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WSTĘP
Niniejszy raport ma na celu zarysowanie obecnego stanu funkcjonowania systemów kas
fiskalnych w Polsce, przedstawienie perspektyw jego dalszego rozwoju
oraz zaprezentowanie propozycji działań koniecznych do odblokowania potencjału tego
segmentu rynku i dostarczenia korzyści z tych działań dla bezpośrednich użytkowników kas
fiskalnych – przedsiębiorców, sektora państwowego, jak również konsumentów
korzystających w sposób pośredni z kas fiskalnych.
Przyjęta struktura raportu w rozdziale pierwszym wymienia rekomendacje będące efektem
pracy zespołu analitycznego Fundacji WEI – autorów niniejszego opracowania.
Rekomendacje te dotykają sfery rozszerzania obecnych na rynku kas fiskalnych w kierunku
rozwiązań cyfrowych – wirtualnych kas fiskalnych.
W kolejnym rozdziale przedstawiona została krótka geneza urządzeń fiskalnych, omówiono
stan obecny systemu kas fiskalnych pod względem technologicznym, prawnym
oraz społeczno-gospodarczym. Zarysowane zostały perspektywy rozwoju systemów kas
fiskalnych w szczególności w zakresie kas online, wirtualnych i najbardziej przyszłościowych
rozwiązań, jak e-paragon czy systemy płatności typu pay by phone.
Niezwykle ważne, z uwagi na fakt przedstawionych propozycji, jest zarysowanie
konkretnych korzyści i zalet, jakie będą udziałem trzech sfer: państwowej, biznesowej oraz
konsumenckiej po wprowadzeniu tychże rekomendacji. W tej części raportu omówiona
została między innymi kwestia wpływu wirtualnych kas fiskalnych na szarą strefę,
konkurencyjność przedsiębiorstw, cyfryzację państwa jak również komfort konsumentów
korzystających pośrednio z kas fiskalnych oraz warunki prowadzenia działalności
gospodarczej przez bezpośrednich użytkowników kas – sektor biznesowy.
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1.

REKOMENDACJE
1.1. PRZYJĘCIE ROZWIĄZAŃ
NA RYNKU KAS

GWARANTUJĄCYCH

KONKURENCJĘ

Uważamy, że projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących
mających postać oprogramowania powinien jak najszybciej przejść przez proces
konsultacyjny i stać się częścią polskiego porządku prawnego. Popieramy pomysł,
by przedsiębiorcy mogli korzystać z tego sposobu rejestrowania transakcji
i sceptycznie pochodzimy do uwag, które ograniczają i komplikują możliwość korzystania
z oprogramowań do rejestracji transakcji. Wydłuży to przed wszystkim jego wejście w życie
i opóźni dojście do celu zasadniczego, jakim jest pełna cyfryzacja transakcji finansowych.

1.2. ODSTĄPIENIE OD CERTYFIKACJI KAS FISKALNYCH W FORMIE
OPROGRAMOWANIA PRZEZ GUM LUB OKRESLENIE JASNYCH
REGUŁ HOMOLOGACJI/CERTIFIKACJI Z JASNYM TERMINEM
PRZEJŚCIA
PRZEZ
TEN
PROCES,
BEZ
MOŻLIWOŚCI
PODEJMOWANIA ARBITRALNYCH DECYZJI
Negatywnie oceniamy propozycję objęcia certyfikacją oprogramowania, służącego
do realizacji transakcji. Jak pokazał przykład słowacki, powoduje to opóźnienie wejścia
na rynek nowego rodzaju produktów. Wydaje się też, że Główny Urząd Miar (GUM)
nie posiada dziś narzędzi do przeprowadzenia tego rodzaju certyfikacji. Nałożenie na GUM
tego obowiązku wiązałoby się z koniecznością wzrostu budżetu i poziomu zatrudnienia
w tej instytucji. W przypadku zdecydowania się jednak na certyfikowanie w GUM
należałoby ustalić klarowne jej zasady, które nie utrudniłyby wejścia na rynek producentom
oprogramowań.

1.3. SKORELOWANIE CZASU WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA
Z HARMONOGRAMEM OBOWIĄZKU POSIADANIA KAS FISKALNYCH
ONLINE
Z racji późniejszego niż pierwotnie zakładano wejścia w życie rozporządzenia o kasach
fiskalnych w formie oprogramowania należałoby rozważyć zmiany w harmonogramie
obligatoryjnego korzystania z kas fiskalnych on-line dla poszczególnych branż.
Przedsiębiorcy, na których prawo nakłada obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line,
powinni mieć możliwość wyboru, jakiej formy kasy chcą używać w swoim zakładzie pracy.
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2. KASY FISKALNE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
ROZWOJU
2.1. HISTORIA

Kasy fiskalne to urządzenia, które swój początek datują już na XIX wiek. To wtedy
powstawały pierwsze urządzenia, których pierwotnym celem było zapobieganie
kradzieżom poprzez dokładne ewidencjonowanie sprzedaży i dostęp do gotówki tylko
po dokonaniu takiej ewidencji. Od swoich początków kasy fiskalne przeszyły szereg
ewolucyjnych zmian. Obecnie ciężko jest sobie wyobrazić współczesny sklep bez kas
fiskalnych. Wynika to z faktu, iż urządzenia te mają swoje zalety odnoszące się zarówno
do interesów państwowych, przedsiębiorców jak i konsumentów. W Polsce pierwsze kasy
fiskalne pojawiły się 1994 roku wraz z wprowadzeniem podatku VAT, który wymagał
fiskalizacji sprzedaży koniecznej dla celów odpowiedniego sprawozdania i rozliczenia tego
podatku.
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2.2. OBECNIE STOSOWANE KASY FISKALNE

