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STANOWISKO 

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

 

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

niniejszym stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

kas rejestrujących mających postać oprogramowania (dalej: „Projekt”), wydawanego na podstawie art. 111b ust. 

3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa”). 

 

I. UWAGI OGÓLNE I SYSTEMOWE 

W wyniku przyjęcia znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 10 kwietnia 2019r (Dz. U. z 2019 

r, poz. 675) wprowadzono do obrotu kasy online w postaci nowych urządzeń, nowoczesnych kas rejestrujących 

online, zgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów   w 

sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z dna 22 czerwca 2018 

roku (Dz.U z 2018 r poz. 1206). Na potrzeby niniejszego dokumentu będziemy posługiwać się określeniem Ustawa 

o VAT.  

W chwili obecnej, funkcjonują już na rynku urządzenia, kasy online, które zgodnie z założeniami  Ministerstwa 

Finansów opisanymi w uzasadnieniu do w/w Ustawy o VAT realizują zakładane w w/w regulacjach cele, w 

szczególności zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego w 

zakresie podatku VAT. Kasy rejestrujące online posiadają funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium 

Kas, co pozwala na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji  oraz o 

zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Gromadzone już z ponad 

80 tys. zafiskalizowanych od momentu wejścia w życie Ustawy o VAT (1 maja 2019)  kas online  dane mogą już 

służyć do celów analitycznych i kontrolnych. W ocenie Głównego Urzędu Miar (Opinia zamieszczona na stronach 

RCL w dniu 27.11.2019r), wdrażany system kas fiskalnych online daje  „nieograniczoną nieomal możliwość 

systemową wielostronnych analiz danych dotyczących sprzedaży prowadzonej przez poszczególnych podatników 

oraz zdarzeń z pracy kasy pozwala w zautomatyzowany sposób, niejednokrotnie w czasie rzeczywistym, 

identyfikować miejsca, w których może dochodzić do nieprawidłowości i podejmować na bieżąco działania 

kontrolne bądź interwencje”. Wprowadzane do obrotu nowego rodzaju kasy online zrealizowały również inne  

cele wymienione w uzasadnieniu Ustawy o VAT,  między innymi:  

• Ustandaryzowanie protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym a przez 

to zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do 

pieniądza elektronicznego,  

• Cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych generowanych na kasie a w konsekwencji możliwość 
udostępniania konsumentom paragonów elektronicznych. 
 

Analizując przedstawiony do konsultacji w dniu 22.11.2019 projekt Rozporządzenia należy rozpatrywać jako 

potencjalny nowy element, stanowiący  uzupełnienie już  istniejącego, unowocześnionego w konsekwencji 

ostatnich w/w regulacji systemu funkcjonowania kas fiskalnych.  
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Wychodząc z powyższego założenia, nowe rozwiązanie powinno być porównywane w wielu aspektach do już 

funkcjonującego. Po analizie porównawczej zapisów rozporządzenia o kasach online z 22 czerwca 2018 roku  i  

proponowanego projektu Rozporzadzenia, stoimy na stanowisku, że obydwa rozwiązania są funkcjonalnie 

równoważne. Rozporządzenie nie wprowadza żadnych kolejnych, z punktu widzenia funkcjonowania  systemu 

fiskalnego, funkcji, które nie byłyby już realizowane. 

 

W naszej opinii  przede wszystkim przedstawiamy aspekty bezpieczeństwa funkcjonowania nowego typu kas w 

postaci oprogramowania, w tym w porównaniu do poziomu bezpieczeństwa już stosowanych rozwiązań kas 

online. 

