatności, w tym także w przypadku płatności 

realizowanej kartą płatniczą. Mając to na uwadze wprowadzono ww. wymóg, 

aby klient miał pewność, że transakcja została zarejestrowana na kasie rejestrującej. 

Wprowadzona regulacja określa generalną zasadę obowiązku wystawienia paragonu 

zawsze przed przyjęciem należności w stosunku do ewidencjonowania dokonanej 

sprzedaży. Ta zasada nie dotyczy otrzymania należności przed dokonaniem 

sprzedaży (zaliczki); 

2) odrębnie uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem 

i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem 

sprzedaży. Z uwagi na dotychczas pozostające w wątpliwości regulacje w zakresie 

ewidencji na kasie rejestrującej zaliczek otrzymanych na rachunek podatnika, 

obowiązek wystawienia i wydania paragonu uregulowano odrębnie dla zaliczek 
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otrzymanych w gotówce i dla zaliczek bezgotówkowych otrzymanych 

za pośrednictwem poczty, banku lub skok na rachunek podatnika: 

a) w przypadku zaliczki otrzymanej w gotówce (przez zapłatę w gotówce rozumie 

się również płatność kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych – Dz. U. z 2017 r. poz. 203, z późn. zm.) – podatnik 

ma obowiązek wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania (§ 6 ust. 1 pkt 2 

lit. a); 

b) w przypadku zaliczki otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek podatnika – 

podatnik ma obowiązek wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej 

należności na rachunku, jednak nie później niż końcem miesiąca, w którym 

należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca 

dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b);  

 proponowana zmiana w obowiązkach wystawienia i wydania paragonu fiskalnego 

(§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu) jest powiązana z nakładanym na podatnika obowiązkiem 

zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie 

prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach 

niewykonywania tych obowiązków. W związku z tym osoba prowadząca u podatnika 

ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży 

i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad 

określonymi w części I dokumentu. Oświadczenie będzie składane przed rozpoczęciem 

prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia będzie przekazywany 

również osobie je składającej. W załączniku nr  1 do rozporządzenia określa się wzór tego 

dokumentu (§ 6 ust. 3, 4 projektu).  

Obydwie te konstrukcje łącznie mają wymiar uszczelniający system VAT. Zakłada się, 

że regulacje te będą pełniły rolę prewencyjną w walce z szarą strefą i będą przeciwdziałać 

sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np.: paragonów kelnerskich 

w branży gastronomicznej. Obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących 

u niego ewidencję z obowiązkami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz składanie przez 

osoby prowadzące u podatnika ewidencję oświadczeń o zaznajomieniu się z przepisami 

w zakresie prowadzenia ewidencji oraz o tym, że są świadome grożących konsekwencji za ich 

nieprzestrzeganie, ma na celu uświadomienie tym osobom odpowiedzialności karno-skarbowej 

za naruszanie tych obowiązków.  

Odebrane przez podatnika oświadczenie jest przechowywane w jego dokumentacji księgowej. 

Oświadczenie stanowi, zasadniczo, narzędzie zwiększania świadomości wśród osób 

obowiązanych u podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży o związanych z tym 

obowiązkach oraz o odpowiedzialności karno-skarbowej za ich nieprzestrzeganie;  

 w ust. 1 pkt 5 lit. a–f wprowadza się obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” 

do właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, nie 

tylko jak dotychczas wyłącznie do litery A. W stosunku do tego obowiązku wprowadza 

się przepisy przejściowe (§ 59 projektu rozporządzenia) pozwalające na wprowadzenie 

obowiązku sztywnego przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych zawartych 

w kasie zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 projektu – w terminie 

od 1 lutego 2019 r., tj. po upływie miesiąca od proponowanego terminu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

 dodano obowiązek udostępniania, podczas transakcji, kupującemu wyświetlacza kasy 

dla możliwości weryfikacji wprowadzanego do ewidencji na kasie kupowanego 

asortymentu i jego wartości (ust. 1 pkt 8). 
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W § 7 projektu rozporządzenia zawarto usystematyzowane regulacje w zakresie 

obowiązku prowadzenia przez podatników prowadzących specyficzny rodzaj działalności 

gospodarczej ewidencji przy użyciu dedykowanych im kas o zastosowaniu specjalnym. 

Przedmiotowe regulacje w dużej mierze stanowią powtórzenie regulacji z rozporządzenia 

technicznego dotyczącego kas online, jednak z uwagi na to, że przedmiotowy projekt 

rozporządzenia jest skierowany do podatnika zapisy te mają walor informacyjny – informują 

podatnika  

o obowiązkach związanych ze stosowaniem kas specjalnych w określonych branżach.     

