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 UZASADNIENIE 

 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 1 i  2 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 111b ust. 3 pkt 1 minister właściwy do 

spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia grupy podatników lub 

rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania. 

Zgodnie natomiast z art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla kas 

rejestrujących mających postać oprogramowania, oraz sposób ich używania, w tym sposób 

prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania 

w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne 

przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu 

tych kas. Przy wydawaniu rozporządzenia uwzględnia się potrzebę przeciwdziałania 

nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez 

podatników oraz zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, a także bezpiecznego 

przesyłania tych danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (dalej: CRK), 

konieczność zapewnienia nabywcy prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług 

z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości 

zaewidencjonowania sprzedaży i wystawiania dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz 

optymalne dla danego rodzaju sprzedaży rozwiązania techniczne dla tych kas. 

W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT 

czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa 

również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich 

używania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań 

administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz 

unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone 

mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów 

wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie 
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rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla 

obecnie użytkowanych kas rejestrujących. 

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

 

W projekcie rozporządzenia wprowadza się słownik pojęć i podział na rodzaje kas ze względu 

na przeznaczenie oraz na sposób ewidencji sprzedaży. 

§ 2 określa pojęcia użyte w rozporządzeniu np. „algorytm weryfikujący”, „baza danych kasy ”, 

„suma kontrolna”. 

 

Rozdział 2 Grupy podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas 

rejestrujących mających postać oprogramowania 

 

§ 3 wskazuje, iż kasy mające postać oprogramowania mogą być używane zarówno przez 

podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. 

 

Rozdział 3 Wymagania techniczne, którym muszą odpowiadać kasy 

 

§ 4 określa wymagania ogólne dla kas mających postać oprogramowania. Kasa ma 

posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Producent przydziela danej 

kasie certyfikat kasy poprzez wprowadzenie certyfikatu kasy do kasy. Producent zapewnia 

również zabezpieczenie oraz przechowywanie certyfikatów kas. 

§ 5 zobowiązuje producenta do dostarczenia certyfikatu producenta do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej przed przydzieleniem kasie certyfikatu kasy. W przypadku zmiany 

dostarczonych danych producent niezwłocznie przesyła zmienione  dane.  Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej rejestruje certyfikat producenta w zbiorze zaufanych certyfikatów 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Certyfikat 

producenta jest ważny 7 lat od daty wystawienia. Producent występuje z wnioskiem do ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o nadanie numerów unikatowych w celu 

wprowadzenia przez producenta do danej kasy.  

§ 6 projektu rozporządzenia zawiera regulacje dotyczące prowadzenia przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej wykazu producentów kas posiadających zarejestrowany 

certyfikat producenta danej kasy, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykaz tworzony jest po to, aby podatnik 
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posiadał wiedzę, które kasy może stosować. W § 6 ust. 3 projektu rozporządzenia wskazano 

jakie dane ma zawierać ten wykaz. § 6 ust. 4 projektu rozporządzenia reguluje obowiązku Szefa 

Krajowej Administracji skarbowej związane z aktualizacją wykazu. 

§ 7 wprowadzono podział na rodzaje kas ze względu na przeznaczenie oraz sposób ewidencji 

sprzedaży. 

§ 8 wskazuje, iż wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i 

przechowywania danych, wystawianych dokumentów, pracy kasy oraz kas o zastosowaniu 

specjalnym określa załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia. 

Załącznik składa się z części zawierających: 

1. Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, w której wskazano, jakie 

moduły/komponenty musi zawierać kasa.  

2. Wymagania techniczne dla kas dotyczące zapisu i przechowywania danych. 

4. Wymagania techniczne dla kas dotyczące wystawianych dokumentów. 

5. Wymagania techniczne dla kas dotyczące pracy kasy. 

5. Wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym. 

 

Rozdział 4 Sposób używania kas 

 

§ 9 projektu rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przez 

podatników przy użyciu kas mających postać oprogramowania. Zgodnie z regulacjami 

zawartymi w § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia podatnicy prowadzą ewidencję każdej 

czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają 

wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 oraz zapewniają połączenie z drukarką 

i posiadają ważny certyfikat producenta danej kasy. W projektowanych przepisach § 9 ust. 2 -

5  projektu rozporządzenia zawarto regulacje w zakresie zwrotów towarów i uznanych 

reklamacji i sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki. 

§ 10 projektu rozporządzenia zawiera zapisy o sposobie prowadzenia ewidencji przez 

podatników zwolnionych, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy. 

§ 11  projektu rozporządzenia określa czynności, jakie wykonują podatnicy prowadząc 

ewidencję. 

§ 12 projektu rozporządzenia zawiera regulacje w zakresie obowiązku prowadzenia przez 

podatników prowadzących specyficzny rodzaj sprzedaży lub prowadzących sprzedaż 

w określony sposób, ewidencji przy użyciu dedykowanych im kas o zastosowaniu specjalnym. 

§ 13 projektu rozporządzenia określa wymogi dla paragonu fiskalnego.   
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§ 14 projektu rozporządzenia zawiera zapisy o obowiązkach podatników związanych 

z używaniem kas rejestrujących. 

§ 15 projektu rozporządzenia określa czynności podejmowane przez podatnika w przypadku 

utraty kasy w wyniku kradzieży. 

§ 16 projektu rozporządzenia wprowadza regulację dotyczącą przypadku 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, które w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, wskazano, że podatnik może nie 

wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, 

jeżeli zapewnia nabywcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi o sprzedaży 

poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub 

świadczenia usług. 

§ 17 projektu rozporządzenia wprowadza regulację, zgodnie z którą podatnik przed 

rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, 

zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych między kasą online 

a CRK. Proces fiskalizacji odbywa się automatycznie. Fiskalizacja obejmuje szereg 

uporządkowanych w kolejności operacji wykonywanych na kasie. 

§ 18 projektu rozporządzenia określa czynności jakie podatnik jest zobowiązany wykonać 

w przypadku przerwania fiskalizacji z powodu braku połączenia z CRK, tj. zapewnienie 

dokonania ponownego uruchomienia procesu fiskalizacji. 

§ 19 projektu rozporządzenia określa obowiązek zapewnienia przez podatnika, po 

uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, automatycznego lub na żądanie przesyłania danych 

między kasą online a CRK. 

§ 20 projektu rozporządzenia wymieniono dokumenty, jakie wystawia podatnik prowadząc 

ewidencję sprzedaży przy użyciu kas (także kas o zastosowaniu specjalnym oraz w przypadku 

dokonywania rozliczania na kasie wyłącznie opakowań zwrotnych). 

§ 21 projektu rozporządzenia określa czynności, jakie obowiązany jest wykonać podatnik 

w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub zakończenia przez podatnika 

działalności gospodarczej. 

§ 22 projektu rozporządzenia zawiera regulację, zgodnie z którą w przypadku zakończenia 

pracy przez kasę w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji na tej kasie. 

§ 23 projektu rozporządzenia zawiera przepis końcowy, zgodnie z którym rozporządzenie 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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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 zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projektowane rozporządzenie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65 poz. 597). 

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.  

 


