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Dotyczy: konsultacji  projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 

 

  

 

w nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących1 przekazuję poniższą 

uwagę naszych członków do ww. projektu, która dotyczy: §1  

Obecne brzmienie: 

pkt. 1 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dokumencie w postaci elektronicznej – rozumie się przez to utworzony przez kasę 

on-line zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych 

i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie 

określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów 

fiskalnych;” 

Propozycja: proponujemy pozostawienie tego zapisu w brzmieniu dotychczasowym, tj. 

„3) dokumencie w postaci elektronicznej – rozumie się przez to utworzony przez kasę 

on-line zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych 

i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej oraz przesy-

łany do Centralnego Repozytorium Kas;” 

Uzasadnienie: 

Proponowany w projekcie zapis skutkuje wymaganiem technicznym dla kas on-line. Aktualnie, 

w już istniejących urządzeniach fiskalnych "on-line", format zapisu danych w pamięciach fi-

skalnej i chronionej kasy jest dowolny, natomiast wymaga się wspólnego formatu przesyłanych 

do CRK danych (zgodnie ze schemą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów). Taki zapis 

jak projekcie jest niespójny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębior-

czości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 

jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące 9Dz.U. 2018 r., poz. 1206) - §2 pkt. 4. W związku 

z powyższym proponujemy pozostawienie tego zapisu w brzmieniu dotychczasowym,  
 

Prezes Zarządu 

 

 

 Stefan Kamiński 

                                                           
1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331850/katalog/12673508#12673508 
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