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Warszawa, dnia 31 marca 2020 r. 

PIIT/266/20 
 

Pan Minister Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów 

STANOWISKO 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów 
czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać 

oprogramowania oraz projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie kas rejestrujących. 

 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT”), wypełniając swoje statutowe cele, 

przedstawia niniejszym stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest 

używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (dalej: „Projekt nr 1”), wydawanego na 

podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: 

„Ustawa”). 

 

W ramach niniejszego pisma, PIIT przestawia również stanowisko wobec projektu rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 

(dalej jako: „Projekt nr 2”), wydawanego na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 Ustawy. 

 

Stanowisko z uwagami do wyżej wymienionych projektów zawierają poniższe tabele. Jednocześnie PIIT 

nie wyklucza skierowania kolejnego pisma z uwagami, o ile w toku dalszych prac PIIT zidentyfikuje 

dodatkowe kwestie wymagające ich zgłoszenia. 

 

 Polska Izba Informatyki tel.  +48 22 628 22 60 Bank Pekao S.A Oddział w Warszawie 
i Telekomunikacji        +48 22 628 24 06 65 1240 6175 1111 0000 4573 4520 
Eurocentrum, IX piętro           +48 691 119 555 KRS: 0000130600, Sąd Rej. M.st. W-wy 
Al. Jerozolimskie 136 biuro@piit.org.pl XII Wydział Gospodarczy 
02-305 Warszawa www.piit.org.pl 

 

mailto:biuro@piit.org.pl


 

Strona 2 z 7 

 

Ogólne uwagi odnośnie do Projektu nr 1: 

 

Omawiane zagadnienie Propozycja stanowiska PIIT 

Uwagi ogólne W odniesieniu do przedstawionego projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.03.2020 w sprawie grup podatników lub rodzajów 

czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (dalej Rozporządzenie) 

chcielibyśmy zgłosić poniższe uwagi i spostrzeżenia odnoszące się do jego treści. 

Projekt Rozporządzenia jest związany z opiniowanym w listopadzie 2019 roku projektem rozporządzenia technicznego (Rozporządzenie 

Techniczne) dotyczącego kas mających postać oprogramowania. 

Oba w/w projekty Rozporządzeń należy rozpatrywać jako nowy element, który ma funkcjonować równolegle do systemu kas fiskalnych on-line.  

Wprowadzone rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2018 roku kasy online i wprowadzane kasy mające postać oprogramowania są równoważne. 

Kasy mające postać oprogramowania, z punktu widzenia systemu fiskalnego, nie wprowadzają żadnych nowych funkcjonalności. 

W naszej opinii z dnia 29.11.2019 roku dotyczącej kas mających postać oprogramowania zwracaliśmy uwagę na bardzo istotne aspekty 

bezpieczeństwa funkcjonowania nowego typu kas w postaci oprogramowania, szczególnie w porównaniu do poziomu bezpieczeństwa 

zapewnionego w już stosowanych rozwiązaniach kas online. 

 

Konkluzja naszej opinii była następująca: 

1. Funkcjonujący system kas rejestrujących, w tym online, bazuje na certyfikacji rozwiązań kompletnych, zamkniętych i funkcjonujących. 

Certyfikacja dokonywana jest przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie (GUM). Każda próba ingerencji w 

rozwiązanie jest możliwa do wykrycia przez osobę nie dysponującą laboratorium badawczym i wiedzą specjalistyczną z zakresu 

architektury systemów komputerowych, administrowania systemami operacyjnymi, czy badaniem podatności nazywanym często 

niepoprawnie testami penetracyjnymi. 

2. Kasy w postaci oprogramowania mają funkcjonować na tzw. sprzęcie konsumenckim. Systemy operacyjne w rozwiązaniach 

konsumenckich, takich jak tablety czy telefony z systemem Android nie były projektowane jako „środowisko bezpieczne”. Nie zapewniają 

domyślnie odpowiedniej separacji uprawnień. Okres wsparcia producenta i poprawiania wykrywanych luk i błędów jest krótki, a reakcja 

producenta w kwestii przygotowania poprawek oprogramowania systemowego, szczególnie w przypadku wielu modeli „z niskiej półki” 

(a więc tanich na tyle aby być konkurencją dla kas rejestrujących), jest co najmniej nieakceptowalna. Oznacza to, że urządzenia takie 

nie zapewnią właściwego środowiska do pracy oprogramowania pełniącego funkcję kasy rejestrującej. Urządzenia te umożliwiają 

instalację różnego oprogramowania, które może ingerować w inne oprogramowanie. Może to być zarówno działanie przypadkowe, jak 

również celowe. Bez odpowiedniego przygotowania stwierdzenie tego faktu nie jest możliwe a koszty analiz specjalistycznych (ang. 

forensic analysis) są kosztowne i długotrwałe. 