§ 8 projekt rozporządzenia zawiera dotychczasowe zapisy § 8 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 i 2 

rozporządzenia z 2013 r. określając wymogi dla paragonu fiskalnego.   

W § 9 projektu rozporządzenia zawarto dotychczasowe zapisy z § 14 ust. 1–3 

rozporządzenia z 2013 r. o obowiązkach podatników związanych z używaniem kas 

rejestrujących, dokonując w nich drobnych zmian redakcyjnych.  

Ponadto, w § 9 ust. 3 projektu, w stosunku do zapisów odpowiadającego mu § 14 ust. 3 

rozporządzenia z 2013 r., dokonano zmiany w zakresie umożliwienia podatnikom dokonania 

zmiany serwisu kas. W dotychczasowym stanie prawnym podatnik mógł dokonać zmiany 

serwisu kas, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, który nie mógł jej odmówić 

jeżeli warunki cenowe i miejsce jego świadczenia były dla podatnika korzystniejsze. 

W związku jednak z otrzymywanymi sygnałami (pismo UOKIK) o pobieraniu przez 

podmioty prowadzące serwis główny opłat za rozpatrzenie składanych przez podatników 

wniosków  

o zgodę na zmianę serwisu oraz o wygórowanych cenach za dokonywanie przeglądów 

technicznych przez serwisy kas, proponuje się eliminację obowiązku uzyskania zgody na 

zmianę serwisu kas. Wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie konkurencyjności 

serwisów kas i ułatwień dla podatników (skracanie procedury zmiany serwisu kas) oraz 

zmniejszenie nadmiarowych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W celu realizacji tej możliwości przez podatników tworzy się publiczny wykaz serwisantów 

posiadających udzielone upoważnienia na serwisowanie kas w kraju, prowadzony przez Szefa 

KAS (przepisy § 50 projektu). W skorelowaniu tych regulacji, w § 9 ust. 4 projektu 

wprowadza się wymóg, zgodnie z którym podatnik może dokonać zmiany podmiotu 

prowadzącego serwis wyłącznie na podmiot, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje 

w ww. wykazie serwisantów. Jako kolejne ułatwienie dla podatników, a przede wszystkim 

jako ratio legis wprowadzanej konstrukcji dokonywania zmiany podmiotu prowadzącego 

serwis kas, rezygnuje się z obowiązku zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu 

skarbowego o dokonanej zmianie. Obowiązek w tym zakresie będzie realizował podmiot 

prowadzący serwis właściwy dla podatnika (§ 53 projektu). W związku z określonym 

horyzontem czasowym przewidzianym na wprowadzenie i opublikowanie wykazu 

serwisantów (§ 61 i § 62 projektu), proponuje się, że podatnicy będą mogli korzystać z takiej 

możliwości od 1 kwietnia 2019 r. (§ 63 projektu). Do czasu wprowadzenia tych regulacji 

będą stosowane przepisy przejściowe określone w § 60 projektu odpowiadające 

dotychczasowemu brzmieniu § 14 ust. 3 rozporządzenia z 2013 r.  

§ 10 projektu rozporządzenia powiela treść § 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia z 2013 r. 

o czynnościach podejmowanych przez podatnika w przypadku utraty kasy w wyniku 

kradzieży. W stosunku do poprzednich zapisów doprecyzowuje termin w jakim podatnik 

ma obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego: „nie później niż w terminie 

5 dni od dnia powzięcia informacji o utracie”.  

§ 11 projektu rozporządzenia określa, że wymiana pamięci fiskalnej dokonywana 

w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia jest wykonywana wyłączenie przez podmiot 
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prowadzący serwis główny kas. W ust. 2 powiela się zapis § 16 ust. 3 rozporządzenia 

z 2013 r., że w przypadku określonym j.w. książka kasy nie podlega wymianie.  

W § 12 projektu rozporządzenia wprowadzono nową regulację dotyczącą szczegółowych 

przypadków i sposobu wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. 

W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas 

umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług 

wskazano, że podatnik może wystawić paragon nabywcy w sposób umożliwiający nabywcy 

zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu 

do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.  

 

Rozdział 2 Oddział 2 projektu (dotyczy wyłącznie kas online) 

Kolejno wprowadzone w projekcie rozporządzenia przepisy § 13 – § 21 regulują sposób 

prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunków używania kas online i stanowią 

uzupełnienie, dla podatników używających te kasy, wspólnych przepisów dotyczących 

sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas przewidzianych w § 3 – § 12 

projektu. 