Obecnie funkcjonujące kasy fiskalne można podzielić na dwa podstawowe segmenty: kasy
fiskalne funkcjonujące jako autonomiczne urządzenia oraz kasy fiskalne bazujące
na komputerach. Typowe kasy autonomiczne to urządzenia, w których program pracy kasy
i program aplikacyjny znajdują się wewnątrz samej kasy, zawierają pełną zaprogramowaną
bazę towarową, czyli listę kodów i nazw towarów z przyporządkowanymi symbolami
literowymi stawek podatku VAT, cenami, także opcjonalnie kodami kreskowymi itp., które
znajdują się w sklepie. Po zaprogramowaniu wartości stawek podatku od A do G i bazy
towarowej, w szczególności przypisaniu symboli stawek do zaprogramowanych towarów,
kasa umożliwia prowadzenie sprzedaży. Proces sprzedaży jest bardzo prosty - kasjer
wprowadza z klawiatury kod towaru lub zeskanowany czytnikiem kod kreskowy z towaru,
kasa znajduje go w swojej bazie i drukuje pozycję na paragonie. Zakończenie transakcji
przez kasjera, zwykle jednym przyciskiem z nazwą, np. SUMA, GOTÓWKA itp., rejestruje
w pamięci RAM kasy fakt sprzedaży tego towaru i zapisuje liczniki kwot brutto. Liczniki te
mogą być później odczytywane przez operatora bezpośrednio na kasie lub zdalnie – przez
program magazynowy zarządzający pracą sklepu, w celu obliczenia aktualnego stanu
towarów w magazynie. Dodatkowo kasy tego typu mogą prowadzić stany magazynowe
w swojej pamięci, a także pracować w trybie on-line z PC, aktualizując na bieżąco zapasy
towarów w bazie na komputerze PC.
Fundacja Warsaw Enterprise Institute
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W przypadku kas, które w uproszczeniu można nazwać bazującymi na komputerze, jak kasy
typu drukarka fiskalna, terminal kasowy czy też kasa komputerowa, można ograniczyć się
wyłącznie do wyjaśnienia zasady działania drukarek fiskalnych, gdyż w pozostałych typach
kas stanowi ona ich podstawowy element. W przeciwieństwie do typowych kas
z klawiaturą brak jest tutaj klawiatury numerycznej, a drukarka fiskalna posiada wyłącznie
kilka przycisków, między innymi do wydruku dobowego raportu fiskalnego. Sprzedaże
na tego typu kasie realizowane są za pomocą programu aplikacyjnego uruchomionego
na komputerze i sterującego zestawem instrukcji fiskalnych zawartych w protokole
fiskalnym, w tym wydruków paragonów fiskalnych, faktur i raportów fiskalnych.

2.3. KASY FISKALNE ONLINE

Od 1 maja 2019 r. funkcjonuje w Polsce również kategoria kas fiskalnych określanych jako
kasy fiskalne online. Wskazana data jest datą wejścia w życie przepisów prawnych
umożliwiających funkcjonowanie tego typu kas.
Celem nowych przepisów była modernizacja systemu kas rejestrujących w celu
wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych. Nowe regulacje pozwalają na
stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego
systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Fundacja Warsaw Enterprise Institute
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Ten system to Centralne Repozytorium Kas (CRK), które służy do:
1) odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:
a) dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111
ust. 1 ustawy o VAT,
b) dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających
znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych
kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu
sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;
2) analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
3) przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.
Centralne Repozytorium Kas przesyła polecenia do kas rejestrujących w zakresie pracy kas,
a także zapewnia ich odbiór przez kasy.
Przesyłane są informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot
podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca
instalacji kasy. Przesyłanie danych z kas online odbywa się w sposób ciągły
i zautomatyzowany. To oznacza, że kasa online jest fiskalizowana w momencie
jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała,
z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył danych
jest dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Ustawodawca, zgodnie z art. 145a ustawy o VAT, nadal dopuszcza stosowanie kas
rejestrujących dotychczas używanych przez podatników, tj. kas z elektronicznym
i papierowym zapisem kopii. Po 1 maja 2019 r. podatnicy nadal mogą nabywać
do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego" rodzaju (kasy z papierowym zapisem
kopii do 31 sierpnia 2019 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia
2022 r.). Kwestia pozwolenia na funkcjonowanie kas fiskalnych starego typu obok kas
fiskalnych online wynika z niechęci ustawodawcy do wprowadzania radykalnych zmian
w postaci skokowego zwiększenia wymogów co do posiadanych przez użytkowników kas,
co oznaczałoby w rezultacie konieczność wymiany wszystkich kas. Koszty takiej operacji
byłyby na tyle duże, że ustawodawca postanowił wprowadzać zmiany stopniowo,
wraz z wyeksploatowaniem obecnie używanych kas.

2.4. PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA OBECNIE FUNKCJONUJĄCYCH KAS
FISKALNYCH
Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, za pomocą kasy
fiskalnej muszą rejestrować sprzedaż przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.
Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży
towarów i usług na rzecz:
Fundacja Warsaw Enterprise Institute
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•
•

osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami oraz na rzecz przedsiębiorców
dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
rolników ryczałtowych.

