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Olsztyn, 21.05.2020 r.  
Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej 
ul. Pstrowskiego 14C lok. G 
10-602 Olsztyn 

Szanowny Pan 
Jan Sarnowski 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów  

Dotyczy pisma nr: PT7.8100.4.2020.BRAI.462 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

W związku z prowadzonymi konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 11.05.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia 
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym 
zapisem kopii przesyłamy nasze stanowisko. 

Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej widzi konieczność przesunięcia terminów 
wymiany kas dotychczasowych na kasy on-line zgodnie z delegacją art. 145b ust. 5 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 i 568). 

Sytuacja epidemiologiczna w naszym Kraju spowodowała blisko dwumiesięczny 
przestój firm na rodzimym rynku. Nie mamy wątpliwości co do zasadności przesunięcia 
terminów planowanych modernizacji systemu podatkowego tj . wprowadzenia kas on-line czy 
zmiany matrycy VAT - mimo że, powoli zaczynamy wracać do normalności i większość grup 
których dotyczy rozporządzenie wraca do pracy. Jednak odkładanie modernizacji systemu 
podatkowego w dobie zwiększonych wydatków budżetowych o dłuższy termin niż jest to 
konieczne wydaje się nieuzasadnione. Biorąc pod uwagę dwumiesięczny czas przestoju 
i dodatkowo miesięczny okres na ponowny rozruch – uważamy, że wystarczającą byłaby 
trzymiesięczna prolongata terminów o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Nasza propozycja dotycząca odroczenia terminów: 

1) Dla grupy podatników objętej obowiązkiem stosowania kas on-line do dnia 31 grudnia 
2020 r. – do: 
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez 

stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w 
zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; od 01.07.2020r. 

proponujemy przesunąć termin do 30.09.2020r. 
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Grupa HORECA największe przychody osiąga głównie w sezonie wakacyjnym, a rządowe 
propozycje wydania bonów by wspomóc te branże, przyczynią się do skokowego wzrostu 
obrotów w tym dziale gospodarki. Znacząca część podatników z tego działu już zakończyła 
proces wprowadzanie urządzeń on-line , a pozostała część jest w trakcie. Wybuch pandemii 
tylko przerwał ten proces, który w wielu przypadkach zostanie zakończony jeszcze przed 
praktycznym rozpoczęciem sezonu. Nadmierne przesunięcie terminu mogłoby spowodować 
zaburzenie zasad równej konkurencji w stosunku do podatników, którzy już stosują kasy on-
line oraz zapewne opóźni oczekiwane zwiększenie wpływów do Budżetu Państwa. 

 

2) Dla grupy podatników objętej obowiązkiem stosowania kas on-line do dnia 30 czerwca 
2021 r. – do świadczenia usług: 
a) fryzjerskich, 
b) kosmetycznych i kosmetologicznych, 
c) budowlanych, 
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 
e) prawniczych, 
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie 

w zakresie wstępu. 
proponujemy przesunąć termin do 31.03.2021r. 
 
W wyżej wskazanej grupie znajdują się podatnicy którzy w związku z pandemią COVID jeszcze 
nie znają terminu od kiedy będą mogli wznowić działalność (m.in. FITNESS i SIŁOWNIE). 
Wydaje się, że nawet dla nich okres dziewięciu miesięcy na przygotowanie się do zamiany 
urządzenia jest wystarczającym, tym bardziej, że terminy ustawowe znane były od podad 12 
miesięcy i większość podatników od dawna przygotowuje się do zmiany urządzeń na kasy on-
line. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

w imieniu Zarządu OPBF 
Marcin Monkiewicz 

Prezes Zarządu 