W § 13 projektu rozporządzenia określono, za rozporządzeniem technicznym dotyczącym 

kas online, sposób dokonywania przez podatnika fiskalizacji kas online. Fiskalizacja kas online 

zasadniczo różni się od dotychczasowego procesu fiskalizacji kas. Podatnik przed 

rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, 

zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych między kasą online a 

CRK (ust. 1). Proces fiskalizacji odbywa się automatycznie i jest dokonywany przy pomocy 

serwisanta wyłącznie w trybie serwisowym. Fiskalizacja obejmuje szereg uporządkowanych w 

kolejności operacji wykonywanych na kasie online, wymienionych enumeratywnie w ust. 3 

ww. § 13 projektu. Proces fiskalizacji potwierdzony jest zgłoszeniem fiskalizacji przez 

przesłanie do CRK wystawionego przez kasę raportu fiskalnego fiskalizacji.  Przedmiotowe 

regulacje w dużej mierze stanowią powtórzenie regulacji z rozporządzenia technicznego 

dotyczącego kas online, jednak z uwagi na to, że przedmiotowy projekt rozporządzenia jest 

skierowany do podatnika, zapisy te mają walor informacyjny – informują podatnika o 

obowiązkach i krokach jakie musi podjąć podatnik w związku z fiskalizacją kasy. Jako, że 

proces fiskalizacji jest bardzo istotnym elementem w całej procedurze prowadzenia 

ewidencji sprzedaży powielenie tych zapisów jest konieczne w przedmiotowym 

rozporządzeniu. 

W przypadku fiskalizacji kas online podatnik nie przekazuje żadnych dokumentów w postaci 

papierowej do naczelnika urzędu skarbowego, cały proces dokonywany jest elektronicznie. 

W § 14 projektu rozporządzenia określono, że w przypadku wymiany pamięci chronionej  

podatnicy stosujący kasy online są obowiązani do dokonywania zapisu danych z pamięci 

chronionej na zewnętrzny elektroniczny nośnik danych i przechowywania tych danych przez 

okres wskazany w ustawie o VAT.  

§ 15 projektu rozporządzenia określa czynności jakie należy wykonać w przypadku 

konieczności wymiany pamięci fiskalnej w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia 

(zasadniczo są to czynności wykonywane dla przypadku zakończenia pracy kasy, 

przedstawione w § 28 projektu) oraz wskazuje na powiązaną z tym konieczność wymiany 

pamięci chronionej. 

§ 16 projektu rozporządzenia, w ust. 1 określa czynności jakie podatnik jest zobowiązany 

wykonać w przypadku ponownej fiskalizacji kasy po wymianie pamięci fiskalnej. Są one 
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tożsame z czynnościami wykonywanymi w przypadku fiskalizacji kasy, z tym że przy 

żądaniu ponownej fiskalizacji kasy podatnik przekazuje nadany uprzednio numer 

ewidencyjny kasy. Ust. 2 ww. § 16 projektu stanowi doprecyzowanie sytuacji przerwania 

procesu fiskalizacji albo ponownej fiskalizacji z powodu braku połączenia kasy z CRK. 

Jakkolwiek jest to zapis techniczny, jednak proces fiskalizacji należy do obowiązków podatnika 

i on musi wiedzieć, co dzieje się w trakcie fiskalizacji i co może się wydarzać w trakcie tego 

procesu (np. przerwanie procesu). Przepis jest więc istotny dla podatnika. 

§ 17 projektu rozporządzenia określa obowiązek zapewnienia przez podatnika, 

po uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, automatycznego/lub na żądanie, przesyłania 

danych między kasą online a CRK (ust. 1) oraz wskazuje jakie dane podlegają 

automatycznemu przesyłaniu do CRK (ust. 2). Sposób przesyłu danych do CRK będzie 

określał protokół komunikacyjny kasa – CRK, którego elementy definiują przepisy 

rozporządzenia technicznego dotyczącego kas online. Protokół komunikacyjny jest 

opublikowany na stronie BIP MF. Zapis ust. 2 jest zapisem technicznym, jednak podatnik musi 

wiedzieć jakie jego dane podlegają automatycznemu przesyłaniu do CRK. Przepis jest więc 

istotny dla podatnika. 