Powyższy obowiązek zachodzi niezależnie od obowiązków podatkowych przedsiębiorcy.
Obowiązkowi rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej podlegają bowiem zarówno
czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług podmiotowo
(gdy wartość sprzedaży w całym roku nie przekroczyła 200 tys. zł) lub ze względu
na przedmiot opodatkowania.
Szczegółowe wymogi oraz obowiązki w zakresie stosowania kas fiskalnych przedstawia
rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących z 29 kwietnia 2019 r.
Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących, warunki i sposób używania kas rejestrujących, termin zgłoszenia kasy
z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu
otrzymania numeru ewidencyjnego, warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas
mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać
podmioty prowadzące serwis kas i terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów
technicznych kas.
Wymóg stosowania kasy rejestrującej, zależy głównie od statusu nabywcy oraz zakresu
oferowanych towarów lub usług. Istotna jest też wysokość obrotów dokonanych na rzecz
konkretnych nabywców. Kryteria te zostały zamieszczone w rozporządzeniu ministra
rozwoju i finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to określa w sposób
możliwie precyzyjny kategorie podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania
na kasach fiskalnych prowadzonej sprzedaży, jak i określa szczegółowo konkretne
czynności, które są zwolnione z prowadzenia takiej ewidencji.
Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących są
obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz
wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Kopie dokumentów kasowych należy
przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym miała miejsce operacja
sprzedaży.

2.5. WIRTUALNE KASY FISKALNE
W czasie pisania tego raportu toczą się prace nad wprowadzeniem kolejnego
rozporządzenia ministra finansów w spraw kas rejestrujących mających postać
oprogramowania. Jest to kolejny akt prawny mający na celu poprawę systemu kontroli
przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas
rejestrujących. Można stwierdzić, iż ten akt prawny będzie również odpowiadał
za wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych.
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Kasy wirtualne, czyli pozostając w zakresie słownictwa
przyjętego w rozporządzeniu – kasy rejestrującej mające
postać oprogramowania, to nowy etap w zakresie
zapewnienie efektywniejszej fiskalizacji na potrzeby
funkcjonowania aparatu skarbowego państwa.
Wirtualne kasy fiskalne to w zasadzie oprogramowanie,
które można zainstalować, np. na telefonie, tablecie
czy laptopie. Dzięki temu urządzenie takie, w połączeniu
z drukarką może pełnić rolę kasy fiskalnej. W tym miejscu
należy zdecydowanie podkreślić, że pełnia zalet wirtualnych
kas fiskalnych może być odczuwalna dla użytkowników
tylko w momencie przyjęcia rozwiązań prawnych
pozwalających na korzystanie z tego typu oprogramowania
przy użyciu urządzeń powszechnie dostępnych czy nawet już
posiadanych przez przedsiębiorców – jak smartfony
czy tablety. Wprowadzenie ograniczeń technicznych,
powodujących brak możliwości istnienia oprogramowania
w postaci zdatnej do instalacji na powszechnie stosowanych urządzeniach, w sposób
istotny ograniczy potencjał stosowania wirtualnych kas fiskalnych oraz obniży korzyści
z ich wprowadzenia.
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Podstawowa funkcja nowego typu kas pozostaje zbieżna z funkcją kas dotychczas
stosowanych w obrocie gospodarczym, tj. wystawianie dokumentów fiskalnych
obejmujących paragony fiskalne i raporty fiskalne oraz prowadzenie właściwej ewidencji
sprzedaży. Podkreślenia wymaga fakt, że wirtualne kasy w pełni realizują cele i funkcje
poprzednich generacji kas fiskalnych, a ponadto posiadają wiele dodatkowych możliwości,
zarówno w zakresie efektywniejszej fiskalizacji i dostarczania danych na jej temat organom
skarbowym, jak również w zakresie ułatwienia dostępu do kas fiskalnych dla ich
użytkowników i grup docelowych. Podstawową różnicą oraz głównym ulepszeniem
wirtualnych kas fiskalnych jest to, iż mając postać oprogramowania mogą stać się dużo
bardziej dostępne i prostsze w użyciu dla odbiorców tego typu rozwiązań.
Umożliwienie korzystania z oprogramowania cyfrowego w celach rejestracji sprzedaży jest
kolejnym krokiem w walce z podatkową szarą strefą, ale jednocześnie może stanowić
ułatwienie dla przedsiębiorców, poprzez obniżenie kosztów i łatwość obsługi systemu
rejestrującego transakcje.

2.6. PRZYSZŁOŚĆ
Jednym
z
przykładów technologii
przyszłości, która będzie mogła być
zastosowana w rezultacie dokonania
pierwszego kroku, tj. wprowadzenia
wirtualnych kas fiskalnych, jest e-paragon.
Elektroniczny
paragon
pozwoli
użytkownikom na jeszcze dalej idące
zmniejszenie kosztów obsługi kas
fiskalnych z uwagi na brak konieczności
druku, a z drugiej strony będzie stanowił
ogromne udogodnienie dla konsumentów.
W dzisiejszym świecie kwestia przechowywania paragonów
papierowych przez konsumentów jest bardzo problematyczna,
między innymi ze względu na zjawisko dość szybkiej utraty
czytelności paragonów w wyniku „domowych warunków
przechowywania”.
Wprowadzenie
e-paragonu
pozwoli
na agregowanie paragonów w jednym miejscu – cyfrowym,
co pozwoli na ich bezpieczniejsze przechowywanie i bardzo
łatwe odnajdywanie w razie stosownej potrzeby. Wprowadzenie
tego typu innowacji nie będzie miało tak dużego zasięgu bez
skutecznego wdrożenia pierwszego etapu, czyli swoistego
fundamentu jakim są wirtualnej kasy fiskalne mające postać
oprogramowania.
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Wirtualne kasy fiskalne idealnie wpisują się również
w światowy trend coraz większego wykorzystywania
telefonów komórkowych typu smartfon do płatności.
Systemy typu BLIK, który to system opiera się na kodach
jednorazowych generowanych w aplikacji mobilnej banku,
czy też coraz bardziej popularne systemy Google Pay i Apple
Pay pozwalają konsumentom na rezygnację z wielu
„przestarzałych” metod płatniczych jak gotówka czy karty
płatnicze. Zwiększa to wygodę konsumentów oraz pozwala
na dokonywanie płatności szybciej i bezpieczniej. Dziś każdy
posiada przy sobie telefon i zdarza się nam częściej
zapomnieć portfela niż smartfona. Urządzenia mobilne
ułatwiają nam życie, dlatego nie należy się dziwić, że banki
zaczęły oferować swoje usługi także za pośrednictwem takich
nośników. Nowoczesne telefony pozwalają obecnie płacić
nie tylko w aplikacjach, ale także zbliżeniowo, podobnie jak
kartą debetową czy kredytową. Trudno wyobrazić sobie jak wielkim niedopatrzeniem
byłoby niewykorzystanie możliwości oferowanych przez nowoczesne smartfony przez
sektor biznesowy zobligowany do fiskalizacji sprzedaży. Zwłaszcza z uwagi na fakt istnienia
takich oczekiwań w świadomości konsumentów.
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3. MIĘDZYNARODOWE WZORCE ROZWOJU SYSTEMU
KAS FISKALNYCH
3.1. MODELE FISKALIZACJI
Opierając się na przykładach z krajów europejskich możemy wyróżnić trzy podstawowe
model fiskalizacji:

a) model fiskalizacji offline
Przykłady: Polska do 2019 roku, Słowacja do 2019, Szwecja.

To system fiskalny, który powoli przechodzi już do przeszłości. Wymagany jest w nim
certyfikowany sprzęt z pamięcią fiskalną, który kosztuje od 1000 do 4000 złotych.
W dodatku co pewien czas sprzęt musi być serwisowany, co stanowi dodatkowy koszt
dla przedsiębiorcy. Kasy te cechują się także niską wydajnością. Zapis danych o transakcjach
występuje jedynie podczas sprawdzania lub w regularnych odstępach. Nie ma informacji
o przesyle informacji w czasie rzeczywistym. Danymi da się przez to manipulować, kontrola
całego procesu jest niewystarczająca.

b) model HW online
Przykłady: Polska (od 2019) i Węgry.
Jest to model młodszy i bez wątpienia efektywniejszy niż system offline, jednak w dalszym
ciągu powiela on wiele wad starszego systemu. Niezbędny w dalszym ciągu jest
certyfikowany sprzęt z pamięcią fiskalną, który cenowo nie różni się od kasy off-line.
Fundacja Warsaw Enterprise Institute
office@wei.org.pl, www.wei.org.pl

13

WIRTUALNE KASY. NOWY WYMIAR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

MIĘDZYNARODOWE WZORCE ROZWOJU SYSTEMU KAS FISKALNYCH

Istnieje także obowiązek przeglądu urządzeń, zazwyczaj co 2 lata, który kosztuje
równowartość 200 zł. Różnica z systemem offline polega na tym, że przedsiębiorca musi
mieć dostęp do stałego łącza internetowego. Korzyści ma z niego wyłącznie aparat
skarbowy, choć system ten zapewnia jedynie przesył w regularnych odstępach czasowych,
nie zaś w czasie rzeczywistym (co może prowadzić do manipulacji danymi).
Dla użytkownika jest to za to system generujący koszta, a nie niosący za sobą żadnej
innowacji technologicznej.

c) Model SW online
Przykłady: Chorwacja, Słowenia, Czechy, Słowacja.
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Jest to model, który niesie ze sobą zdecydowanie najmniejsze koszty. Często wystarczy
właściwie podłączenie się do sieci internetowej, gdyż można skorzystać z już nabytego
sprzętu np. smarfona. W najgorszym przypadku sprzęt nie powinien kosztować więcej
niż 500 zł. System cieszy się dużą efektywnością, a dzięki sporej konkurencji na rynku,
spowodowanej dużą ilością oprogramowań, klient może liczyć na wsparcie i wszelkie
udoskonalenia w jego działaniu. Transakcje są dostępne także w czasie rzeczywistym,
co uniemożliwia manipulowanie danymi. Jest to więc system korzystniejszy, nie tylko
dla użytkownika, ale także dla kontroli skarbowych.

