
 1

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie 

wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1759), stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”. 

Zgodnie z art. 111 ust. 9 ustawy o VAT minister właściwy do spraw gospodarki w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia m.in.:  

1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:  

a) rodzajów kas rejestrujących,  

b) konstrukcji kas rejestrujących,  

c) zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas rejestrujących,  

d) dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących,  

e) pracy kas rejestrujących, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami 

rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3, oraz 

fiskalizacji kas rejestrujących,  

f) kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym,  

– uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu 

prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników oraz zabezpieczenia 

zaewidencjonowanych danych, a także bezpiecznego przesyłania tych danych między kasą a 

Centralnym Repozytorium Kas, konieczność zapewnienia nabywcy prawa do otrzymania 

dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość 

sprawdzenia przez niego prawidłowości zaewidencjonowania sprzedaży i wystawiania 

dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz optymalne dla danego rodzaju sprzedaży 

rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących, jak również celowość 

systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w art. 111 

ust. 6b ustawy. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla 

kas rejestrujących związany jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla kas 

rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.  

Wprowadza rozwiązania techniczne w konstrukcji kas rejestrujących, o których mowa w § 5 

ust. 1 pkt 2 lit. f, tak aby mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego. 
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Szczególne uzasadnienie znajduje to w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym używanych 

do ewidencjonowania sprzedaży usług w specyficznych warunkach środowiskowych, 

tj. np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych. Charakterystyczna 

dla tego typu działalności podatność urządzeń na wilgoć i warunki pogodowe utrudniałaby 

stosowanie tradycyjnego wydruku, wpływała negatywnie na trwałość elementów 

konstrukcyjnych (drukarki) i powodowała konieczność częstszego serwisowania urządzeń.   

W związku z tym, podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż usług dokonywaną 

z wykorzystaniem urządzeń użytkowanych w podobnych, niekorzystnych warunkach, będą 

posiadali opcję zastosowania kas niezawierających drukarki. Dzięki temu, pod warunkiem 

wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund lub do czasu 

rozpoczęcia kolejnej sprzedaży określonych pozycji paragonu fiskalnego, paragonu 

fiskalnego anulowanego lub faktury i faktury anulowanej, podatnicy nie będą musieli 

wystawiać w postaci papierowej ww. dokumentów fiskalnych. Ponadto, dzięki zastosowaniu 

kas niezawierających drukarki będą zwolnieni z obowiązku wystawiania raportów fiskalnych 

dobowych, raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych 

raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów 

fiskalnych zdarzeń, raportu fiskalnego fiskalizacji oraz dokumentów niefiskalnych, w postaci 

papierowej. W takim przypadku będą jednak zobowiązani do przesłania ww. raportów do 

komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku. Konsekwencją 

stosowania do ewidencji sprzedaży kas niezawierających drukarki będzie również brak 

konieczności drukowania danych zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej oraz 

współpraca z terminalem płatniczym w zakresie nieuwzględniającym polecenia dotyczącego 

wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem 

terminala płatniczego.  

Wobec niezastosowania w takiej kasie drukarki, projektowane przepisy § 52 będą 

uwzględniały dostosowanie wymagań technicznych, tak by nie dotyczyły obowiązków 

typowo związanych z wystawianiem dokumentów fiskalnych w postaci papierowej. Chodzi 

tu w szczególności o  udostępnianie terminalowi płatniczemu drukarki kasy, blokowanie 

możliwości ewidencji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4 i 5, 

zapewniania wydruku kodu graficznego QR text zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015, 

o którym mowa w § 40 ust. 1 pkt 4, czy przesyłania polecenia dotyczącego włączenia lub 

wyłączenia drukowania kodu QR text, o którym mowa w § 41 ust. 1 pkt 5. Ponadto, program 

pracy kasy będzie mógł  nie sterować wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu 

kasy. Tak określone przepisy wpłyną korzystnie na tempo prowadzenia postępowań 
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w sprawie wydania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu przez kasę  

niezawierającą drukarki warunków technicznych (proces tzw. homologacji kasy, w efekcie 

którego urządzenie danego typu jest dopuszczane do stosowania przez podatników 

w ewidencji sprzedaży).  

Poza wskazanym zakresem, proponowana zmiana dotyczy ujednolicenia formatu zapisów 

danych tworzących QR kod, który drukowany jest przez kasy rejestrujące na żądanie 

Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Zmiana w kasach rejestrujących może być 

wprowadzona poprzez aktualizację oprogramowania, a więc wprowadzenie regulacji nie 

będzie powodować automatycznego obowiązku wymiany kas. Ujednolicenie formatu zapisu 

danych umożliwi weryfikację paragonów fiskalnych wysyłanych do CRK np. w trakcie 

ogłoszonej loterii paragonowej. Możliwa będzie ich  jednoznaczna weryfikacja. Obecnie 

format zapisu danych QR kod nie jest sformalizowany i każdy z producentów stosuje własne 

dowolne rozwiązania. 

W projekcie zamieszczono ponadto przepisy przejściowe (§ 2), które dotyczą sposobu 

prowadzenia postępowań w sprawie potwierdzeń o spełnieniu wymagań technicznych dla kas 

rejestrujących wydawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacja kas).  Do 

postępowań wszczętych i niezakończonych w tym zakresie przed dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia stosowane będą przepisy dotychczasowe. 

Wprowadzane projektowanym rozporządzeniem rozwiązanie przede wszystkim umożliwi 

obniżenie kosztów po stronie producentów takich kas, a także podmiotów wykorzystujących 

je w działalności gospodarczej (np. prowadzących automatyczne myjnie samochodowe). 

Jednocześnie dzięki zmniejszonym gabarytom kasy i braku rolki papierowej ułatwione jest jej 

zastosowanie w automatach. Ponadto brak konieczności dokonywania wydruków będzie miał 

korzystny wpływ na środowisko.  

O wprowadzenie tej zmiany wnioskowali zarówno producenci myjni automatycznych, jak  

i producenci kas rejestrujących. 

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

Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia są korzystne dla społeczeństwa i nie 

naruszają zasady demokratycznego państwa prawnego. 

Wprowadzane rozwiązanie 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 
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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 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. 