W § 18 projektu rozporządzenia zawarto regulację wskazującą, że w przypadku zmiany 

miejsca używania kasy online podatnik zapewnia dokonanie odpowiedniej zmiany danych 

zapisanych w pamięci fiskalnej i chronionej kasy oraz w książce kasy. W odróżnieniu od 

przypadku zmiany miejsca używania kas dotychczasowych, w stosunku do kas online 

wyłączono obowiązek przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji 

o dokonywanej zmianie. Czynność ta będzie automatycznie przekazywana przez kasę do 

CRK.  

W § 19 projektu rozporządzenia wymieniono dokumenty, jakie wystawia podatnik 

prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kas online (także kas online o zastosowaniu 

specjalnym oraz w przypadku dokonywania rozliczania na kasie online wyłącznie opakowań 

zwrotnych). Odwołano się do przepisów rozporządzenia technicznego dotyczącego kas online, 

określających kolejno jakie elementy zawierają te dokumenty.  

W § 20 ust. 1-3 projektu rozporządzenia wskazano na możliwość prowadzenia przez 

podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy online oddanych w używanie na podstawie 

umowy najmu, leasingu, dzierżawy, lub innej umowy o podobnym charakterze, określając, 

za projektem ustawy zmieniającej, że podatnik może prowadzić ewidencję, przy użyciu tej 

kasy, jeżeli: 

– została ona nabyta przez podmiot oddający kasy w używanie w okresie ważności 

potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,  

– posiada nową niezapisaną, pamięć fiskalną oraz pamięć chronioną.  

Jednocześnie podmiot oddający kasę w używanie zapewnia, przez okres trwania umowy, 

wymianę pamięci fiskalnej i chronionej w przypadku ich zapełnienia lub uszkodzenia (ust. 1 

i 2 ). 

W celu ustalenia, czy kasa posiada potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b, 

wprowadzono zapis (ust. 4) dający możliwość żądania przez podatnika od podmiotu 

oddającego kasę w używanie kopii dokumentu potwierdzającego jej nabycie. Określono też, 

że podmiot ten przy zawieraniu umowy z podatnikiem, na podstawie której przekazuje mu 

kasę do używania, ma obowiązek przekazania informacji o danych podmiotu prowadzącego 

serwis główny lub serwis przekazywanej kasy (ust. 3).  
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Projekt rozporządzenia w § 21 przewiduje procedurę dla podatników użytkujących kasy 

online pozwalającą na ustalenie z naczelnikiem urzędu skarbowego innego niż automatyczny, 

przekaz harmonogramu danych między kasą online a CRK. Podatnik będzie miał możliwość 

wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przesyłanie danych 

z kasy online w określonych odstępach czasowych, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, 

nie może zapewnić stałego połączenia kasy online przez sieć telekomunikacyjną z CRK. 

Ustalenia harmonogramu dokonuje naczelnik urzędu skarbowego na podstawie złożonego 

przez podatnika wniosku oraz w wyniku podjętych z podatnikiem ustaleń m.in. w zakresie 

okoliczności skutkujących brakiem możliwości zapewnienia stałego połączenia kasy online 

z CRK. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia.  

 

Rozdział 2 Oddział 3 (dotyczy wyłącznie kas dotychczasowych) 

Kolejno wprowadzone przepisy § § 22–30 regulują sposób prowadzenia przez podatników 

ewidencji oraz warunków i sposobu używania tylko kas dotychczasowych oraz określają 

terminy zgłoszenia kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii  do naczelnika urzędu 

skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Przepisy te stanowią uzupełnienie, dla 

podatników używających te kasy, wspólnych przepisów dotyczących sposobu prowadzenia 

ewidencji oraz warunków używania kas, przewidzianych w § 3–12 projektu.. 

W § 22 projektu rozporządzenia zawarto, zasadniczo, regulacje § 13 rozporządzenia 

z 2013 r. określające, że rozpoczęcie prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży 

poprzedzone jest dokonaniem fiskalizacji kasy. Ponadto powielono zapisy dotyczące sposobu 

wykonania fiskalizacji i związane z tym obowiązki informacyjne podatnika realizowane 

przez złożenie zgłoszenia według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do projektu 

rozporządzenia. Ponadto, ze względu na wprowadzane projektem ustawy zmieniającej 

zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących (podatnikom nabywającym kasy 

dotychczasowe nie przysługuje zwrot kwot wydatkowanych na ich zakup), zrezygnowano 

z obowiązku składania przez podatników zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania 

na kasie rejestrującej, określonego wcześniej w § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia 

z 2013 r.  

§ 23 projektu rozporządzenia odzwierciedla zapisy § 14 ust. 4–7 rozporządzenia z 2013 r. 