3.2. Słowacja
We wrześniu 2018 r. rząd słowacki zatwierdził z uwagami projekt zmiany ustawy
nr 289/2008 Coll w sprawie korzystania z elektronicznych kas fiskalnych i zmian w ustawie
Słowackiej Rady Narodowej nr 511/1992 Coll w sprawie zarządzania podatkami i opłatami
oraz w sprawie zmian w systemie terytorialnych organów finansowych. Do tamtej pory
przedsiębiorstwa mogły dobrowolnie łączyć się z systemami administracji finansowej
za pośrednictwem tzw. wirtualnej kasy fiskalnej. Ustawa spowodowała, że połączenie
z administracją finansową stało się obowiązkowe. Celem było wyeliminowanie oszustw
związanych z raportowaniem kwitów kasowych w oparciu o wprowadzenie mechanizmu
internetowego połączenia kas z centralną bazą danych administracji finansowej.
Przedsiębiorstwa są zobowiązane do korzystania z kasy fiskalnej „e-kasa” w celu
podłączenia się do systemu administracji finansowej, zwanego „systemem e-kasa”.
„E-kasa” oznacza:
a) kasę online (zestaw oprogramowania kasy, zabezpieczoną bazę danych i narzędzia
sprzętowe zabezpieczającą komunikację z systemem) oraz
b) wirtualną kasę fiskalną (usługa świadczona przez administrację finansową dostępna
za pośrednictwem urządzeń użytkowników końcowych).
Na Słowacji obowiązek używania tych kas wprowadzono od 1 lipca 2019 roku. Początkowo
chciano przyspieszyć ten termin dla niektórych usług np. hoteli, restauracji, kawiarni
czy stacji paliw, lecz ostatecznie pozostawiono jednolity termin dla wszystkich sektorów.
Kto chciał mógł jednak przenieść się na nowy system już wcześniej, od 1 stycznia
2019 roku. Dokonana zmiana to największa reforma systemu od czasu wprowadzenia kas
fiskalnych w tym kraju w 1995 r. Uruchomienie nowego systemu kas nie zmieniło w żadnym
stopniu liczby podmiotów, które z kas fiskalnych muszą korzystać. Wszyscy użytkownicy
starych kas musieli więc korzystać z nowych. W dalszym ciągu zwolnione z jej używania
są firmy pocztowe, kurierskie, sprzedawcy biletów i kiosków z prasą. Ustawa nie obejmuje
też automatów sprzedających napoje i słodycze. Wyjątkiem są również obiekty w górach,
które nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci drogowej i publicznej sieci
elektronicznej.
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Kasa online musi zawierać oprogramowanie kasy
i zabezpieczoną bazę danych, spełniającą wymagania
techniczne, które określa prawo. Ponadto następuje
certyfikacja, dokonywana przez administrację skarbową.
Resort finansów opublikował na stronie internetowej
informacje o planowych praktycznych aspektach systemu,
w tym jak powinien wyglądać opis interfejsu integracji.
Kasa online może wyglądać na wiele sposobów:
jak klasyczna kasa z przyciskami, które zostaną
zaktualizowane, lub zupełnie nowa kasa z dostępem
do Internetu i chronionym miejscem do przechowywania
danych. Może to być także komputer (także
smarfon/tablet) z oprogramowaniem kasy fiskalnej,
z dołączoną drukarką danych i drukarką pokwitowań.
Korzystanie z wirtualnej kasy jest bezpłatne, gdyż jest to
tylko
aplikacja
internetowa
dostarczona
przez
administrację skarbową. Wymaga jedynie podłączenia
do internetu i nie obsługuje drukowania pokwitowań,
w sytuacji utraty dostępu do internetu. Zalecana jest ona
głównie dla mniejszych sklepów.
Wprowadzenie e-Kasy jest częścią walki z oszustwami podatkowymi. Słowackie państwo
wyliczyło, że traci z tytułu oszustw setki milionów euro w samych tylko sektorach, takich jak
hotelarstwo, gastronomia czy handel. Spodziewane jest zwiększenie dochodów do budżetu
państwa o ponad 100 mln euro w ciągu roku. Niezbędne nie będzie już zawarcie umowy
z organizacją usługową i prowadzenie księgi kasowej. . Łatwiej jest również złożyć wniosek
o rejestrację nowej kasy fiskalnej, gdyż nie trzeba już kupować urządzenia przed jego
rejestracją. W e-Kasie można się zarejestrować w dowolnym momencie.
Wadą rozwiązania słowackiego był źle zaplanowany proces homologacji. Wydłużył on cały
proces, gdyż w momencie wejścia w życie rozwiązań było zbyt mało urządzeń
dostosowanych do nowych przepisów. Do końca 2019 roku nie ma kar za brak
odpowiedniego sprzętu. W dalszym ciągu też występuje problem deficytu sprzętu
na rynku.

3.3. Czechy
Nowy elektroniczny system kas fiskalnych w Republice Czeskiej został zaprojektowany
w celu zapewnienia państwu natychmiastowych informacji o transakcjach gotówkowych.
Przed wejściem obowiązku korzystania z niego, w grudniu 2016 roku, istniał 30-dniowy
okres przejściowy. Pomysłodawcą reformy był Andriej Babiš, ówczesny minister finansów
Czech, a dziś premier tego kraju.
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System elektroniczny połączył rejestry z internetowym organem podatkowym i wymagany
jest dla większości przedsiębiorców. Pierwszy etap dotyczył branży usług gastronomicznych
i noclegowych. Procesowi towarzyszyła kampania informacyjna, prowadzona przez rząd.
Celem regulacji było rozwiązanie problemu unikania podatków, co stać się miało
powszechną praktyką w niektórych sektorach czeskiej gospodarki. Według danych
czeskiego urzędu statystycznego nierozpoznane dochody osiągały rocznie około
170 miliardów czeskich koron. Organy finansowe nie posiadały odpowiednich zasobów
oraz środków do skutecznego kontrolowania wszystkich podmiotów fiskalnych,
co skutkowało uchyleniem się od podatków. Innym celem było chęć przywrócenia uczciwej
konkurencji między przedsiębiorcami. Pojedynczy biznesmeni nie musieliby się także
obawiać losowych kontroli podatkowych, a ogólna administracja podatkowa związana
z takimi kontrolami zostałby ograniczona.
Elektroniczna rejestracja sprzedaży jest skierowana do wszystkich podmiotów, które płacą
lub są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego w Czechach, czyli wszystkich
indywidualnych przedsiębiorców oraz osób prawnych prowadzących działalność
gospodarczą. Obowiązek nakładany był na podmioty w czterech etapach, z których każdy
dotyczył różnych grup przedsiębiorców. Od 1 grudnia 2016 roku obowiązek dotknął
dostawców usług noclegowych i gastronomicznych. Druga faza (od 1 marca 2017 roku)
skupiona była na handlu detalicznym i hurtowym. W trzeciej fazie obowiązek ten miała
nabyć największa grupa przedsiębiorców, choćby przedstawiciele wolnych zawodów,
transportowcy i rolnicy. Trzy miesiące później obowiązek stać się miał faktem
dla przedsiębiorców czwartej fazy: rzemieślników i producentów. Jednak decyzją Trybunału
Konstytucyjnego opóźniono termin wejścia w życie regulacji dla dwóch ostatnich grup.
Wejdzie on w życie 1 maja 2020.
Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestrowania
sprzedaży, które pochodzą z ich działalności biznesowej
i są opłacane gotówką, czekiem, wekslem lub innymi
podobnymi środkami, takimi jak bilet na posiłek.
Bezpośrednie przelewy na konta bankowe są zwolnione
z rejestracji sprzedaży. Aplikacja internetowa organu
finansowego rejestruje sprzedaż każdej transakcji,
po której klient otrzymuje paragon z unikalnym kodem
od przedsiębiorcy. Rejestracja zaczyna się w momencie,
gdy przedsiębiorca wysyła do organu finansowego
wiadomość z danymi XML dotyczącymi transakcji. Organ
ten następnie odsyła potwierdzenie z kodem FIK
(tj. Fiskalny kod indentyfikacyjny). Klient następnie
otrzymuje paragon. Może on także zweryfikować swoje
potwierdzenie odbioru za pomocą aplikacji internetowej
organu korzystającego z FIK. Przedsiębiorca również
dzięki tej aplikacji może zweryfikować swoją sprzedaż.
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Wraz z wprowadzeniem elektronicznej rejestracji sprzedaży ruszyła w Czechach loteria
paragonowa. Jej start nastąpił 1 października 2017 roku. Miała ona wesprzeć proces
rejestracji sprzedaży w tej formie. Udział w niej był bezpłatny. Każdy, kto zarejestrował
ważny paragon za pośrednictwem strony internetowej loterii lub aplikacji mobilnej, bierze
udział w comiesięcznym losowaniu. Im większa liczba zarejestrowanych paragonów,
tym większa szansa na zwycięstwo. Nagrody przekraczają nieraz równowartość 5 milionów
koron czeskich.