 

Przygotowany projekt z dnia 22 listopada 2019 r. Rozporządzenia Ministra finansów z dnia w sprawie kas 

rejestrujących mających postać oprogramowania należy rozpatrywać jako element systemu informacyjnego 

Państwa w zakresie nadzoru nad podatnikami dokonującymi sprzedaży na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy są obowiązani prowadzić 

ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W niniejszej ewidencji wykazuje się dane o sprzedaży, 

zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot 

opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji 

poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku 

albo podatku od wartości dodanej. Innymi słowy, jakość prowadzonej ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących ma bezpośredni związek ze skutecznością poboru należnych podatków. Przekłada się to 

bezpośrednio na wymagania bezpieczeństwa informacji w tym systemie, gdyż utrata któregokolwiek atrybutu 

bezpieczeństwa informacji (takiego jak poufność, integralność, dostępność) w tym systemie zmaterializuje się w 

postaci strat Budżetu Państwa w formie niepobranych należnych podatków. Oznacza to, że prowadząc Ocenę 

Skutków Regulacji w tym przypadku należałoby oprzeć się również na obowiązujących przepisach w zakresie 

bezpieczeństwa informacji dla budowanego niniejszą regulacją systemu informacyjnego Państwa w zakresie 

nadzoru nad podatnikami. Zastosowanie w tym przypadku mają w szczególności na: 

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanym dalej RODO; 

• ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560), zwanej 

dalej KSC; 

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U 2017 poz. 2247), 

zwanym dalej KRI. 

Wspólną cechą wszystkich powyższych regulacji jest zarządzanie bezpieczeństwem oparte na ryzyku. 

Bezpieczeństwo należy rozumieć w dwóch podstawowych aspektach: procesu i stanu. Bezpieczeństwo jako 

proces oznacza ciągłą działalność podmiotu (człowieka, społeczności lokalnych, narodów, państw itp.) w 

tworzeniu pożądanego stanu bezpieczeństwa. Stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie 

zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie jest prawidłowe. Miarą postrzegania bezpieczeństwa jest ryzyko. 
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Zależnie od metodyki oraz sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka, jego postrzeganie może być prawidłowe lub 

nie. Nie wykonując żadnej metodycznej analizy ryzyka, tak jak w przypadku niniejszej Oceny Skutków Regulacji, 

nasze postrzeganie bezpieczeństwa z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie nieprawidłowe. Brak metodycznej 

oceny ryzyka posiada jeszcze jedną wadę, nie daje się powtórzyć. To znaczy, że nie będziemy w stanie nadążać 

za zmianami w otoczeniu, w tym odpowiednio wcześnie nie poznamy podatności, których pojawienie się będzie 

miało konkretne implikacje w przyszłości. Związek pomiędzy postrzeganiem bezpieczeństwa (oceną ryzyka) a 

możliwością osiągnięcia stanu bezpieczeństwa przedstawia poniższy rysunek (opracowanie własne). 

 

 

Dokonanie systematycznej oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania wynika w tym 

przypadku nie tylko z obowiązujących przepisów prawa (RODO, KSC i KRI) lecz również z najlepszych praktyk 

zawartych w normach międzynarodowych. W szczególności istotne znaczenie mają wymienione wprost w 

przepisach prawa normy PN-EN ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC 27002, PN-EN ISO 22301 oraz PN-ISO/IEC 29134. 

Przedstawiony projekt Rozporządzenia pomija wiele bardzo istotnych aspektów ryzyka. Na system informacyjny 

składa się nie tylko oprogramowanie. Oprogramowanie nie działa w próżni. Wymaga właściwego sprzętu, usług, 

ludzi i procedur. Niestety nachalna propaganda i marketing niektórych dostawców usług chmurowych, 

szczególnie reklamowanych jako serverless1, daje ułudę bezpieczeństwa i zachęca do podejmowania 

nieracjonalnych działań w imię nowoczesności, elastyczności itp. Życie często bardzo boleśnie weryfikuje te 

poglądy. 