Przepis ust. 4 ponadto ma charakter niwelujący błędy interpretacyjne związane ze zmianą 

miejsca używania kasy rejestrującej, wynikające ze zmiany miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej lub zmiany miejsca użytkowania danej kasy. W poprzednim stanie prawnym brak 

takiego zapisu powodował, że podatnicy często przy zmianie miejsca użytkowania kasy 

(zwłaszcza jeśli zmiana miejsca powodowała zmianę właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego) dokonywali odczytu kasy rejestrującej, zupełnie niepotrzebnie. 

§ 24 projektu rozporządzenia odzwierciedla zapisy § 16 rozporządzenia z 2013 r. w zakresie 

czynności jakie należy wykonać w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej, 

wskazuje na powiązaną z tym konieczność dokonania ponownej fiskalizacji kasy oraz 

złożenia do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego dotyczącego kasy 

rejestrującej z nowym numerem unikatowym kasy również według wzoru, który stanowi 

załącznik nr 3 do projektowanego rozporządzenia. W przepisie doprecyzowano, 

że wymiana pamięci fiskalnej następuje w wyniku jej zapełnienia lub uszkodzenia.  

 

Przepisy § 25, § 26, § 27 i § 28 projektu rozporządzenia zawierają odzwierciedlenie regulacji 

zawartych w rozporządzeniu z 2013 r. odpowiednio: § 8 ust. 1 i ust. 3, § 9 ust. 1–4, § 10, § 11 

ust. 1 i 2 i określają, kolejno, elementy, jakie w przypadku prowadzenia przez podatnika 
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ewidencji przy zastosowaniu kas dotychczasowych zawierają dokumenty fiskalne wystawiane 

przez te rodzaje kas.  

W § 29 projektu rozporządzenia określono, że w przypadku używania kas dotychczasowych, 

podatnik ma obowiązek wydruku wystawianych przez kasę dokumentów, a w przypadku kas 

z papierowym zapisem kopii również ich kopii w postaci papierowej. Przepis ten odpowiada 

brzmieniu § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z 2013 r.  

§ 30 projektu rozporządzenia odpowiada zapisowi § 14 ust. 8 rozporządzenia z 2013 r. 

i stanowi określenie, poza wskazanymi w § 9 projektu rozporządzenia, obowiązków 

podatników stosujących kasy i dotyczy wyłącznie kas dotychczasowych.  

 

Rozdział 2 Oddział 4 (dotyczy wyłącznie kas online) 

Kolejno wprowadzone w projekcie rozporządzenia przepisy § 31–34 regulują 

postępowanie z kasami online w przypadku zakończenia działalności gospodarczej przez 

podatników lub pracy tych kas. 

W § 31 projektu rozporządzenia określono czynności, jakie obowiązany jest wykonać 

podatnik w przypadku zakończenia przez kasę online pracy w trybie fiskalnym lub zakończenia 

przez podatnika działalności gospodarczej (ust. 1 pkt 1–5 oraz ust. 2). Wśród tych regulacji,  

w przypadku rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy użyciu tej kasy, określono również 

obowiązek podatnika przesłania do naczelnika urzędu skarbowego wraz z wysyłanymi, w ciągu 

3 dni od dnia ich sporządzenia, dokumentami z odczytu zawartości pamięci fiskalnej (raport 

fiskalny rozliczeniowy lub łączny raport fiskalny rozliczeniowy oraz protokół z odczytu 

zawartości pamięci fiskalnej sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do rozporządzenia), wniosku o wyrejestrowanie kasy według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do rozporządzenia (ust. 1 pkt 4 i 5).  

W odniesieniu do przypadku zakończenia używania kasy online, w stosunku do której serwisant 

stwierdził, że niemożliwe jest dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej tej kasy 

i w związku z tym przesyła ją niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu 

dokonania odczytu laboratoryjnego, określonego w § 46 projektu – zgodnie z treścią § 32 

projektu czynności o których mowa powyżej dokonuje się z zastrzeżeniem § 46. Co oznacza, 

że podatnik wykonuje czynności wskazane w § 31 ust. 1 pkt 1–4, w takim zakresie w jakim stan 

techniczny kasy na to pozwoli (różne mogą być rodzaje awarii kasy, które będą wymagały 

interwencji serwisu głównego). Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas (wskazany  

w § 31 ust. 1 pkt 5) podatnik składa razem z dokumentami lub niezależnie.  

W § 33 projektu rozporządzenia dodano, że w przypadku zakończenia przez kasę online 

pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji.  