3. Stosowanie kas rejestrujących w formie oprogramowania wymaga uwzględnienia ryzyka dla całości rozwiązania.  
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Omawiane zagadnienie Propozycja stanowiska PIIT 

W przypadku opiniowanego Rozporządzenia wymienionych jest wiele grup podatników z branży transportowej. Podatnicy Ci w większości już w 

chwili obecnej są zobowiązani do rejestracji sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych (nie dotyczy to np. firm Uber czy Bolt). 

W ocenie PIIT, biorąc również pod uwagę dotychczas przesyłane opinie do projektów rozporządzeń technicznych dot. kas fiskalnych mających 

postać oprogramowania, wprowadzenie nowego rozwiązania, alternatywnego dla już stosowanego systemu kas fiskalnych online, jest obarczone 

stosunkowo niskim ryzykiem dla grup podatników z branży e-commerce, czy podatników, którzy dokonują wyłącznie rozliczeń bezgotówkowych. 

Do takich należą min. Uber i Bolt.  

Poza w/w bezpieczne jest zastosowanie kas mających postać oprogramowania u podatników, u których istnieje rękojmia należytego nadzoru 

nad wszystkim składnikami systemu fiskalnego (np. spółki Skarbu Państwa czy spółki samorządowe). 

Zwracamy uwagę, że wśród wymienionych w Rozporządzeniu grup jest np. wiele takich, które w rozliczeniach z klientami posługują się gotówką. 

W naszej opinii są to grupy dużego ryzyka do wprowadzenia kas mających postać oprogramowania.  

Rekomendujemy przeprowadzenia rzetelnych i kompletnych analiz ryzyka, które objęłyby swoim zakresem wszystkie elementy składające się na 

funkcjonowanie systemu kas mających postać oprogramowania u poszczególnych, wymienionych w Rozporządzeniu grup podatników.  

 

Katalog podmiotów, 

które będą miały 

możliwość korzystania 

z kas rejestrujących 

mających postać 

oprogramowania 

Katalog podmiotów, które będą uprawnione do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania powinien zostać 

rozszerzony. 

 

Omawiany Projekt nr 1 nie stanowi pierwszej inicjatywy legislacyjnej w odniesieniu do katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z kas 

mających postać oprogramowania (dalej jako: „Kasy”). Należy wskazać, że w projekcie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. 

w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania zawarto § 3 zgodnie z którym: „Kasy mogą być używane przez podatników, 

u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 

10 milionów euro”. Jak jednak wynika z raportu z konsultacji tego projektu z dnia 22.11.2019 r., projekt ten „nie określa już grup podatników, 

w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas. Będą one uregulowane w odrębnym rozporządzeniu” (tj. w omawianym Projekcie). 

Katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z Kas w ramach Projektu nr 1 został określony w bardzo wąski sposób w stosunku do wskazanej 

powyższej, wcześniejszej propozycji. Katalog ten ogranicza się właściwie wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność transportową. 

Art. 111b ust. 1 ustawy o VAT nie nakłada obowiązku, a jedynie umożliwia stosowanie Kas, pozostawiając kwestie określenia podmiotów 

mogących korzystać z tego rozwiązania w akcie wykonawczym. Przepis ten posługuje się pojęciem „niektórych grup podatników lub rodzajów 

czynności”. Nie oznacza to jednak, że katalog ten powinien zostać ograniczony właściwie tylko jednej grupy podatników, tj. podmiotów 

świadczących działalność transportową. Takie działanie w praktyce pozbawi Kasy jakiejkolwiek doniosłości praktycznej z perspektywy całego, 

polskiego rynku krajowego i zaprzepaści szansę na zwiększenie jego innowacyjności. 

Ponadto, jak wskazano na str. 1 Oceny Skutków Regulacji, „Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań 

administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie 

podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym”. Poszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły 

korzystać z tego rozwiązania powinno więc przyczynić się do pełniejszej realizacji tych celów. 
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Omawiane zagadnienie Propozycja stanowiska PIIT 

Praca nad projektem 

rozporządzenia 

w oderwaniu od 

wymogów technicznych 

i warunków korzystania 

z kas, które określone 

zostaną odrębnym 

rozporządzeniem 

Katalog podmiotów, które będą uprawnione do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania powinien zostać 

określony z uwzględnieniem wymogów technicznych i warunków korzystania z tych Kas. 

 

W dalszym ciągu trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. w sprawie kas rejestrujących mających 

postać oprogramowania, w ramach którego zostaną określone wymogi techniczne dotyczące tych Kas, a także sposób ich używania. Określenie 

podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju rozwiązań w oderwaniu od powyższych kwestii może doprowadzić do sytuacji, 

w której potencjał tego rozwiązania nie zostanie w pełni wykorzystany. 
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Szczegółowe uwagi odnośnie do Projektu nr 1: 

 

Jed. red. 

