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KIGEiT/1432/05/2020 

Pan  

Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12  

00-916 Warszawa 

 

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 
rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

 

 

 

w odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji publicznych projekt z dnia 11 maja 2020 r. 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji 

sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem 

kopii, przesyłam uwagi w imieniu Członków Sekcji Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących 

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. 

W udostępnionej regulacji prawnej Minister Finansów proponuje przesunięcie terminów 

możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasach offline w branżach uznawanych przez 

MF jako „wrażliwe podatkowo” o 6 miesięcy w stosunku do obowiązujących od 1 maja 2019 

roku na podstawie art. 145a Ustawy o VAT. Trudno się nie zgodzić z celowością takiego 

rozwiązania co do zasady, ze względu na panującą pandemię koronawirusa a podatnicy, którzy 

mieli od 1 lipca rozpocząć używanie kas online są branżami jednymi z najbardziej dotkniętymi 

skutkami panujących obostrzeń i ograniczeń. Dlatego ze zrozumieniem przyjmujemy 

przesunięcia tego obowiązku. 

Jednak mając na uwadze stopniowe odmrażanie gospodarki a co za tym idzie przywracanie 

działalności barów, restauracji, hoteli itp. uważamy, że wskazany w projekcie rozporządzenia 

termin 31 grudnia 2020 roku jest terminem zbyt odległym. 

Zgodnie z Ustawą o VAT branża hotelarska i gastronomiczna miała zostać objęta obowiązkiem 

stosowania kas on-line od 1 lipca 2020 roku, czyli – jak w odpowiedzi na interpelację poselską 

nr 20181 napisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski – „na początku 

sezonu letniego 2020 roku. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie rozwiązania 

uszczelniającego VAT w momencie, w którym w tych branżach jest największy obrót, a co za 

tym idzie, również najbardziej są nasilone niekorzystne zjawiska związane 

z nieewidencjonowaniem transakcji za pomocą kas rejestrujących. Prowadzone dotychczas 

akcje kontroli wypełniania tego obowiązku (akcja „weź paragon”) właśnie z tego powodu 

dokonywane były w okresie wakacyjnym”. Ze względu na panującą obecnie epidemię 

koronowirusa, sezon wakacyjny w tym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas. 

Jego szczyt nie będzie w okresie wakacyjnym, ale rozłoży się na kilka następnych miesięcy. 

Dodatkowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się, wyjazdy zagraniczne w ogromnej 

większości zostaną zamienione na wypoczynek w kraju lub częstsze korzystanie z restauracji, 
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kawiarni czy hoteli. Dodatkowo branże te zostaną zasilone pieniędzmi z deklarowanego przez 

rząd „bonu wakacyjnego” w ramach tarczy antykryzysowej. Dlatego proponujemy, by 

możliwość stosowania kas z kopią papierową oraz elektroniczną w branży 

gastronomicznej oraz hotelarskiej została przesunięta najwyżej do 31 sierpnia 2020 roku. 
Obowiązek rejestracji sprzedaży w tych branżach na kasach online dostarczy służbom 

skarbowym danych do analizy wpływu obostrzeń związanych z pandemią na w/w branże. 

Stosownie do powyższej propozycji uważamy, że dla podatników określonych w art. 145b 

ust. 1 pkt 3 a-f zachować termin określony w art. 145b ust. 1 pkt 3 Ustawy, a więc do 

31 grudnia 2020 roku. Producenci urządzeń fiskalnych online są gotowi do zapewnienia 

dostępności właściwych ilości urządzeń dla przewidywanych w tych terminach grup 

podatników. 

Szczegółowe propozycje zapisów przesyłam w załączniku. 

 

 

Prezes Zarządu  

 

 

 Stefan Kamiński 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Tabela uwag szczegółowych do projektu rozporządzenia. 
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Załącznik do pisma KIGEiT/1432/05/2020 

Tabela uwag szczegółowych SDFUR KIGEiT do projektu z dnia 11 maja 2020 r. 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia 

ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub 

papierowym zapisem kopii 

 

L.p. Jest: Propozycja: 

1. § 1. 1. 1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do: § 1. 1. 1) do dnia 31 sierpnia 2020 r. – do: 

2. § 1. 1. 2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do 

świadczenia usług: 
Usunąć zapis projektu 

3. § 1. 2. 1) na dzień 1 stycznia 2021 r. – dla 

podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

§ 1. 2. 1) na dzień 1 września 2020 r. – dla 

podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

4. § 1. 2. 2) na dzień 1 lipca 2021 r. – dla 

podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 
Usunąć zapis projektu 
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