 

 

Rozdział 2 Oddział 5 (dotyczy wyłącznie kas dotychczasowych) 

W § 34–36 projektu rozporządzenia uregulowano sposób postępowania z kasami 

dotychczasowymi w przypadku zakończenia działalności gospodarczej przez podatników oraz 

sposób zakończenia pracy tych kas. 

§ 34 projektu rozporządzenia odpowiada przepisom § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2013 r. 

i określa czynności, jakie obowiązany jest wykonać podatnik w przypadku zakończenia 

używania kasy oraz doprecyzowuje, jakich czynności podatnik jest obowiązany dokonać w 

przypadku zakończenia działalności gospodarczej.  
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W stosunku do przepisów rozporządzenia z 2013 r.: 

 dokonywanie przy pomocy serwisanta odczytu pamięci fiskalnej będzie następowało, tak 

jak dotychczas. W stosunku do rozporządzenia z 2013 r. zrezygnowano z obowiązku 

obecności pracownika urzędu skarbowego przy dokonywaniu odczytu zawartości pamięci 

fiskalnej oraz w efekcie zrezygnowano z obowiązku złożenia przez podatnika do 

naczelnika urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej. 

Zmiana ta jest wprowadzana również w celu uproszczenia oraz przyspieszenia podatnikom 

procedury „zamykania” kasy rejestrującej w związku z zakończeniem przez „stare” kasy 

pracy w trybie fiskalnym i jest wprowadzona również w odniesieniu do dokonywania 

odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas online;  

 w przypadku rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy użyciu tych kas, określono również 

obowiązek podatnika przesłania do naczelnika urzędu skarbowego wraz z wysyłanymi, 

w ciągu 3 dni od dnia ich sporządzenia, dokumentami z odczytu zawartości pamięci 

fiskalnej (raport fiskalny rozliczeniowy lub łączny raport fiskalny rozliczeniowy 

oraz protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia), wniosku o wyrejestrowanie kasy 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia (pkt 3 i 4). 

W rozporządzeniu z 2013 r. czynność ta nie była uregulowana; 

 w odniesieniu do przypadku zakończenia używania kasy, w stosunku do której serwisant 

stwierdził, że jest niemożliwe dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej tej kasy i w 

związku z tym przesyła ją niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu 

dokonania odczytu „laboratoryjnego”, określonego w § 46 projektu – w § 35 projektu 

doprecyzowano, że podatnik jest obowiązany do złożenia wniosku o wyrejestrowanie tej 

kasy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od podmiotu prowadzącego serwis główny kopii 

protokołu z odczytu „laboratoryjnego” zawartości pamięci fiskalnej tej kasy. 

W rozporządzeniu z 2013 r. czynności ta nie była uregulowana. 

§ 36 projektu rozporządzenia stanowi doprecyzowanie dotychczasowych przepisów 

w zakresie stosowania kas dotychczasowych i wskazuje, że w przypadku zakończenia pracy 

kasy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji.  

 

Rozdział 3 (dotyczy kas online oraz kas dotychczasowych) 

Przepisy § 37–53 projektu rozporządzenia określające warunki zorganizowania 

i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunki, które powinny spełniać podmioty 

prowadzące serwis kas, zasadniczo, powielają treści przepisów zawartych w rozdziale o tym 

tytule w rozporządzeniu z 2013 r. Jednocześnie, do tych regulacji wprowadzone zostały 

zmiany doprecyzowujące oraz mające na celu dostosowanie tych przepisów w stosunku 

do kas online. Wprowadzone zmiany: 

 wyrażeniom „podmiot prowadzący serwis główny kas”, „podmiot prowadzący serwis 

kas” oraz „serwis kas” w słowniku do projektu rozporządzenia nadano dalsze brzmienie, 

odpowiednio: „podmiot prowadzący serwis główny”, „podmiot prowadzący serwis” oraz 

„serwis” i tymi określeniami posłużono się w projekcie rozporządzenia, w tym 

w regulacjach rozdziału 3. Zmiany te mają charakter techniczno-redakcyjny 

i dostosowują zapisy do nomenklatury wprowadzanej projektem ustawy zmieniającej; 

 w § 40 projektu rozporządzenia, który odpowiada zapisom § 21 ust. 1 i 2 

rozporządzenia z 2013 r. i określa obowiązek serwisu głównego i serwisu kas składania, 

w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, 

zgłoszeń danych dotyczących kasy podatnika – zgodnie z projektowanym 
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rozporządzeniem jest to zawiadomienie składane na wzorze załącznik nr 6 do projektu 

rozporządzenia; 