Architektura systemów informacyjnych ma budowę warstwową2. Oznacza ona, że komunikacja zachodzi tylko 

pomiędzy sąsiadującymi warstwami, niezależnie od tego czy jest to sieć teleinformatyczna, czy system 

operacyjny. Ma to tę zaletę, że niezależnie od fizycznej budowy sieci, czy komputera pod warunkiem, że będzie 

                                                

1 https://serverlesspolska.pl/2019/11/21/Nie-bezpieczenstwo-w-Serverless/  
2 Model OSI https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI sieć Internet https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_TCP/IP 
czy system operacyjny https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny  

https://serverlesspolska.pl/2019/11/21/Nie-bezpieczenstwo-w-Serverless/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_TCP/IP
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny


 

 
©PIIT: Stanowisko w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących 
mających postać oprogramowania, 29.11.2019, PIIT/1822/19  
 

Strona 4 z 6 

to ten sam protokół komunikacyjny i/lub system operacyjny, będziemy w stanie uruchomić to samo 

oprogramowanie, a warstwy pośrednie dostarczone przez operatora sieci lub dostawcę sprzętu. Jednak każdy 

medal ma dwie strony. Oprogramowanie nie będzie w stanie rozróżnić szczegółów technicznych rozwiązania, na 

którym pracuje. Wygoda jest wrogiem bezpieczeństwa i odwrotnie. Coś może być albo wygodne, albo 

bezpieczne. Inaczej należy poszukiwać balansu, czyli ocenić ryzyko w sposób systematyczny i rzetelny. 

 

Funkcjonujące obecnie rozwiązanie kas rejestrujących ewoluowało uwzględniając zmiany w środowisku i obecnie 

można uznać je za rozwiązanie dojrzałe. Potwierdza to min. opinia Głównego Urzędu Miar zgłoszona w ramach 

opiniowania projektu przedmiotowego  rozporządzenia z dnia 12.09.2019, w której czytamy: 

„Od ponad 25. lat funkcjonuje i rozwija się system urządzeń fiskalnych, zgodnie z potrzebami administracji 

podatkowej oraz postępem technicznym. Kolejne regulacje w zakresie kas rejestrujących i podążający za nimi 

rozwój metodyki badań certyfikacyjnych tych urządzeń, doprowadziły do zapewnienia wysokiego poziomu 

ściągalności podatku VAT od podatników prowadzących sprzedaż detaliczną. Zapewniono spójność obliczeniową 

algorytmów implementowanych w kasach rejestrujących różnych producentów, a także bardzo wysoki poziom 

zabezpieczeń tych urządzeń. W dzisiejszym stanie rzeczy nie są spotykane przypadki, w których nieprawidłowości 

związane z rejestracją należnego podatku VAT wynikają ze sposobu działania kasy lub nieuprawnionej ingerencji 

w rejestrowane przez nią dane. Wynika to z wypracowanego wysokiego poziomu zabezpieczeń w tych 

urządzeniach, a nieprawidłowości w rejestracji podatku VAT wynikają zazwyczaj z prostego braku rejestracji 

sprzedaży w kasie, przed którym żadne urządzenie techniczne nie jest w stanie zabezpieczyć”. 

 

Przede wszystkim system kas rejestrujących  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. Czy taką wiedzę specjalistyczną posiadają pracownicy KAS udający się na kontrolę podatnika? 

Czy taką wiedzą specjalistyczną dysponuje podatnik? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. To znaczy, że zapisany 

w proponowanym rozporządzeniu zbiór obowiązków (w szczególności w § 12) nie może być spełniony 

(Impossibilium nulla obligatio est – Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne).  

 

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 
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stwierdzenie tego faktu nie jest możliwe a koszty analiz specjalistycznych (ang. forensic analysis) są kosztowne i 

długotrwałe. 

 

Oczywiście stosowanie kas rejestrujących w formie oprogramowania jest co do zasady kierunkiem dobrym. 

