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UZASADNIENIE

Na podstawie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach 

(Dz. U. poz.               ), dalej zwaną: „ustawa zmieniająca”, wprowadzono możliwość, a dla 

podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach – 

obowiązek, stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących, dalej zwanych: „kasami online”, 

w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy te wyposażone są w nowe 

funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również 

przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas online, 

z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które 

zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego 

Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten 

będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych. 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. f  ustawy zmieniającej (zmiana art. 111 ust. 4) przewiduje się system 

zwrotu kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże 

nie więcej niż 700 zł (wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulega zmianie w stosunku 

do obecnie obowiązujących regulacji), tj.:

 dla podmiotów,  które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas 

online; 

 dla podmiotów, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy 

zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia 

ewidencji sprzedaży; 

 dla podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub 

papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną 

w określonych ustawą branżach.

Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż 

w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych 

rodzajów kas. Z uwagi na ograniczenia budżetu, odliczenie nie będzie również przysługiwało 

dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem 

kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na 

prowadzenie działalności w określonych branżach.

W związku z projektowaną ustawą zmieniającą niezbędnym jest wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 1 pkt 2 lit. n (zmiana art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 tego projektu). Zgodnie 
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z powołaną delegacją, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 

rozporządzenia, określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu 

kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, uwzględniając obowiązki podatników związane 

ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym 

z odliczeniem albo zwrotem tych kwot. Ponadto określa warunki i tryb zwrotu przez podatnika 

kwot, o których mowa w ust. 6 ustawy, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych 

z ich odliczeniem albo zwrotem, powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, 

mając na uwadze okres używania kas online, przestrzeganie przez podatników wymagań 

związanych z używaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji 

nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych albo zwróconych im kwot 

wydanych na zakup kas w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem albo 

zwrotem tych kwot. 

Opis regulacji wprowadzanych w projekcie rozporządzenia.

W § 2 określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub 

zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online. 

Podatnik czynny podatku od towarów i usług (VAT) może dokonać tego odliczenia w składanej 

deklaracji podatkowej dla podatku do towarów i usług. Podatnik wykonujący wyłącznie 

czynności zwolnione od podatku lub podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot tej kwoty na 

rachunek bankowy.

Aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup 

kasy online musi spełnić następujące warunki:

- dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji 

sprzedaży przy zastosowaniu kas online;

- rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których 

zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, 

- posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online będą również mogli 

skorzystać podatnicy dobrowolnie rozpoczynający prowadzenie ewidencji sprzedaży przy 

zastosowaniu kas online, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży 
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przy zastosowaniu kas rejestrujących i którzy dotychczas w działalności gospodarczej nie 

używali żadnych kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu).

Z uwagi na wdrożenie nowego systemu kas rejestrujących (kas on-line) przepis ten wprowadza 

zmianę zakresu obowiązków podatników, które muszą spełnić podatnicy, aby dokonać 

odliczenia kwoty wydanej na zakup takiej kasy.  

W przedmiotowym projekcie zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed 

rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu 

(adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji (które było 

obligatoryjne w obecnych przepisach). 

Tym samym podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie będzie 

musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem 

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, ww. pisemnego zgłoszenia (oświadczenia). 

W § 3 określono sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online.                                  

Zgodnie z projektowanymi regulacjami odliczenie może być dokonane w deklaracji dla 

podatku od towarów i usług za dany okres rozliczenia, w stosunku do każdej kasy rejestrującej, 

na którą przysługuje odliczenie. Zmiana ta jest uproszczeniem przepisów w stosunku do 

uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. 

w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 

2013 r. poz. 163). Dotychczas kwotę do odliczenia można było odliczyć w pełnej wysokości 

tylko w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (do wysokości 

kwoty do wpłaty do urzędu skarbowego). W sytuacji nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym kwotę tę trzeba było dzielić na części (na cztery części w przypadku rozliczenia 

miesięcznego oraz na dwie w przypadku rozliczenia kwartalnego). 

Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu, kwota wydana na zakup kasy online może zostać wykazana 

(najwcześniej) w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, 

w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za 

okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. 

W myśl ust. 2 ww. przepisu w przypadku, gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa 

kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma prawo pomniejszyć 

kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup. W przypadku gdy kwota wydana na 

zakup jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik 

zgodnie z § 3 ust. 3 projektu, ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość 

kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część nierozliczonej kwoty wydanej na zakup może, 

w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku 
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mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub powiększyć kwotę podatku 

naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Natomiast jeżeli w danym 

okresie rozliczeniowym nie wystąpił podatek należny, podatnik ma prawo kwotę wydaną na 

zakup wykazać do zwrotu na rachunek bankowy, w banku mającym siedzibę na terytorium 

kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 

członkiem, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres 

rozliczeniowy (§ 3 ust.4).

Z dofinansowania na zakup kasy online będą mogli również skorzystać podatnicy rozliczający 

się w formie ryczałtu świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu 

samochodów osobowych z kierowcą (§ 3 ust. 5 i 6 projektu). Rozliczenie nastąpi w deklaracji 

VAT-12, na zasadach podobnych jak powyżej, tj. do wysokości wpłaty do urzędu skarbowego, 

a gdy kwota do odliczenia jest wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, 

pozostałą część kwoty wydanej na zakup kasy online podatnik ma prawo otrzymać do zwrotu 

na rachunek bankowy.   