 § 42 ust. 5 projektu rozporządzenia, który odpowiada zapisom § 23 ust. 3 

rozporządzenia z 2013 r. dotyczy przypadków, w których podmiot prowadzący serwis 

główny cofa upoważnienie; 

 § 43 projektu rozporządzenia, który odpowiada zapisom § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

z 2013 r., dostosowano do kas online. Serwisant nie może dokonać fiskalizacji kasy, 

jeżeli w dniu jej nabycia przez podatnika lub podmiot oddający kasę w używanie, kasa ta  

nie posiadała ważnego potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT;  

 w § 46 projektu rozporządzenia, który odpowiada zapisom § 27 ust. 1 i 2 

rozporządzenia z 2013 r. Regulacje doprecyzowano o zapisy odnoszące się także 

do dokonywania odczytu „laboratoryjnego” pamięci fiskalnej kasy online w tym kasy 

online oddanej w używanie; 

 przepis § 46 ust. 5 projektu rozporządzenia odnoszący się do przypadku stwierdzenia 

przez podmiot prowadzący serwis główny braku możliwości odczytu „laboratoryjnego” 

zawartości pamięci fiskalnej generującego obowiązek wysyłania przez podmiot 

prowadzący serwis główny protokołu z tego odczytu do Prezesa GUM; 

 § 49 projektu rozporządzenia, który odpowiada częściowo zapisom § 30 

rozporządzenia z 2013 r. o obowiązku prowadzenia, dokonywania aktualizacji oraz 

przesyłania przez podmiot prowadzący serwis główny listy serwisantów. Czynności 

wskazane w tym przepisie wykonuje się na wzorze listy serwisantów, który stanowi 

załącznik nr 8 do projektu rozporządzenia, a listę i aktualizację listy wykonaną 

na wskazanym wzorze przesyła do Szefa KAS. Wprowadzane regulacje mają na celu: 

stworzenie centralnej listy serwisantów prowadzonej przez Szefa KAS w formie wykazu 

serwisantów publikowanego przez Szefa KAS w BIP MF (określonego w § 50 

rozporządzenia). W tym celu niezbędne jest ustrukturyzowanie danych przesyłanych do 

tej listy przez podmioty prowadzące serwis główny, stąd określenie wzoru listy.  

Przez przesłanie listy lub jej aktualizacji rozumie się odpowiednio:  

– przesłanie listy po raz pierwszy, 

– przesyłanie aktualizacji listy poprzez wysłanie danych o serwisantach, dla których 

upoważnienia utraciły moc oraz przesłanie danych o serwisantach, który nadano nowe 

upoważnienia. 

W przesyłanej aktualizacji listy nie podaje się pozycji, które są aktualne w stosunku 

do poprzednio przesłanej listy lub aktualizacji listy.  

 W § 50 projektu rozporządzenia wprowadzono przepisy regulujące obowiązki Szefa 

KAS związane z prowadzeniem, aktualizowaniem i udostępnianiem w BIP MF wykazu 

serwisantów stanowiącego zbiór danych z list serwisantów przesyłanych przez podmioty 

prowadzące serwis główny na podstawie ww. § 49 projektu rozporządzenia oraz zmian 

danych w niej zawartych;  

 w § 53 rozporządzenia dodano regulację doprecyzowującą dotychczasowe przepisy 

w zakresie zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, która ma na celu nałożenie 

obowiązku na podmiot prowadzący serwis przesyłania informacji o dokonanej przez 

podatnika zmianie serwisu kas, w tym także w stosunku do zmiany serwisu kas 

dokonanej przez podatnika na podstawie generalnej możliwości w tym zakresie 

określonej w § 9 ust. 3 projektu rozporządzenia – w terminie 3 dni od dnia dokonania 

zmiany. Informacje te podmiot prowadzący serwis będzie przesyłał na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 6 do projektu rozporządzenia.  
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Rozdział 4 (dotyczy kas online oraz kas dotychczasowych) 

Przepisy § 54-55 projektu rozporządzenia określają terminy oraz zakres obowiązkowych 

przeglądów technicznych kas rejestrujących, zasadniczo, powielają treść przepisów § 33 –  

§ 34 rozporządzenia z 2013 r. Jednocześnie, do tych regulacji wprowadzone zostały zmiany 

doprecyzowujące przypadki dokonywania obowiązkowego przeglądu kas (zawsze po 

wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej) oraz wprowadzono dodatkowe regulacje 

dotyczące terminów dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas online 

przyjętych w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy  

o podobnym charakterze. 