3.4. Austria
Parlament austriacki zatwierdził nowy model fiskalizacji, który wszedł w życie 1 stycznia
2016 r. Była to pierwsza część fiskalizacji, która obejmuje utworzenie dziennika
podatkowego, który należy zapisać w każdym punkcie sprzedaży, centralnej bazie danych
lub w chmurze. Drugą częścią nowego prawa podatkowego jest podpis cyfrowy każdego
rachunku, który został wdrożony 1 kwietnia 2017 r. Austriackie rozporządzenie podatkowe
opiera się na dwóch koncepcjach. Pierwsza dotyczy zastosowania urządzenia do podpisu
cyfrowego dla każdego wystawionego paragonu, a druga „zamkniętego systemu”, w którym
potrzebny jest niezależny audyt procesów i organizacji firmy. „System zamknięty” oznacza
firmę, która ma ponad 30 kas fiskalnych. Istnieje jednak jedna różnica między tymi dwiema
koncepcjami - użycie urządzenia do podpisu cyfrowego i rejestracja każdego POS
w urzędzie skarbowym nie jest obowiązkowa w „systemie zamkniętym”. Zalety „systemu
zamkniętego” to zatem: urządzenie do podpisu, certyfikat cyfrowy i rejestracja POS
w urzędzie nie są potrzebne. Dzięki nowym przepisom prawo fiskalne w Austrii wymaga,
aby każdy POS miał unikalny numer, który musi tworzyć i utrzymywać sumy fiskalne
(tworzone przez dodanie każdego obrotu gotówkowego do podglądu, zakodowanego
algorytmem AES 256). Na podstawie informacji podatkowych z transakcji punkt sprzedaży
musi utworzyć kod kreskowy, kod QR lub kod OCR na paragonie. Pod koniec każdego roku
specjalny paragon fiskalny musi zostać wydrukowany i zapisany dla urzędu, a każdy
detalista musi go przechowywać przez siedem lat.

3.5. Niemcy
Przed podjęciem walki z manipulowanymi rachunkami rząd federalny w Niemczech długo
się wahał. Do czasu powstania opracowania projektu ustawy („Projekt ustawy o ochronie
przed manipulacją nagraniami cyfrowymi”) przedstawionego w marcu 2016 r. w Niemczech
nie obowiązywały specjalne wymagania dotyczące manipulowania kasami fiskalnymi.
Brak tej regulacji spowodował, że rosnąca liczba podatników manipulowała rekordami
danych dotyczących sprzedaży z roku na rok. Ustawa zakładała, że rachunek opiera się
na środkach, które składają się z trzech elementów:
1) obowiązkowego stosowania technicznego urządzenia zabezpieczającego podczas
korzystania z elektronicznego systemu rejestrującego,
2) wprowadzenia raportu dobowego,
3) sankcji za przestępstwa.
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Ad. 1) W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania, zgodnie z ustawą, rachunki
elektroniczne muszą być kompletne, dokładne, terminowe i uporządkowane, rejestrowane
i zapisywane na bezpiecznym nośniku pamięci. Korzystanie z zalecanej aplikacji
kryptograficznej jest obowiązkowe.
Ad. 2) Ustawa określa raport dobowy jako kontrolę, która uzupełnia istniejące kontrole.
Dzięki niezapowiedzianemu przeglądowi gotówki w normalnych godzinach pracy inspektor
podatkowy może wejść do siedziby podatnika, aby sprawdzić lokalnie prawidłowość
zapisów gotówkowych i kwitów gotówkowych. W ten sposób można sprawdzać tylko lokale
handlowe. Oprócz komputerowych systemów POS i kas fiskalnych należy również
sprawdzić otwarte kasy. Dane elektroniczne są przesyłane za pośrednictwem API
lub gotowe do skopiowania na nośniku danych.
Ad. 3). Ustawa przewiduje nowe sankcje we wspomnianych przypadkach: gdy system
zarejestruje sprzedaż, która nie spełnia wymogów prawnych, gdy brakuje urządzenia
zabezpieczającego w elektronicznych systemach rejestrujących lub nie jest ono używane
prawidłowo. Sankcje zostały podwyższone do 25 000 EUR.
Projekt wszedł w życie dzień po ogłoszeniu, ale faktycznie zacznie on obowiązywać w roku
podatkowym po 31.12.2019. Długi czas oczekiwania jest spowodowany koniecznością
opracowania technicznych modułów bezpieczeństwa dla elektronicznych systemów
rejestrujących. Ponadto po zakończeniu prac rozwojowych BSI ustala, czy dane urządzenie
zabezpieczające jest zgodne z wymogami ustawowymi i przeszło procedurę certyfikacji.
Istniejące systemy POS mogą być używane aż do roku 2022 roku. Jeśli podatnik posiada
kasę zakupioną po 25.11.2010 lub kupioną przed 1.1.2020, kasę można wykorzystać
najpóźniej do 31.12.2022. Zwolnienie to obowiązuje tylko wtedy, gdy nie jest możliwe
uaktualnienie kasy za pomocą bezpiecznego urządzenia. Jeśli możliwa jest aktualizacja
za pomocą bezpiecznego urządzenia, okres przejściowy nie ma zastosowania.
Główne obawy związane z rozwiązaniem technicznym nowego rachunku technicznego
budziły wątpliwości, czy system powinien być otwarty i akceptowalny dla wszystkich
uczestników procesu fiskalizacji (mieć projekt niezależny od dostawcy), czy być powiązany
z jednym rozwiązaniem technicznym. Ostatecznie zdecydowano się na otwarte
rozwiązania techniczne. Rozwiązanie jest to wzoruje się na innych europejskich
rozwiązaniach fiskalnych.

