Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r.
Pan
Filip Świtała
Podsekretarz Stanu
W Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
przepisy projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (wersja z dnia 5 listopada 2018
r., dalej zw.: ,,Projekt”) przewidują, że paragon może „pochodzić” tylko z kasy (§2 pkt 1 Projektu – „wystawiany
przez kasę”). W przedstawionej wersji Projektu, uregulowano zatem dwie sytuacje:
 „zwykłą”, gdy kasa jest w obsługiwana przez człowieka (§ 6)
 „szczególną”, gdy kasa jest umieszczonych w urządzenie do automatycznej sprzedaży (§ 12).
Przepisy projektowanego rozporządzenia przewidują również, że w przypadku zmiany miejsca używania kasy online podatnik zapewnia dokonanie odpowiedniej zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej
oraz w książce kasy (§ 18 Projektu). Tymczasem, usługi transportu pasażerskiego częstokroć świadczone są na
obszarze całego kraju. To oznacza, że wskazanie miejsca pracy kasy nie jest możliwe. Jednocześnie, personel
obsługujący praktycznie każdy autobus, czy też inny środek transportu przeznaczony do transportu, jest wyposażony
w urządzenia techniczne zapewniające łączność z przewoźnikiem (operatorem transportu zbiorowego).
Te urządzenia, zazwyczaj tablety, nie są zainstalowane w autobusie na stałe, ani nie są przypisane do kierowcy.
Mimo to, mogą być z powodzeniem wykorzystane przy zawieraniu umów przewozu drogą elektroniczną, podobnie
jak każdy pasażer może kupić bilet drogą elektroniczną za pomocą własnego urządzenia.
W związku z powyższym, proponujemy uzupełnienie projektu rozporządzenia o możliwość wykorzystania urządzeń
nie będących kasami fiskalnymi do przekazywania informacji o zawartych umowach, które następnie byłyby
ewidencjonowane w centralnej kasie fiskalnej przewoźnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy będzie również
łatwiejszy nadzór nad ewidencją transakcji, co przyczyni się do szczelności opodatkowania podatkiem VAT.
Zgodnie z projektowanym § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnik nie ma obowiązku wydania paragonu, gdy kasa
fiskalna jest wbudowana w urządzenie do automatycznej sprzedaży, która umożliwia zapoznanie się nabywcy
z danymi o sprzedaży. Nie zawsze zatem konieczne jest wydanie paragonu fiskalnego.
Montaż urządzeń do automatycznej sprzedaży w autobusach, czy też innych środkach transportu, wykonujących
transport nie jest celowy. Znacznie łatwiejsze i bardziej praktyczne byłoby wykorzystanie posiadanego sprzętu
łączności. Stąd proponujmy dodać przepis § 12a, zgodnie z którym możliwe byłoby wystawienie nabywcy paragonu
fiskalnego, bez względu na formę płatności, wraz z umożliwieniem zapoznania się z danymi o sprzedaży na
wyświetlaczu oraz zapewnieniem nabywcy zdalnego dostępu do paragonu w postaci elektronicznej z centralnej kasy
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fiskalnej. Taki dostęp byłby oczywiście ograniczony przed dostępem osób postronnych i zastępowałby wydanie
papierowego paragonu przy zawieraniu umowy.
Poniżej przedstawiamy propozycję uzupełnienia Projektu rozporządzenia o postulowane rozwiązania:
§ 6. 1. Podatnicy prowadząc ewidencję:
1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny przed przyjęciem należności,
bez względu na formę płatności, z wyjątkiem § 12 i § 12a, [..]
§ 12. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach
do automatycznej sprzedaży towarów i usług, podatnik może wystawić paragon fiskalny w postaci innej niż
postać papierowa określona odpowiednio w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 29, w sposób zapewniający nabywcy możliwość
zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej
sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem § 12a.
§ 12a. 1. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c, podatnik świadczący
te usługi może nie stosować § 6 ust. 1 pkt 1 lub § 12, jeżeli przy zawarciu umowy o świadczenie usługi
transportu pasażerskiego, bez żądania nabywcy:
1) wystawia nabywcy paragon fiskalny, bez względu na formę płatności oraz
2) zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich wyświetlenie
na przenośnym urządzeniu połączonym z kasą oraz
3) przekazuje nabywcy informację o sposobie dostępu do paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej
i możliwości samodzielnego jego wydrukowania.
2. Podatnik udostępnia paragon fiskalny w sposób utrudniający dostęp innym osobom niż nabywca,
w szczególności przez uzależnienie dostępu od podania danych, o których mowa § 27 ust. 1 lub unikalnego kodu
dostępu, który może mieć postać graficzną.
Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP

Do wiadomości:
- Pan Wojciech Śliż, Dyrektor departamentu Podatku od Towarów i Usług.
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