
 1 

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519), stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”. 

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT  minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz 

niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania 

ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. 

Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych 

uwzględnia:  

1) wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;  

2) stosowane przez podatników zasady dokumentowania sprzedaży;  

3) możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących;  

4) konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu 

korzyści wynikających z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 

oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;  

5) konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego 

ewidencjonowania sprzedaży;  

6) konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;  

7) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem sprzedaży 

przez podatników.  

Rozporządzenie określa grupy podatników oraz czynności zwolnione z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, oraz określa warunki korzystania ze zwolnienia. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dostosowuje dotychczas używaną 

w rozporządzeniu klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury 

scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) 

w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także porządkuje niektóre zagadnienia.  
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Obecnie używana klasyfikacja obowiązuje tylko do 31 grudnia 2020 r. na podstawie § 3a 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU)1, stąd konieczność zmiany przedmiotowego rozporządzenia. 

W § 4 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzono następujące zmiany: 

1) lit. b-g przełożono PKWiU 2008 na kody CN, w tym w lit. c oraz g dostosowano nazwy 

towarów do grupowania CN, w związku tym uległy one niewielkim modyfikacjom; 

2) lit. i dostosowano do brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie ustawy; w ustawie 

o VAT towary te nie zostały przełożone na CN, w związku z tym w rozporządzeniu 

również pozostawiono je wg PKWiU; 

3) lit. n oraz lit. o przełożono PKWiU 2008 na kody CN. 

W § 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. i dostosowano PKWiU w zakresie usług związanych z 

wyżywieniem. 

 

W projekcie uchyla się § 6 i § 7 rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem uchylanego § 6 

rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach 

określonych w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb 

całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu 

skarbowego na podstawie dawnego brzmienia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Od pierwszego 

dnia każdego następnego miesiąca podatnicy byli obowiązani zastosować do 

ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas 

rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, 

wynikająca ze zgłoszenia, o którym była mowa ww. art. 111 ust. 4 ustawy. 

Zgodnie z uchylanym § 6 ust. 2 rozporządzenia, rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach 

określonych w ust. 1, przedłużało odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku 

ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na 

których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach. 

Ponadto, zgodnie z uchylanym § 7 rozporządzenia, przepisu § 6 nie stosuje się do obrotu 

wynikającego z czynności, o których mowa w § 4, tj. objętych bezwzględnym obowiązkiem 

ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Przepis § 6 rozporządzenia miał zastosowanie do 30 kwietnia 2019 r. Z dniem 1 maja 2019 r. 

weszła bowiem w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), i niezbędnym stało się wypełnienie 

 
1 Dz. U. poz. poz. 1676, z późn. zm. 
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delegacji ustawowej art. 111 ust. 7a i art. 145a ust. 15 ustawy o VAT. Wydane na podstawie 

art. 111 ust. 7a i art. 145a ust. 15 ustawy o VAT rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

kas rejestrujących, jak i przepisy ustawy o VAT, w tym obecny art. 111 ust. 4 ustawy, nie 

przewidują obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas 

rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Dokonanie takiego zgłoszenia 

przewidywały poprzednie przepisy ustawy.  

W związku z powyższym przepis § 6 rozporządzenia, nie może być stosowany po dniu 30 

kwietnia 2019 r., z wyjątkiem podatników, którzy przed dniem 1 maja 2019 r. rozpoczną 

ewidencjonowanie za pomocą 1/5 liczby zgłoszonych kas. 

 

Intencją przepisów ustawy zmieniającej ustawę o VAT jest, aby podatnik obowiązany był do 

rozpoczęcia ewidencjonowania we wszystkich swoich punktach prowadzenia działalności, bez 

możliwości odkładania w czasie rozpoczęcia ewidencjonowania, jak to miało miejsce 

dotychczas (por. § 6 rozporządzenia).  

Mając na uwadze powyższe, w projekcie uchylono § 6 oraz powiązany z nim § 7 

rozporządzenia. 

 

W załączniku do projektu rozporządzenia wprowadzone zmiany wynikają z przełożenia na 

PKWiU 2015, która nieco odmiennie klasyfikuje te same towary i usługi. Wymienione w 

załączniku czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania pozostają sklasyfikowane 

zgodnie z PKWiU 2015, podobnie jak w ustawie. 

W poz. 46 załącznika do rozporządzenia wykreślono wyrazy: "pochodzących z własnej 

działalności rolniczej". W projekcie Slim VAT (UD118) przewiduje się zmianę art. 43 ust. 1 

pkt 3 ustawy i wykreślenie wyrazów "pochodzących z własnej działalności rolniczej". Zmiana 

ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jak niniejszy projekt. Zmiana w ustawie ma na 

celu uspójnienie zapisów w zakresie "produktów rolnych" i ma charakter legislacyjny.  

W poz. 47 dokonano zmiany doprecyzowującej poprzez zmianę spójnika „oraz” na „lub” 

(„Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą”). 

Zmiana ma charakter porządkujący, ponieważ w pojęciu rachunkowości środek trwały to inna 

kategoria niż wartości niematerialne i prawne.  

 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
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Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia są korzystne dla społeczeństwa i nie 

naruszają zasady demokratycznego państwa prawnego. 

Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców.  

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. 

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. 


