
 

 

 

Warszawa, 9 kwietnia 2020 r. 

 

Sz. P. Tadeusz Kościński 

Minister Finansów 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z pracami nad Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie grup 

podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas 

rejestrujących mających postać oprogramowania, w imieniu Związku Cyfrowa Polska 

przedkładam naszą opinię do projektowanych przepisów. 

Przede wszystkim, jeszcze raz,  wyrażamy nasze zadowolenie i pełne poparcie naszej 

branży dla prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w zakresie kas 

rejestrujących mających postać oprogramowania. Wprowadzenie rozwiązań, które z jednej 

strony będą zabezpieczać pewność obrotu gospodarczego, z drugiej zaś obniżać koszty 

funkcjonowania biznesu i zwiększać jego mobilność, jest krokiem, który zdecydowanie 

wspieramy. Jednocześnie w dobie dzisiejszego kryzysu epidemiologicznego musimy 

zauważyć, iż kasy fiskalne mające postać oprogramowania są zdecydowanie 

bezpieczniejszym rozwiązaniem dla obydwu stron transakcji zakupu. Oprócz aspektu 

bezpieczeństwa procesu fiskalizacji z punktu widzenia budżetu państwa, należy z całą 

pewnością uwzględnić tez aspekt społeczny. 

Na pewno kasy fiskalne w formie oprogramowania są tym rozwiązaniem, na które  

z uznaniem będą spoglądać przedsiębiorcy, u których występują szczyty sprzedaży 

(konieczność zwiększenia urządzeń fiskalnych w określonych przedziałach czasowych) oraz 

przedsiębiorcy, u których zachodzi potrzeba rozproszenia ciągów konsumenckich w obrębie 

placówek handlowych. Jednakże największym beneficjentem możliwości stosowania takiego 

rodzaju kas fiskalnych będą wszyscy mikro i mali przedsiębiorcy, dla których takie 

rozwiązanie będzie prostsze, wygodniejsze i tańsze. Dzisiaj gdy dla wielu przedsiębiorców 

wydanie każdej złotówki jest rozpatrywane jako decyzja niemal strategiczna należy  



 

 

poszukiwać i wdrażać jak najszerzej takie właśnie rozwiązania technologiczne. Co więcej 

okres, kiedy całe nasze życie społeczne i gospodarcze przenosi się do świata wirtualnego, 

niezbędnym jest domknięcie tego procesu właśnie o kwestie kas fiskalnych mających postać 

oprogramowania. 

Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania 

wraz z modułem e-paragonu w jak najszybszym terminie, ale przy jednoczesnym zachowaniu 

faktycznego prawa wyboru dla przedsiębiorcy, czy wdroży taką kasę czy kasę standardową. 

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt Rozporządzenia oceniamy jako krok  

w bardzo dobrym kierunku ale proponujemy rozszerzenie katalogu podmiotów mogących 

stosować przedmiotowe rozwiązanie. Naszym zdaniem możliwość stosowania kas fiskalnych 

mających postać oprogramowania powinni mieć wszyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

Jesteśmy do dyspozycji w zakresie wypracowania odpowiednich standardów technicznych 

zapewniających bezpieczeństwo przyjętych rozwiązań technologicznych. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 


