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Sejm uchwalił, a Senat zaakceptował. Od 31 grudnia 2019 roku kasy fiskalne online będą
obowiązkowym wyposażeniem punktów handlowych i usługowych.
Ostateczna decyzja w sprawie kas fiskalnych zapadła w marcu 2019 roku. Nowe przepisy najpierw
uchwalił Sejm, a następnie zostały przyjęte przez Senat. Ustawa została już podpisana przez
prezydenta, a przepisy weszły w życie.
Kilka lat rewolucji
Obowiązek wyposażenia sklepów w nowy rodzaj kas fiskalnych rozpoczął się już 1 maja 2019 roku.
To, ile czasu na wymianę urządzeń mają usługodawcy i detaliści, zależy od branży, w jakiej działają. –
Zgodnie z projektem ustawy kasy online mają być wprowadzane sukcesywnie, przy czym zgodnie z
jej treścią w pierwszym rzędzie, bo od 1 stycznia 2020 roku, za ich pomocą mają być
ewidencjonowane usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym
naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół
w pojazdach silnikowych i motorowerach, jak również w zakresie sprzedaży benzyny silnikowej, oleju
napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – wylicza Małgorzata Gach,
radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej Gach Mizińska.

To, zdaniem twórców ustawy, posłów Prawa i Sprawiedliwości, branże najbardziej narażone na
nieprawidłowości w ewidencji transakcji. Czas na wymianę kas fiskalnych do 30 czerwca 2020 roku
będą miały stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym sezonowe) i hotele oraz sprzedawcy paliw
stałych opałowych, a do 31 grudnia 2020 roku firmy usługowe – zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
kluby fitness, gabinety lekarskie i stomatologiczne, kancelarie prawnicze oraz firmy
budowlano‑remontowe.
Firmy z branż, które nie zostały uznane za „narażone na nieprawidłowości”, w tym sklepy spożywcze,
kasy fiskalne „offline” z zapisem papierowym będą mogły kupować nawet do 31 sierpnia 2019 roku,
a kasy fiskalne z zapisem elektronicznym do 31 grudnia 2022 roku. – W takich kasach już od wejścia
w życie nowelizacji ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych – dodaje Małgorzata
Gach.
Sklepy z urządzeń będą mogły korzystać przez cały okres obowiązywania zezwoleń, które są
wydawane na okres trzech lat. Oznacza to, że ostatnie urządzenia z zapisem „offline” muszą zniknąć
z polskiego handlu do końca 2025 roku.
Fiskus będzie monitorował
Dlaczego kasy fiskalne online są wprowadzane? Urządzenia będą automatycznie przesyłać do
Centralnego Repozytorium Kas wszystkie informacje na temat zapisanych transakcji. Urzędnicy będą
więc mogli ocenić w czasie rzeczywistym, czy dany produkt lub rodzaj usługi miał odpowiednią
podstawę opodatkowania oraz czy należny podatek został właściwie pobrany. Do CRK wpłyną także
takie informacje jak raporty dobowe z kasy. Urzędnicy będą monitorowali terminowość przeglądów
okresowych urządzeń.
Jak wynika z zapisów ustawy, do CRK nie wpłyną żadne dane o kupujących, za wyjątkiem ich numeru
NIP. Sprzedający nie będzie miał obowiązku jego wprowadzania. Dostęp do kopii dokumentów
będzie ograniczony. Ich właściciele nie będą musieli martwić się o aktualizacje urządzeń (będzie to
automatyczne). Konieczne będzie jednak ich połączenie z terminalami płatniczymi, choć ma to nie
nastręczać trudności (system plug and play) i zakończy obowiązek ręcznego wprowadzania kwot do
terminalu. Kasa fiskalna online będzie, podobnie jak jej poprzedniczki, wydawała papierowe
paragony – elektroniczna transmisja danych będzie tylko dodatkową funkcją.
Ile to będzie kosztowało?
Podatnicy, którzy po raz pierwszy kupują takie urządzenie, będą mogli odliczyć od podatku 90% ceny
netto kasy – maksymalnie do 700 zł. Ile więc może kosztować urządzenie? Problem w tym, że… nie
wiadomo. Ze względu na bardzo późną datę przyjęcia prawa (marzec 2019 roku) Główny Urząd Miar
nie mógł wydać jeszcze żadnej decyzji dopuszczającej jakiekolwiek urządzenie do sprzedaży. Pod
koniec 2018 roku wykorzystywali to naciągacze, sprzedając „kasy fiskalne online”, które w żaden
sposób nie odpowiadają wymogom stawianym przez prawo. Mimo że zapisują dane w swojej pamięci,
nie są wyposażone w moduł, który służy do transmisji danych do Centralnego Repozytorium Kas.
Obecnie tego typu urządzenia kosztują od około 1300 do nawet 2700 zł. Cena z modułem będzie
prawdopodobnie wyższa, tym bardziej że ze względu na małą ilość czasu na wymianę popyt na tego
typu urządzenia będzie bardzo duży.
Zupełnie inną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego. – Przedsiębiorcy będą
zobligowani do zapewnienia połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas za
pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Trzeba mieć zatem świadomość generalnej konieczności
zapewnienia przez sprzedawcę dostępu do internetu niezależnie od tego, gdzie dokonuje on

sprzedaży – komentuje radczyni prawna. To dodatkowe koszty, bo wiele sklepów wciąż nie ma
dostępu do internetu.
Sprzedawcy nie są zgodni
Detaliści w kwestii nowych rozwiązań dopiero zaczynają zdobywać pierwsze informacje. I już są
podzieleni co do sensu ich wprowadzania. – Na razie rozmawiałam w tej sprawie jedynie z moim
księgowym. Uważam, że wprowadzenie kas fiskalnych online będzie problemem ze względu na
koszty. Niedawno zresztą wymieniałam kasy, ze względu na to, że upłynął okres ich ważności. Będę
musiała wymienić dwie kasy, w dwóch sklepach, a do jednego z nich doprowadzić także internet. To
kolejne, dodatkowe koszty – mówi Beata Borowska, właścicielka sklepów „Warzywniak” w
Budziechowie. Ale są też zwolennicy nowych rozwiązań. – Uważam, że takie rozwiązanie jest słuszne.
Wiele sklepów prowadzi nieuczciwą konkurencję i nie nabija części transakcji na kasę. Ja takich
rzeczy nigdy nie robiłem i nie będę robił, nie mam się czego obawiać. W swoich sklepach będę
musiał wymienić około 15 kas, co oczywiście nie będzie tanie, ale uważam, że wszyscy powinni być
równi wobec prawa – mówi Dariusz Marszewski, współwłaściciel kilku sklepów mięsnych we
Wrocławiu.
Z punktu widzenia detalistów z wymianą kas nie warto się spieszyć – z czasem ceny powinny być
niższe, a przecież dotychczasowe urządzenia będą ważne do momentu, aż wygaśnie zezwolenie.
Chyba że reprezentujemy branżę „narażoną na nieprawidłowości”.
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