Zatem nowe przepisy § 3 umożliwiają podatnikom znacznie szybszy zwrot kwoty wydanej na 

zakup kasy online, niż przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia. 

W § 4 ust. 1 projektu rozporządzenia określono, że w przypadku podatników wykonujących 

wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona 

od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online 

dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego. Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż w miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży. Przepis ten stanowi 

wyrównanie zasad korzystania z przedmiotowego odliczenia w stosunku do czynnych 

podatników podatku VAT, którzy mogą tego odliczenia dokonać w deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, czyli de facto w następnym 

miesiącu.  

§ 4 ust. 2 określa, jakie elementy powinien zawierać wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup 

kas online w tym imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer rachunku bankowego podatnika.

Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia, do przedmiotowego wniosku należy dołączyć 

kopię faktury na zakup kasy online, a nie jak dotychczas oryginał, wraz z dowodem zapłaty 

całej należności za kasę oraz kopię raportu dobowego potwierdzającego rozpoczęcie 

prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu danej kasy online. Kopia raportu 

dobowego, w którym jest wykazana wartość dokonanej sprzedaży, potwierdza faktyczne 
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rozpoczęcie sprzedaży przy zastosowaniu danej kasy online. Odliczenie będzie przysługiwało 

tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Z uwagi na wdrożenie nowego systemu kas jest 

to nowe uregulowanie w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących.

Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu 

podręcznego taksówkami, do wniosku należy również dołączyć kopię świadectwa 

przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru. Przepis ten nie uległ zmianie w stosunku do 

poprzednio obowiązującego.

W § 5 określono przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą 

odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku. W dotychczas 

obowiązującym rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot 

wydatkowanych na zakup kas rejestrujących kwestie te były uregulowane w § 6. Obecnie                       

w § 5 ust. 1 pkt 4 (poprzednio § 6 ust. 1 pkt 1) doprecyzowano budzące wątpliwości 

interpretacyjne określenie „zaprzestaną działalności” poprzez zmianę na określenie 

„zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy”. 

Dodano także zapis (§ 5 ust. 1 pkt 5), który jest związany z nowymi obowiązkami 

wprowadzanymi ustawą zmieniającą. Projektowany przepis § 5 ust. 1 pkt 5 nakłada obowiązek 

zwrotu odliczonej lub zwróconej „kwoty do odliczenia” w przypadku niedopełnienia przez 

podatnika obowiązku zapewnienia połączenia kasy online, za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, z Centralnym Repozytorium Kas w sposób umożliwiający ciągłe, 

zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas online. W art. 1 pkt 2 lit. c (dodany 

w art. 111 ust. 3ab projektu) ustawy zmieniającej uregulowano sytuacje związane z brakiem 

zasięgu sieci komórkowych, brakiem operatorów świadczących na danym obszarze kraju usługi 

w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Zaproponowano rozwiązanie 

umożliwiające w tego typu sytuacjach zmianę sposobu realizacji przez podatników 

obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Gdy podatnik czasowo nie ma możliwości 

uzyskać połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas – 

wówczas obowiązek ten spełnia niezwłocznie po ustaniu przejściowej przyczyny i jednocześnie 

jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy. Jeśli trwale nie ma 

możliwości uzyskać połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium 

Kas – wówczas podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej 

kasy i jednocześnie jest zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na 

przesyłanie danych z kas online do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach 
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czasowych. W przypadku gdy podatnik nie spełni ww. obowiązków będzie zobowiązany do 

zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kasy online.

W § 5 ust. 2 projektu określono warunki zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych 

kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, wskazując, że obowiązek zwrotu odliczonych lub 

zwróconych kwot wydanych na zakup kas, w przypadku gdy podatnicy nie poddadzą w 

określonych terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez 

właściwy serwis, zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy oraz 

naruszą obowiązki, o których mowa w dodanym art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy, 

odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczą. 

W § 5 ust. 3 określono tryb, w jakim należy dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot 

wydanych na zakup kasy rejestrującej. Podatnicy podatku od towarów i usług zwrotu dokonują 

do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia, w którym powstały okoliczności 

uzasadniające dokonanie takiego zwrotu. Podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług 

dokonują zwrotu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 

okoliczności uzasadniające dokonanie tego zwrotu. Powyższe przepisy określające terminy w 

jakich podatnik jest zobowiązany dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot 

wydanych na zakup kas, w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących, co do zasady, 

nie uległy zmianie. 

Przepis przejściowy § 6 określający, że do podatników użytkujących kasy rejestrujące 

z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem wejścia w życie 

przedmiotowego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, czyli od 2019 r. 

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 zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Oceniając wpływ projektowanego aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, należy wskazać, że wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie 
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procedury dokonania odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących (online) 

niewątpliwie pozwoli lepiej wykorzystać przedmiotową „ulgę” przez tych przedsiębiorców, 

gdy wcześniejsze, bardziej skomplikowane procedury, mogły zniechęcać przedmiotowych 

przedsiębiorców do korzystania z tej formy dofinansowania, rekompensującej poniesione 

wydatki.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia.
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