
1 
 

 UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 1  

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy minister właściwy 

do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników 

lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania, zwanych dalej „kasami”. Regulacja ta ma charakter 

fakultatywny. 

W § 1 projektu proponuje się wprowadzenie możliwości używania kas przez podatników w 

odniesieniu do następujących czynności: 

1) usług 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) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);  

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych 

(PKWiU 49.42.11.0);  

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich 

lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);  

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, 

ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);  

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego 

(PKWiU 49.31.21.0);  

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 

49.31.10.0);  

8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10); 

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i 

wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);  

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 

50.10.11.0);  

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.10.12.0);  
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12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 

50.30.11.0);  

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 

50.30.12.0);  

14) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0); 

15) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);  

16) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w 

celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0); 

17) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10); 

18) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 

(PKWiU 55.20); 

19) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów 

kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30); 

20) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90); 

21) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10); 

22) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych 

(PKWiU 56.21); 

23) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29); 

24) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30). 

W § 1 wskazuje się także na możliwość używania kas również przez podatników dokonujących 

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 

brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 

Wprowadzenie stosowania tego rodzaju kas ma zwiększyć efektywność działań administracji 

skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania  

i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez zastosowane mechanizmy 

kontrolne w czasie rzeczywistym. Kasy te stanowić mają alternatywę dla obecnie 

użytkowanych kas rejestrujących, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów wywiązywania się 

podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz 

usprawni proces rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Objęcie 

przedmiotowym rozwiązaniem podatników wykonujących działalność transportową, 

hotelarską, gastronomiczną oraz w zakresie sprzedaży węgla na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej da możliwość korzystania z nowoczesnego  

i łatwiejszego rozwiązania.  
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Wprowadzenie możliwości stosowania kas dla podatników świadczących usługi 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, 

ma na celu ułatwienie dokonywania rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez 

nich działalności gospodarczej. W przypadku taksówek wprowadzenie takiego rozwiązania, po 

wydaniu przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym, stworzy możliwość rozliczania należnych opłat za przewóz 

osób w formie innej niż wyłącznie za pomocą taksometru. 

W celu uszczelnienia systemu podatkowego w podatku VAT oraz zachowania zasady równości, 

zasadnym wydaje się umożliwienie korzystania z tego rodzaju kas również w transporcie 

drogowym pasażerskim pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez 

zwierzęta, który swoim zakresem obejmuje m.in. fiakrów, dorożkarzy, jak i w przypadku  usług 

związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych. Z uwagi na 

charakter świadczonych usług wprowadzenie kas w tych branżach stanowić będzie duże 

ułatwienie dla podatników.  

Proponowane rozwiązanie, stanowiące uproszczenie dla podatników, a zarazem generujące 

dodatkowe wpływy z podatku VAT powinno objąć swoim zakresem również podatników 

wykonujących transport drogowy i kolejowy pasażerski, rozkładowy, miejski  

i podmiejski oraz transport kolejowy pasażerski międzymiastowy. 

W związku z tym, że na rynku transportowym mamy do czynienia z nierówną konkurencją, 

wynikającą m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną 

na działaniu niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków, proponuje 

się umożliwienie wprowadzenia stosowania kas dla wskazanych grup podatników, aby ułatwić 

i poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. 

Wprowadzane tego rozwiązania ma charakter pilotażowy. 

 

Przepis przejściowy § 2 projektu wskazuje, że do dnia 30 czerwca 2020 r. kas można używać 

w odniesieniu do czynności opartych o opisy zgodne z klasyfikacją PKWiU 2008 (pozostałe 

zapisy rozporządzenia dotyczące klasyfikacji PKWiU są tożsame zarówno według PKWiU 

2008, jak i PKWiU 2015), w związku z tym, że klasyfikację PKWiU 2008 do celów 

opodatkowania podatkiem VAT należy stosować do dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z § 3 pkt 

1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
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Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.). Od dnia 1 lipca 2020 r. na potrzeby 

podatku VAT stosowana będzie co do zasady klasyfikacja PKWiU 2015. 

 

§ 3 projektu rozporządzenia zawiera przepis końcowy, zgodnie z którym rozporządzenie 

wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 11, 13 i 22 opartych 

o klasyfikację PKWiU 2015, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Wejście w życie 

przedmiotowego rozporządzenia zostanie skorelowane z wejściem w życie rozporządzenia w 

sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wydawanego na podstawie art. 

111b ust. 3 pkt 2 ustawy. 

  

Oceniając wpływ aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie 

należy wskazać, że wprowadzenie rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu 

podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT 

przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Rozwiązanie to pozwoli 

na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym samym 

przyczyni się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji.  

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.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji. 

 