Jednakże wymaga uwzględnienia ryzyka dla całości rozwiązania. To znaczy, że może być stosowane tam, gdzie 

regulator dopuszcza, że może funkcjonować system o większym ryzyku (np. grupy podatników małych, nie 

objętych dzisiaj obowiązkiem fiskalnym, e-commerce, czy podatnicy, którzy dokonują wyłącznie rozliczeń 

bezgotówkowych. Druga grupa, to podatnicy, u których   istnieje rękojmia należytego nadzoru nad wszystkim 

składnikami systemu. Zbiór wymagań w tym zakresie można sformułować następująco: 

1. Oprogramowanie powinno podlegać certyfikacji. Producent oprogramowania powinien móc uzyskać 

certyfikat cyfrowy do podpisywania swojego produktu tylko i wyłącznie po spełnieniu wymagań w 

zakresie procesu wytwórczego oprogramowania. 

2. Powinny być określone wymagania dla środowiska w jakim to oprogramowanie ma być uruchamiane, 

a w szczególności wymagania dotyczące bezpiecznej konfiguracji (ang. hardening). 

3. Powinny być określone wymagania dotyczące modelu utrzymania bazujące na normie PN-EN ISO/IEC 

27001 oraz PN-EN ISO 22301, a w szczególności posiadania ważnych akredytowanych certyfikatów 

systemów zarządzania w tym zakresie. 

W tym obszarze można wskazać np. podmioty tzw. zaufania publicznego, np. PKP, Poczta Polska. Podsumowują, 

zaproponowane w Rozporządzeniu rozwiązanie wprowadza obok funkcjonującego, przez lata rozwijanego min.   

pod kątem   zapewnienia bezpieczeństwa certyfikowanego systemu,  rozwiązanie kas w postaci oprogramowania 

narażonego na bardzo istotne ryzyka.  

 

W związku z powyższym, rekomendujemy przeprowadzenia  rzetelnych  i kompletnych analiz ryzyka, które 

objęłyby swoim zakresem wszystkie elementy składające się na funkcjonowanie systemu kas mających postać 

oprogramowania opisanych w Rozporządzeniu. Rekomendujemy również, szczególnie w początkowym etapie,  

umożliwienie stosowania kas w postaci oprogramowania wyłącznie wybranym grupom przedsiębiorców, u 

których nie istnieje lub jest zminimalizowane ryzyko oszustw podatkowych, w szczególności wyłączenie z 

możliwości stosowania grup przedsiębiorców zagrożonych  szarą strefą, które min.  zostały określone w Ustawie 

o VAT i dla których przewidziano obligatoryjne stosowanie kas online. 

 

Takie podejście stwarza możliwość obserwacji  i doskonalenie całego rozwiązania bez ponoszenia ryzyka, w tym 

ryzyka uszczuplenia  wpływów podatkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE (Tabela w załączeniu) 
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II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Stanowisko PIIT 

§ 3 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. 

Kasy mogą być używane przez 

podatników czynnych, jak i 

zwolnionych, u których wartość 

sprzedaży bez podatku nie 

przekroczyła w co najmniej jednym z 

dwóch poprzednich lat podatkowych 

równowartości w złotych 10 milionów 

euro. 

W celu uniknięcia wątpliwości proponuje się doprecyzowanie, że kasy 

mogą być używane zarówno przez czynnych podatników VAT, jak i 

zwolnionych. Projektowany przepis mógłby wprowadzać niepewność co 

do zakresu stosowania takich kas tym bardziej, że definicja „podatnika” 

zawarta w treści §2 pkt 18 nie przewiduje rozróżnienia pomiędzy 

podatnikami czynnymi i zwolnionymi.  

§ 3  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. 

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, przy czym przeliczenia kwot 

wyrażonych w euro dokonuje się 

według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski na pierwszy dzień roboczy 

października poprzedniego roku 

podatkowego, w zaokrągleniu do 

1000 zł. 

Dla uniknięcia wątpliwości proponuje się wskazanie dnia w roku 

kalendarzowym, na który ma przypadać określenie kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, a który to kurs ma stanowić 

podstawę do określenia wartości sprzedaży za dany rok wyrażonej w euro. 

Podana propozycja koreluje z przepisem art. 2 pkt 25 Ustawy odnoszącym 

się do definicji małego podatnika i sposobu określania wartości sprzedaży 

za dany rok wyrażonej w euro.  

 


