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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 oraz art. 

145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, czyli jest wydawane na podstawie dwóch 

delegacji ustawowych obejmujących podatników stosujących kasy rejestrujące online oraz kasy 

rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a także kasy rejestrujące mające 

postać oprogramowania. 

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 

2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 

kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724). Rozporządzenie to rozszerzyło 

zakres czynności objętych od 1 lipca 2022 r., bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania 

o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy 

użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują 

należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). 

Ministerstwo Finansów na bieżąco dokonywało monitoringu branży producentów kas 

rejestrujących w zakresie zapewnienia dostępności urządzeń do automatycznej sprzedaży 

właściwych do stosowania w branży myjni samochodowych. Biorąc pod uwagę sygnalizowane 

przez przedsiębiorców tej branży problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych 

wywołane, m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

przedsiębiorców postanowiono o przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży. 

Aby zapewnić przedsiębiorcom dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych 

obowiązek fiskalizacji zostanie przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r. 

W projekcie przewiduje 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. 

Oceniając wpływ aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców należy 

wskazać, że przesunięcie terminu pozytywnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 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 2022 r. 

poz. 348), projekt rozporządzenia został 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. 

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

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

konsultacji albo uzgodnienia. 