W § 54 ust. 4 projektu rozporządzenia określono odrębnie termin pierwszego 

obowiązkowego przeglądu technicznego kas online oddanych w używanie, wskazując, że ma 

on być wykonany przez podatnika po objęciu kasy w używanie, przed dniem fiskalizacji. 

Wprowadzenie tej regulacji jest uzasadnione z uwagi na potrzebę eliminowania ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości w pracy kasy przyjętej przez podatników w używanie. 

W § 54 ust. 5 projektu rozporządzenia doprecyzowano obowiązek dokonywania przez 

podatników przeglądów technicznych każdorazowo po wznowieniu zawieszonej działalności 

gospodarczej, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie. 

§ 55 ust. 1 projektu rozporządzenia dostosowano do kas online, w tym oddanych 

w używanie. Przepis stanowi powielenie treści § 34 rozporządzenia z 2013 r.  

W § 55 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia doprecyzowano, że dokumentem 

potwierdzającym wykonanie przeglądu technicznego dołączanym do książki kasy może być   

również wydruk raportu z kasy, jeżeli kasa generuje taki raport, przy założeniu, że kasa 

posiada funkcjonalność w postaci możliwości wydrukowania raportu o dokonanym 

przeglądzie technicznym. Natomiast w kasach online będzie się to dokonywało poprzez 

raport fiskalny zdarzeń przez zapis w pamięci fiskalnej (ust. 2 pkt 2).  

Rozdział 5 (dotyczy kas online oraz kas dotychczasowych) 

Przepisy § 56 i § 57 projektu rozporządzenia zawierają przepisy przejściowe, które 

stanowią odwzorowanie przepisów, odpowiednio: § 35, § 36 rozporządzenia z 2013 r.  

§ 58 projektu rozporządzenia zawiera przepis przejściowy, na mocy którego osoba 

prowadząca u podatnika ewidencję, która rozpoczęła jej prowadzenie przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, składa podatnikowi pisemne oświadczenie, o którym 

mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 stycznia 2019 r.  

§ 59 projektu rozporządzenia zawiera przepis przejściowy związany z terminem realizacji 

przez podatników obowiązku sztywnego przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych 

zawartych w kasie, zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 projektu 

rozporządzenia. Dotychczas przypisane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek 

podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą 

zachować do końca stycznia 2019 r.  

Przepisy § 61 projektu rozporządzenia stanowi przepis przejściowy odpowiadający 

zapisowi § 40 rozporządzenia z 2013 r. i pozwala na zachowanie ważności wydanych 

serwisantom identyfikatorów przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, 

przez okres roku od daty ich wystawienia.  

Przepisy § 62 projektu rozporządzenia stanowi przepis przejściowy związany 

z obowiązkiem przesyłania przez podmioty prowadzące serwis główny list serwisantów 
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według wprowadzanego w § 49 ust. 2 wzoru tej listy i ustala termin realizacji tego obowiązku 

po raz pierwszy do dnia 1 lutego 2019 r.  

Przepis § 63 projektu rozporządzenia stanowi przepis przejściowy dotyczący obowiązku 

opublikowania przez Szefa KAS w BIP MF wykazu serwisantów (obowiązek określony 

w § 50 projektu rozporządzenia) w terminie do dnia 31 marca 2019 r. 

W § 64 projektu rozporządzenia zawarto przepis końcowy, zgodnie z którym 

rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i jest to data skorelowana z datą 

wejścia  w życie ustawy zmieniającej determinującej obowiązek wydania niniejszego 

rozporządzenia.  

W związku z określonym horyzontem czasowym przewidzianym na wprowadzenie 

i opublikowanie wykazu serwisantów, proponuje się, że podatnicy będą mogli korzystać 

z wprowadzanej w § 9 ust. 3 i 4 projektu możliwości zmiany podmiotu prowadzącego serwis 

kas, od 1 kwietnia 2019 r. W związku z czym w § 64 projektu (przepis końcowy) proponuje 

się wprowadzić zastrzeżenie co do daty wejścia w życie tego przepisu projektu 

rozporządzenia na dzień 1 kwietnia 2019 r. Do czasu wprowadzenia tych regulacji będą 

stosowane przepisy przejściowe określone w § 60 projektu odpowiadające dotychczasowemu 

brzmieniu § 14 ust. 3 rozporządzenia z 2013 r.  

 

Oceniając wpływ aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie 

należy wskazać, że wprowadzenie rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu 

podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT 

przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Rozwiązanie to pozwoli 

na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym 

samym przyczyni się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M. P. z 2016 r., poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w 

celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

 


