Załącznik do pisma nr: KIGEiT/1028/10/2017 z 6.10.2017
SEKCJA DOSTAWCÓW FISKALNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 18 września 2017 r.
1.

Zapis w projekcie ustawy:
Art. 1 pkt 2 lit. c.
W art 111. ust. 3c otrzymuje brzmienie:
„3c. Podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy
rejestrujące zakupione albo używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub
umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji, której warunki określają przepisy
wykonawcze wydane na podstawie ust. 9, są objęte potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 6b,
z uwzględnieniem ust. 3d."
Uwagi SDFUR KIGEiT:
Powyższy projekt zapisu uniemożliwi wymianę pamięci fiskalnej w każdej kasie, również online, po upływie ważności potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, wydanego dla danej
kasy (w tym gwarancyjnej wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej po wygaśnięciu homologacji,
a zakupionej przez podatnika pod koniec ważności tejże homologacji).

2.

Zapis w projekcie ustawy:
Art. 1 pkt 2 lit. d.
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku
należnego i rozpoczęli prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w obowiązujących
terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas
rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem
ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż
1000 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i
rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia
ewidencjonowania.”
Uwagi SDFUR KIGEiT:
Zapis (wyróżniony podkreśleniem) skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z odliczenia w
sytuacji, gdy zakup kasy nastąpił przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Dotyczy to w
szczególności podatników wymienionych art. 4 ust. 2.
Przykład:
1. Obowiązek ewidencji w dniu 01.01.2019 dla stacji paliw.
2. Zakup kasy i jej fiskalizacja przed 01.01.2019
Skutek : zgodnie z projektowanym zapisem podatnik nie może skorzystać z odliczenia.

3.

Zapis w projekcie ustawy:
Art. 1 pkt 2 lit. e.
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Do podatników, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i
kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas
rejestrujących do ewidencji, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.",
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Uwagi SDFUR KIGEiT:
Powyższy zapis dotyczący nowych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli ewidencję
podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej jest nieprecyzyjny. Użycie sformułowania
”kasa rejestrująca” oznacza bowiem, że podatnik uzyskuje prawo do odliczenia, stosując
zarówno nowe kasy on-line jak i również starego typu tj. kasy z kopią elektroniczną oraz z kopią
papierową. Ponadto Art. 1 pkt 2 lit. h wyklucza stosowanie przepisów 3a pkt 12 i 13, ust. 3aa,
4, 6a i 6fa, natomiast pominięty jest punkt 4a. Więc jeśli odliczenie dla nowych podatników
przysługuje niezależnie od rodzaju kas to brakuje doprecyzowania w jakiej kwocie.
Jeśli zamysłem wnioskodawcy było wprowadzenie możliwości uzyskania odliczenia przez
podatnika tylko w przypadku ewidencjonowania przy użyciu kas on-line, to problemem mogą
być podatnicy, którzy wejdą w obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, po
wejściu w życie ustawy, a przed rozpoczęciem sprzedaży pierwszych kas on-line, mających
ważne potwierdzenia GUM.
4.

Zapis w projekcie ustawy:
Art. 1 pkt 2 lit. h
po ust. 6a dodaje się ust. 6aa–6af w brzmieniu:
„6aa. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję, o której mowa w ust. 1, przy zastosowaniu kas
rejestrujących, które nie umożliwiają połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie
przesyłają informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas, w sposób i w
postaci, o których mowa w art. 111a ust. 3.
6ab. Kasa rejestrująca, o której mowa w ust. 6aa, zapewnia prawidłowe zaewidencjonowanie
podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego
przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz przechowuje te dane lub zapewnia
bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna takiej kasy rejestrującej
posiada numer unikatowy, nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6ac. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 6aa, przepisów ust. 3a pkt 12 i 13, ust.
3aa, 4, 6a i 6fa nie stosuje się.
6ad. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących, o których mowa w ust. 6aa, są obowiązani dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej
do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
6ae. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących, o których mowa w ust. 6aa, które nie są kasami z elektronicznym zapisem kopii,
są obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów emitowanych przez te kasy.
6af. W przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, o której mowa w ust. 6aa,
która nie jest kasą z elektronicznym zapisem kopii, pamięć ta nie podlega wymianie.”
Uwagi SDFUR KIGEiT:
Wyróżniony (wyżej) podkreśleniem projekt zapisu z punktu 6af, umożliwia wymianę pamięci
fiskalnej w każdym innym przypadku niż opisany powyżej (np. podatnik może zwrócić się do
serwisu z wnioskiem o wymianę pamięci fiskalnej przed jej zapełnieniem).
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