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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia  

2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 

przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2317) dostosowano dotychczas używaną 

klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN)  

w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie 

usług oraz niektórych towarów. 

W rozporządzeniu tym jednak w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i – w zakresie usług związanych  

z wyżywieniem, omyłkowo wskazano „PKWiU 52.21” zamiast „PKWiU 56.21”. W związku  

z tym zaistniała konieczność wydania niniejszego rozporządzenia.  

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy 

zastosowaniu kas rejestrujących, jedynie stanowi sprostowanie błędnego oznaczenia PKWiU.  

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,  

z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Wejście w życie rozporządzenia bez zachowania 14-

dniowego vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Spełnione 

bowiem zostały przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1461), gdyż za skróceniem okresu vacatio legis przemawia ważny interes publiczny. 

Wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników i przyczyni się do poprawy 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.  

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. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 


