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Warszawa, dnia 29 sierpnia 2018 r.
Opinia
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503)
Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji
sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, z uwagi
na konieczność stosowania kas rejestrujących lub wymiany stosowanych przez radców
prawnych kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług doradztwa prawnego
za wynagrodzeniem

na

rzecz

osób

fizycznych

nieprowadzących

działalności

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o podatku od towarów
i usług).
Projekt zakłada, że podatnik zapewni połączenie kasy rejestrującej z Centralnym
Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz będzie przesyłał
informacje z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Administratorem
Repozytorium i danych przekazywanych do Repozytorium będzie Szef Krajowej
Administracji Skarbowej. Dane przekazywane do Repozytorium

mają umożliwić

ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju
towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dokument elektroniczny powinien
jednocześnie przybrać strukturę przewidzianą dla JPK. Przekazywanie danych
do Repozytorium

ma

następować

automatycznie

i

w

sposób

nieprzerwany,

a zapewnienie łączności z Repozytorium należy do podatnika. Dopuszcza się
rozwiązanie, w którym podatnik może przekazywać dane z kasy rejestrującej
w ustalonych odstępach czasowych (jeżeli zapewnienie łączności nie będzie możliwe
w sposób trwały).
W związku z powyższym, zasadą stanie się

stosowanie kas online – kas

rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego,
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prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS),
zwanego dalej „Centralnym Repozytorium Kas”. W celu zachęty do dokonywania zakupu
kasy online, przewidziano ulgę na zakup kasy polegającą na możliwości odliczenia
od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% ceny zakupu kasy
(bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Negatywnie należy również ocenić
wprowadzenie zasady, zgodnie z którą ulga przysługuje wyłącznie na zakup kasy online.
Powyższe oznacza, że w przypadku radców prawnych obowiązek stosowania kas online
powstaje wprawdzie dopiero od 2020 roku, jednak zakup innej kasy niż online przed
2020 rokiem nie daje uprawnienia do skorzystania z ulgi. Tym samym radcowie prawni
są niejako zmuszeni do wyboru – czy skorzystać z opcji zakupu kasy online od razu
i skorzystać z ulgi na jej zakup, czy też dokonać zakupu innej kasy (de facto tylko tej
z elektronicznym zapisem kopii) i stosować ją do końca 2019 roku, a następnie
wymienić kasę na kasę online.
Kasy z zapisem kopii w formie papierowej lub kasy z elektronicznym zapisem
kopii mają być stopniowo wycofywane z obrotu. Kasy rejestrujące z elektronicznym
zapisem kopii zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej niż
do końca 2022 roku, zaś kasy rejestrujące z kopią papierową – nie dłużej niż do końca
2018 roku. Tym samym ci radcowie, którzy posługują się kasą rejestrującą z kopią
papierową, będą musieli zakupić nowe kasy już za kilka miesięcy.
W przypadku wymiany kasy rejestrującej na kasę online radcom prawnym ma
przysługiwać uprawnienie do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup
kasy w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Warto nadmienić, że w stosunku do projektu z dnia 18 września 2017 roku wysokość
odliczenia została zmniejszona z 1000 zł do 700 zł. W tym zakresie obecny zapis
projektu ustawy

należy ocenić negatywnie.

Wysokość ulgi

powinna

zostać

na dotychczasowym poziomie (1000 zł), mając na względzie zapowiedzi producentów
kas rejestrujących, że ceny kas online będą kilkaset złotych wyższe od cen kas
z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Negatywnie należy ocenić inną zmianę, uzasadnioną w projekcie ograniczeniami
budżetu, a mianowicie, że odliczenie wydatków na zakup kas online od podatku
ma przysługiwać tylko podatnikom zobowiązanym ustawą do wymiany kasy ze względu
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na prowadzenie działalności w określonej branży z wyłączeniem innych kategorii
podatników.

Monika Markisz
radca prawny
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