Projektu 

nr 1 

Przepis Projektu nr 1 
Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT 

§ 1 zd. 

wstępne 

§ 1. Kasy rejestrujące mające postać 

oprogramowania mogą być używane przez 

podatników świadczących następujące usługi: 

(…) 

§ 1. Kasy rejestrujące mające postać 

oprogramowania mogą być używane przez 

podatników czynnych, jak i zwolnionych 

świadczących następujące usługi: 

(…) 

Proponuje się doprecyzowanie. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 

proponuje się doprecyzowanie, że Kasy mogą być 

używane zarówno przez czynnych podatników VAT, 

jak i zwolnionych. Projektowany przepis mógłby 

wprowadzać niepewność co do zakresu 

zastosowania takich Kas. 

§ 1 § 1. Kasy rejestrujące mające postać 

oprogramowania mogą być używane przez 

podatników świadczących następujące usługi: 

1) przewozu osób samochodem osobowym, w tym 

taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o 

którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

2) wynajmu samochodów osobowych z kierowcą 

(PKWiU 49.32.12.0); 

3) związane z przeprowadzkami, świadczone na 

rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 

49.42.11.0); 

4) transportu drogowego pasażerskiego pojazdami 

napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub 

ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0); 

5) transportu drogowego pasażerskiego, 

rozkładowego, międzymiastowego, 

ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0); 

6) transportu drogowego pasażerskiego, 

rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego 

§ 1. Kasy rejestrujące mające postać 

oprogramowania mogą być używane przez 

podatników świadczących następujące usługi: 

1) przewozu osób samochodem osobowym, w tym 

taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o 

którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

2) wynajmu samochodów osobowych z kierowcą 

(PKWiU 49.32.12.0); 

3) związane z przeprowadzkami, świadczone na 

rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 

49.42.11.0); 

4) transportu drogowego pasażerskiego pojazdami 

napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub 

ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0); 

5) transportu drogowego pasażerskiego, 

rozkładowego, międzymiastowego, 

ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0); 

6) transportu drogowego pasażerskiego, 

rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego 

Proponuje się rozszerzenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do korzystania z kas 

rejestrujących mających postać 

oprogramowania. 

 

Proponuje się poszerzenie katalogu co najmniej 

o podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną przez 

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.  

W odniesieniu do powyższej kategorii podmiotów 

należy wskazać, że prowadzenie Kas w celu 

ewidencji sprzedaży realizowanej za 

pośrednictwem Internetu stanowi rozwiązanie 

korzystne dla podmiotów świadczących tego 

rodzaju usługi i ułatwi działalność administracji 

skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej 

sprzedaży detalicznej. 
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Jed. red. 

Projektu 

nr 1 

Przepis Projektu nr 1 
Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT 

(PKWiU 49.31.21.0); 

7) transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego 

i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0); 

8) transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi 

naziemnymi, kolejkami linowymi i 

wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0); 

9) transportu morskiego i przybrzeżnego 

pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0); 

10) transportu morskiego i przybrzeżnego 

pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.10.12.0); 

11) transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0); 

12) transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.30.12.0); 

13) pozostałego transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0); 

14) transportu lotniczego regularnego krajowego 

pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0); 

15) transportu lotniczego nieregularnego krajowego 

pasażerskiego, z wyłączeniem w celach 

widokowych (PKWiU 51.10.12.0). 

(PKWiU 49.31.21.0); 

7) transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego 

i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0); 

8) transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi 

naziemnymi, kolejkami linowymi i 

wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0); 

9) transportu morskiego i przybrzeżnego 

pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0); 

10) transportu morskiego i przybrzeżnego 

pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.10.12.0); 

11) transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0); 

12) transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.30.12.0); 

13) pozostałego transportu wodnego śródlądowego 

pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0); 

14) transportu lotniczego regularnego krajowego 

pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0); 

15) transportu lotniczego nieregularnego krajowego 

pasażerskiego, z wyłączeniem w celach 

widokowych (PKWiU 51.10.12.0); 

16) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez 

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 
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Uwaga odnośnie do Projektu nr 2: 

 

Jed. red. 

Projektu 

nr 2  

Przepis Projektu nr 2 Propozycja stanowiska PIIT 

§ 1 pkt 5  „§ 19a. Podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas on-line mogą 

wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, 

paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż 

nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub 

fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.”; 

Proponowany przepis pozwala sprzedawcy na wystawienie i wydanie 

nabywcy paragonu w formie elektronicznej. W naszej opinii przepis ten nie 

wymusza na sprzedawcy dołożenia starań skutecznego dostarczenia 

nabywcy e-paragonu. Sprzedawca może informować kupującego o 

wystawieniu i wydaniu e-paragonu, a paragon nie będzie skutecznie 

dostarczany. W skutek tego nabywca nie będzie otrzymywał paragonu za 

dokonane zakupy. Proponujemy zmianę zapisu na taki, który zobowiąże 

sprzedawcę do skutecznego dostarczania nabywcy e-paragonu. 
 


