Warszawa, 4 grudnia 2017 r.

Pan
Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku
z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (pismo z dnia 1 grudnia 2017 r., znak:
PT7.8100.9.6.2017.KWA.549), uprzejmie przedstawiam następującą uwagę.
Uzasadnienie projektowanego rozporządzenia wskazuje, że przy jego opracowywaniu wzięto pod
uwagę m.in. uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania niektórych czynności oraz
specyfikę niektórych świadczeń. Jednocześnie jednak, projektowane rozporządzenie przewiduje
objęcie obowiązkiem ewidencjonowania także czynności polegającej na przewozie osób
samochodem osobowym w ramach przewozu okazjonalnego, która stanowi wyodrębniony w
drodze ustawy rodzaj transportu drogowego.1 Jak bowiem stanowi przepis art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. 2
lit. c ustawy o transporcie drogowym, dopuszczalny jest okazjonalny przewoz osób samochodami
osobowymi „po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu;
zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza
się wniesienie opłat gotówką w lokalu przedsiębiorstwa”. Należy dodać, że naruszenie warunków
przewozu okazjonalnego podlega surowej karze finansowej 8000 zł.2
Z przytoczonych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zasadą jest uiszczenie zapłaty w
formie bezgotówkowej. Zapłata bezgotówkowa zwykle dokonywana jest za pośrednictwem
rachunku płatniczego, najczęściej rachunku bankowego. Z kolei, jak wiadomo, organ podatkowy
może uzyskać informacje o operacjach dokonanych na takim rachunku.3 Nadto, od początku 2018 r.
znaczna część podatników VAT obowiązana będzie prowadzić ewidencję sprzedaży w formie
elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.4
Wobec funkcjonowania wskazanych wyżej mechanizmów zapewnienia organom podatkowym
pełnej wiedzy o transakcjach bezgotówkowych, wprowadzenie obowiązku instalowania i ewidencji
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku wykonywania
usług przewozu osób samochodami osobowymi, gdy zapłata jest regulowana bezgotówkowo, nie
znajduje uzasadnienia. W przypadku takich przewozów zachodzą więc warunki, które – bez
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uszczerbku dla dochodów budżetu państwa – pozwalają na objęcie zwolnieniem z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych.
Niezależnie od uwarunkowań stricte podatkowych, należy zauważyć, że wykonywanie przewozu
okazjonalnego samochodem osobowym ma charakter czynności doraźnych, często ubocznych w
stosunku do głównego zajęcia zarobkowego. Nie ma istotnych powodów, aby tego typu zajęcie
podlegało dość uciążliwemu obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy
fiskalnej.
W związku z powyższym, projektowany załącznik powinien być uzupełniony o pozycję dotyczącą
wykonywania przewozów okazjonalnych samochodami osobowymi, gdy zapłata jest regulowana
bezgotówkowo.
Każda zapłata opłaty ryczałtowej za przewóz okazjonalny, która została uregulowana
bezgotówkowo, znajduje odzwierciedlenie w zapisach transakcji na rachunku przedsiębiorcy. W
związku z tym, należy uznać, że świadczenie tego typu usług pozostawia dowody, z których
„jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zaplata dotyczyła”. W ten sposób spełniony jest
jedyny warunek, jaki został przewidziany dla zwolnienia z obowiązku rejestracji kasą fiskalną
sprzedaży biletów w systemie bezobsługowym (poz. 42 załącznika do przedłożonego projektu
rozporządzenia).
Podsumowując, uprzejmie zwracam się o uzupełnienie katalogu zwolnień o wykonywanie
przewozów okazjonalnych, gdy opłata jest regulowana ryczałtowo. Postulowana pozycja załącznika
do projektowanego rozporządzenia mogłaby mieć następujące brzmienie:
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Przewoz okazjonalny samochodem samochodowy po ustaleniu opłaty
ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu, gdy zapłata za
przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej,
jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie
wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Z poważaniem,
Marek Kowalski
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