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PROJEKT NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU 

STOSOWANIA KAS FISKALNYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z 

obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma 

zastąpić obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r.  

 

Projekt rozporządzenia przewiduje m.in. nowe wymogi w odniesieniu do sprzedawców świadczących 

usługi lub dokonujących dostaw towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy płatność za te 

usługi/towary realizowana jest za pośrednictwem rachunków bankowych/ rachunków w SKOK 

sprzedawców, dzięki czemu nie mają oni obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas 

rejestrujących. 

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami w celu skorzystania  ze zwolnienia z obowiązku stosowania 

kasy rejestrującej sprzedawcy, o których mowa powyżej, oprócz spełnienia dotychczasowych 

warunków m.in. w zakresie formy płatności, będą musieli dodatkowo sporządzić specjalne 

upoważnienie dla banku lub SKOKu prowadzącego ich rachunek płatniczy, na mocy którego 

instytucje te będą upoważnione do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli 

skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku.  

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia upoważnienie trzeba będzie sporządzić w 2 

egzemplarzach – jeden dla instytucji finansowej, drugi dla naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego dla podatnika. Termin na złożenie upoważnienia ma upływać 31 grudnia 2016 r. 

(również w przypadku gdy podatnik zamierza rozpocząć działalność 1 stycznia 2017 r.).  

 

Opisane wyżej warunki zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących dotyczyć mają również 

świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług 

prawniczych oraz doradztwa podatkowego, które aktualnie muszą być bezwzględnie 

ewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej. 

 

Planowany termin wejścia w życie omawianego rozporządzenia to 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 

przepisów dotyczących terminu na złożenie w/w upoważnienia, które mają wejść w życie w dniu 

następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku ustaw. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


