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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, z późn. zm.), 

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 2021 r. poz. 685, 694 i 802), 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 art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, oraz określa warunki korzystania ze zwolnienia. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących związany jest z rozwiązaniami 

wprowadzanymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 407), wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. 

Celem przedmiotowych zmian jest zwiększenie efektywności poboru VAT, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz 

administracji skarbowej, powiązanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.   
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Nowe przepisy wprowadzone w ustawie wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce rozszerzają 

zakres podmiotowy procedury unijnej (dział XII rozdział 6a ustawy), z której od 1 lipca  

2021 r. będzie mógł korzystać: 

a) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE w celu 

deklarowania i płacenia podatku VAT za: (i) świadczone przez niego usługi na rzecz 

podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie członkowskim, w którym usługodawca nie 

ma siedziby, (ii) dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO (należy podkreślić, 

że usługi świadczone na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie 

członkowskim, w którym usługodawca ma siedzibę, muszą zostać zadeklarowane  

w krajowej deklaracji podatkowej właściwej dla danego państwa członkowskiego); 

b) podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w UE w celu deklarowania  

i płacenia podatku VAT za dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO; 

c) podatnik ułatwiający dostawy zgodnie z projektowanym art. 7a ust. 2 ustawy (niezależnie 

od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju 

trzecim) dla: (i) dokonywanych przez niego dostaw w ramach WSTO oraz (ii) krajowych 

dostaw towarów (należy podkreślić, że dokonywanie krajowych dostaw tzn. dostaw,  

w przypadku których towar i jego nabywca, niebędący podatnikiem, znajdują się w tym 

samym państwie członkowskim, może być rozliczane w OSS wyłącznie przez podatników 

uznanych za ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy) - (operatorzy 

interfejsów elektronicznych). 

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy, wskazani wyżej, świadczący usługi lub dokonujący dostaw na 

rzecz konsumentów w UE, nie muszą rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich 

państwach członkowskich, w których świadczone są te usługi lub dokonywane są dostawy. 

Zamiast tego podatek VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym 

państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS. 

Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny. Co istotne, jeżeli podatnik zdecyduje 

się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej musi deklarować i płacić podatek VAT  

w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury. Nie 

może on deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, 

a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji. 

Z procedury nieunijnej (dział XII rozdział 7 ustawy) nadal (również po zmianach ustawy  

o VAT) będą mogli korzystać wyłącznie podatnicy niemający siedziby ani stałego miejsca 
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prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Należy jednak podkreślić, że jeżeli 

tego typu podmioty są jedynie zarejestrowane dla celów VAT w państwie/państwach 

członkowskich lub są zobowiązane do takiej rejestracji, przykładowo z uwagi na świadczenie 

przez nich usług, innych niż usługi B2C, mogą oni korzystać z procedury nieunijnej (jest to 

zmiana, która weszła w życie od 1 lipca 2019 r. wraz z implementacją art. 1 dyrektywy 

2017/2455).  

Podatnicy mogący korzystać z procedury importu (dział XII rozdział 9 ustawy): 

• sprzedawcy mający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej w UE, sprzedający towary o niskiej wartości (do 150 euro) 

zlokalizowane w momencie wysyłki w państwie trzecim konsumentowi w UE. Zazwyczaj 

sprzedają towary przez własny sklep internetowy, 

• sprzedawcy niemający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej w UE, sprzedający towary o niskiej wartości (do 150 euro) 

zlokalizowane w państwie trzecim konsumentowi w UE. Zazwyczaj sprzedają towary 

przez własny sklep internetowy  

– tacy sprzedawcy mogą korzystać z ww. procedury w następujący sposób: 

• bezpośrednio (tj. bez obowiązku wyznaczania pośrednika), jeżeli mają siedzibę  

w kraju trzecim, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawie 

VAT, o ile prowadzą sprzedaż towarów z tego państwa trzeciego, 

• pośrednio, za pośrednictwem pośrednika mającego siedzibę w UE,  

• interfejsy elektroniczne ułatwiające SOTI o niskiej wartości (do 150 euro) dostawcom 

bazowym działającym na ich interfejsach elektronicznych (tzw. uznany dostawca). Jeżeli 

interfejs elektroniczny nie ma siedziby w UE, będzie musiał wyznaczyć pośrednika, aby 

być uprawnionym do korzystania z procedury importu. 

 

Przedsiębiorca (lub pośrednik, w stosownych przypadkach) musi ewidencjonować sprzedaż 

objętą OSS/IOSS, odrębnie dla każdego państwa członkowskiego, dla których sprzedaż została 

dokonana. Ewidencję należy przechowywać przez dziesięć lat i udostępniać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na żądanie organów podatkowych. Ewidencja powinna 

być udostępniona przez podatnika albo pośrednika w odniesieniu do każdego z podatników, 

których reprezentuje, drogą elektroniczną, na każde żądanie państwa członkowskiego 

identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. 
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W odniesieniu do dostaw towarów, których wysyłka lub transport rozpoczyna się bądź kończy 

na terytorium Polski oraz usług, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, ewidencja 

ta będzie udostępniana drogą elektroniczną na żądanie właściwego organu podatkowego.  

