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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia 

ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Projekt rozporządzenia 

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

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie 

obowiązującego rozporządzenia do rozwiązań wprowadzanych ustawą z dnia 20 maja 2021 r.  o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 407), wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Stwierdzono, że brak zwolnienia podmiotów, dla których Polska jest w procedurze OSS/IOSS państwem członkowskim 

konsumpcji z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowania kas rejestrujących 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 

kontaktu 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. 

W związku z tym wprowadzono zwolnienie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług rozliczanych w procedurach 

szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy oraz 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 będą towary lub usługi wymienione 

w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. nie będzie miał zastosowania bezwzględny obowiązek 

prowadzenia ewidencji (tzw. obowiązek ewidencji transakcji od 1 złotówki).  

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla dostawy towarów dokonywanych przez wyznaczonego operatora pocztowego 

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

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych dotyczących uregulowań kwestii wykorzystywania kas rejestrujących w innych krajach członkowskich Unii 

Europejskiej. Kwestia zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących nie podlega harmonizacji w ramach UE.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1. Podmioty dokonujące 1. Brak danych nt.  Dostosowanie się 

mailto:Sekretariat.PT@mf.gov.pl


sprzedaży towarów lub 

świadczenia usług w 

procedurach szczególnych, 

o których mowa w dziale 

XII w rozdziałach 6a i 7 

ustawy oraz sprzedaż na 

odległość towarów 

importowanych, rozliczaną 

w procedurze szczególnej, 

o której mowa w dziale XII 

w rozdziale 9 ustawy 

 

2. Poczta Polska S.A. 

liczby podmiotów 

objętych 

projektowanym 

rozporządzeniem.  

2. 1 

 podmiotów do nowych 

regulacji. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi  

do następujących podmiotów i organizacji: Business Centre Club, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Naczelna Izba 

Adwokacka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Polska Izba Biegłych  Rewidentów, Naczelna Rada Zrzeszeń 

Handlu i Usług, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej 

Polskiej,  Konfederacja  LEWIATAN, Krajowa Rada Radców Prawnych, Polska Rada Biznesu, Polska Izba Handlu, 

Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Zrzeszenie Prawników Polskich, Krajowa Izba 

Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Izba 

Aptekarska, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polski Związek 

Niewidomych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej, Polskie 

Stowarzyszenie Vendingu, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz do Rady Dialogu Społecznego. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2019 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029 

 
Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 
           

budżet państwa            

JST 
           

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
           

Wydatki ogółem            

budżet państwa            

JST 
           

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Saldo ogółem 
           

budżet państwa 
           

JST 
           

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
           

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

  

Z uwagi na brak danych nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych wpływu regulacji 

na sektor finansów publicznych. Przewiduje się, że wprowadzone zmiany nie będą powodowały 

skutków finansowych  dla sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 



Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z  

2017 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
 

Niemierzalne Projektowane regulacje nie wpłyną na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur  

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:        

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter regulacji. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

  środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

  informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie wywierają wpływu na wymienione 

obszary w pkt 10. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter zmian nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników.  
 