3.6. Chorwacja
Chorwacja swoją ustawę fiskalną wprowadziła już od 1 stycznia 2013 roku. Stała się
tym samym jednym z pierwszych krajów, w którym istniała fiskalizacja, która wymagała,
aby odpowiednie transakcje podatkowe były przesyłane do organu podatkowego przez
internet w celu zdobycia autoryzacji. Wdrożenie nowego modelu fiskalizacji w Chorwacji
nastąpiło wręcz w błyskawicznym tempie. Specyfikacja techniczna została sporządzona
w październiku 2012 roku, a nowe prawo weszło w życie już 3 miesiące później. Tak szybka
zmiana spotkała się z pewnym oporem producentów oprogramowania.
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Od momentu wejścia w życie ustawy każdy paragon musiał zostać wydrukowany, każde
pokwitowanie należało przesłać do organu podatkowego, komunikacja odbywa się
za pośrednictwem połączenia internetowego, a serwer organu podatkowego zwraca takie
dane jak: kwoty, podatki dochodowe, unikalny numer kasjera (OIB), informacje o płatności.
Na modelu chorwackim wzorował się system czeskim. Różnice polegały jedynie na tym,
że w Chorwacji sprawdzano, kto jest kasjerem w momencie danej transakcji i przy kontroli
ilość gotówki w kasie musiała się zgadzać z ilością zadeklarowaną.

3.7. Słowenia
Fiskalizacja w Słowenii przypomina w dużym stopniu chorwacki model, z tym że w kraju
tym został on wprowadzony kilka lat później - 2016 roku. Każda transakcja musi zostać
wysłana do organów podatkowych w celu uzyskania internetowej autoryzacji. Podstawą
jest autoryzacja online. Oznacza to, że podmioty gospodarcze, które są zobowiązane
do działania zgodnie z nowym prawem podatkowym, musiały zmienić sprzęt na taki, który
opiera się na autoryzacji online.
W Słowenii stworzono pewne wyłączenie z funkcjonowania tego systemu dla
najmniejszych przedsiębiorców. Mogą oni kupić książkę opisującą transakcje i wysyłać
stosowne informacje o nich przez internet do 10 dni od ich zarejestrowania.