Ewidencja zgodnie z art. 63c ust. 2 rozporządzenia 282/20111 zawiera wymienione poniżej 

informacje: 

− państwo członkowskie konsumpcji, do którego towary są dostarczane; 

− opis i ilość dostarczonych towarów; 

− data dostawy (sprzedaży) towarów; 

− podstawa opodatkowania wraz z zastosowaną walutą; 

− wszelkie kolejne kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania; 

− obowiązująca stawka podatkowa; 

− kwota podatku do zapłaty wraz z zastosowaną walutą; 

− data i kwota otrzymanych płatności; 

− jeżeli faktura została wystawiona, informacje w niej zawarte; 

− informacje wykorzystane do ustalenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub 

transportu towarów do kupującego; 

− dowody każdego zwrotu towarów, w tym podstawa opodatkowania i obowiązująca 

stawka podatkowa; 

− numer zamówienia lub unikalny numer transakcji oraz 

− niepowtarzalny numer śledzenia przesyłki, jeżeli przedsiębiorca jest bezpośrednio 

zaangażowany w dostawę. 

 

Mając na uwadze, że w ustawie wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce wprowadzane jest 

ułatwienie dla wskazanych w niej podmiotów, to w konsekwencji podjęto decyzję o rezygnacji 

z konieczności prowadzenia przez te podmioty kolejnej ewidencji, czyli ewidencji sprzedaży 

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, uznając, że ww. odrębna ewidencja 

prowadzona przez te podmioty jest wystarczająca w zakresie prawidłowości kontroli.  

W związku z tym proponuje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

 
1 rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych przez interfejsy elektroniczne oraz 

specjalnych procedur dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, dokonujących 

sprzedaży towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 

14) 
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kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519, z 2020 r. poz. 2317 i z 2021 r. poz. 649) - dalej: 

„rozporządzenie w sprawie zwolnień”, wprowadzić dodatkowe tytuły zwolnieniowe w zakresie 

zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących związane z 

proponowanymi w ustawie rozwiązaniami. Zwolnieniem objęto: 

• Poz. 50: Dostawę towarów i świadczenie usług rozliczanych w procedurach 

szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy. 

• Poz. 51: Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczaną w procedurze 

szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy. 

 

Co oznacza, że podatnicy, którzy rozliczają się w ww. procedurach szczególnych, o których 

mowa powyżej, nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 

kas rejestrujących, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów.  

Dodatkowo, jeśli przedmiotem transakcji objętych poz. 50 i 51 załącznika do rozporządzenia 

w sprawie zwolnień będą towary lub usługi wymienione w § 4 tego rozporządzenia, nie będzie 

miał zastosowania bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji (tzw. obowiązek ewidencji 

transakcji od 1 złotówki). Stwierdzono, że brak zwolnienia z ww. obowiązków podmiotów, dla 

których Polska jest w procedurze OSS/IOSS państwem członkowskim konsumpcji nie 

przyczyni się do zwiększonych możliwości analitycznych bądź kontrolnych i nie wyeliminuje 

konieczności zwrócenia się do państwa członkowskiego identyfikacji o udostępnienie 

ewidencji. Poza tym z powodu braku informacji, jakie podmioty dokonują sprzedaży towarów 

na odległość do Polski (informacja jest niedostępna przed złożeniem deklaracji), istnieje 

problem skontaktowania się z tymi podatnikami i brak możliwości poinformowania ich  

o obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej na podstawie polskich przepisów, przed 

jego wystąpieniem. Oceniono także, że zobowiązanie podmiotów rozliczających się  

w procedurach szczególnych stoi w sprzeczności z ideą tzw. pakietu VAT e-commerce  

i uproszczeń jakie niesie procedura szczególna OSS/IOSS. 

 

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie (poz. 52 załącznika do rozporządzenia w sprawie 

zwolnień) dla dostawy towarów dokonywanych przez wyznaczonego operatora pocztowego 

obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, którym jest obecnie Poczta Polska S.A.  

W wyniku wygranego konkursu do 31 grudnia 2025 r. Poczta Polska S.A. jest operatorem 

wyznaczonym w myśl ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041 i 2320) zobowiązanym do utrzymania określonej liczby placówek pocztowych.  

W zakresie działalności wynikającej z tego statusu i potencjalnej straty na świadczeniu 

powszechnych usług pocztowych, Poczta Polska S.A. posiada uprawnienie do świadczeń 
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kompensacyjnych zgodnie z art. 108 oraz art. 109 Prawa pocztowego. W celu zmniejszenia 

potencjalnej straty na powszechnych usługach pocztowych Spółka podejmuje działania mające 

na celu zmniejszenie kosztów stałych utrzymania sieci pocztowej, również poprzez rozwój 

działalności handlowej, co wywiera wpływ na obniżenie współczynnika fiskalizacji. Należy 

podkreślić, że Poczta Polska S.A. realizuje swoją działalność w sposób w pełni transparentny 

podatkowo oraz prowadzi pełną ewidencję transakcji. Wdrożenie kas rejestrujących nie 

spowoduje zatem ujawnienia jakichkolwiek transakcji i nie wpłynie na zwiększenie wartości 

podatków płaconych przez Spółkę.  

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

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. 