3.8. Węgry
Także na Węgrzech wprowadzono mechanizmy, które minimalizują w sposób zasadniczy
możliwość różnego rodzaju oszustw podatkowych, które mogły zdarzyć się w ramach
działania kas fiskalnych. System wprowadzony na Węgrzech powoduje:
1) certyfikację całego rozwiązania fiskalnego, które obejmuje oprogramowanie POS
i drukarkę fiskalną z wyświetlaczem klienta jako całością,
2) interakcję z urzędami skarbowymi ze względu na przetestowanie procedury
certyfikacji,
3) dostarczenie organom kompleksowej dokumentacji, która opisuje wszystkie funkcje,
metody i układ dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w języku węgierskim,
4) ścisłą integrację oprogramowania POS z drukarką, np. przy obsłudze błędów
i obowiązkowych funkcji,
5) przekazywanie danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym, za pomocą modułu
komunikacyjnego podłączonego do drukarki za pośrednictwem sieci GSM/GPS.
Taka forma rejestrowania sprzedaży wymaga przeprowadzenia kilku procedur,
m.in. sprawdzenia parowania między aplikacją POS a drukarką fiskalną, sprawdzenia
istnienia możliwości odczytu modułu komunikacyjnego przez aplikację POS przed
rozpoczęciem każdej transakcji i skanowaniem towaru. Drukarka musi także rejestrować
każde zdarzenie włączenia i wyłączenia POS. W aplikację musi być też wbudowana funkcja
wysyłania zapytań i prezentacji używanej wersji aplikacji POS na wyświetlaczu operatora.
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Problem węgierskiego modelu była konieczność posiadania
modułu komunikacyjnego z siecią GSM/GPS. Spowodowało
to zwiększenie kosztów dla przedsiębiorców, gdyż takowe
urządzenia nie należały do najtańszych i stanowiły spore
obciążenia dla budżetów przedsiębiorstw.
Wspomniane przykłady pokazują, że cała Europa idzie
w kierunku fiskalizacji on-line, także szukając rozwiązań
innowacyjnych, tanich i gwarantujących bezpieczeństwo,
poprzez brak możliwości manipulowania danymi. Fiskalizacja
online jest domeną krajów wysokorozwiniętych, natomiast
fiskalizacja hardware’owa jest charakterystyczna dla krajów
które dopiero „gonią” zachód, takich jak np. kraje
bałkańskie. Dlatego tak ważne jest, aby Polska od razu
weszła do krajów pierwszej ligi cyfrowej rewolucji. Wejście
do niej utrudni nadmierna ilość ingerencji poza cyfrowych,
jak np. skomplikowany proces homologacji. Im więcej będzie
się działo w chmurze, a mniej znajdzie się „plomb”
i innych obostrzeń, tym bardziej przyjazne środowisko fiskalne stwarzamy
dla przedsiębiorców i zbliżamy się do standardów krajów najlepiej rozwiniętych
w tym zakresie.
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4. PROPOZYCJA W ZAKRESIE ROZWOJU WIRTUALNYCH
KAS FISKALNYCH
W dyskusji o kasach wirtualnych on-line najważniejsze jest osiągnięcie łączne trzech
efektów:
a) szybkie wejścia w życie rozporządzenia,
b) zapewnienie konkurencji na rynku, poprzez wprowadzenie rozporządzenia o kasach
w formie oprogramowani, przed wprowadzeniem obowiązku posiadania kasy on-line
c) oraz takie skonstruowanie rozporządzenia, które nie przeszkodzi w osiągnięciu
zakładanego celu i wprowadzenia konkurencyjności rynku
Projekt rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2019 roku należy ocenić pozytywnie. Określał on
wymagania, jakie muszą spełniać kasy fiskalne mające postać oprogramowania.
Wyznaczone zostały podstawowe parametry konstrukcyjne i zasady ich użytkowania.
Pozwolono jednak na dużą swobodę budowania systemu przez producentów takich
rozwiązań, która powinna wpłynąć w sposób pozytywny na końcowych odbiorców
urządzeń poprzez fakt, iż taka regulacja obniżyłaby koszty produkcyjne tego typu urządzeń.
Omówiony w tym projekcie proces certyfikacji i nałożenia na producentów obowiązku
zabezpieczenia oraz przechowywania certyfikatów kas zapewniał bezpieczeństwo systemu,
nie powodując jednocześnie jego nadmiernego skomplikowania. Ten element
rozporządzenia spotkał się jednak z krytyką różnych środowisk. Nie dziwne więc, że dla
zdobycia szerszego konsensusu wokół projektu, ministerstwo finansów zdecydowało się ̨
22 listopada 2019 roku na opublikowanie nowej wersji rozporządzenia.
Nowe rozporządzenie w dalszym ciągu idzie w słusznym
kierunku szybkiego wdrożenia kas rejestrujących w wersji
oprogramowania. W jego nowej wersji niepokoi jednak
duży wachlarz niedopowiedzeń, mogący spowodować
możliwą nadinterpretacją niektórych przepisów.
Istnieje obawa, że niektóre wymagania techniczne
dla kas uniemożliwią korzystanie z oprogramowań
rejestrujących transakcje, które można pobrać
za pomocą powszechnie już dziś używanych sprzetów.
Do takich wymagań należy m.in utrzymanie całej bazy
w pamięci urządzenia, a nie w tzw. chmurze czy wymóg
zarządzania czasem. Uniemożliwiają one korzystanie
z oprogramowań rejestrujących transakcje. Oprogramowania
dostępne na tabletach czy smarfonach nie są w stanie
podołać tym wymogom. Sprawi to, że na rynku
musiałyby pojawić się nowe urządzenia, które
umożliwiają pobranie takowego oprogramowania.
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To jednak spowoduje, że oprogramowania rejestrujące stracą swoją największą zaletę –
szeroką dostępność i taniość usług. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało dodatkowy
wydatek, gdyż niemożliwe stanie się korzystanie z posiadanego już urządzenia. Dobrze
byłoby ponownie zweryfikować te kwestie w toku prac nad rozporządzeniem.
Integralność danych fiskalnych oprogramowań będzie sprawdzana za pomocą dość
archaicznego algorytmu SHA2. Sprawdzana ma być integralność wszystkich danych
fiskalnych, co może mocno spowolnić proces przetwarzania danych oraz wyeliminować
urządzenia o mniejszej wydajności. Sprawdzanie powinno ograniczyć się wyłącznie
do kontrolowania dobowych raportów, jak ma to miejsce w przypadku obecnych kas.
Ewentualnie można rozważyć sprawdzanie wyłącznie tych danych, które nie zostały
wysłane do centralnego repozytorium. Uniknęlibyśmy wtedy sprawdzania wysłanych
już potwierdzeń.
Zdecydowano się ostatecznie na proces certyfikacji przez Główny Urząd Miar. Brakuje
jednak zarysowania jego kompetencji. Nie podano na przykład żadnych terminów, kiedy
certyfikacja miałaby zostać dokonana. Nieznany jest sposób, jak zrozumiany zostanie
proces fiskalizacji i defiskalizacji. Istnieje obawa, że cel rozporządzenia zostanie
zaprzepaszczony na etapie jego wdrażania. Dlatego należałoby ponownie rozważyć
sensowność certyfikacji przez GUM. Zwłaszcza, że trudno wyobrazić sobie, że urząd ten
będzie w stanie sprawnie sprostać wyzwaniu certyfikacji bez dodatkowego dofinansowania
z budżetu państwa na ten cel, ze względu chociażby na potrzebę zwiększenia etatów.
Jeśli jednak projektodawca zdecydowałby się na pozostawienie certyfikacji przez GUM,
to musi być ona jasno opisana – jakie konkretne warunki techniczne są przez GUM
sprawdzane, jakie terminy obowiązują producentów oraz jakie procedury będą
obowiązujące dla tego procesu.
Niezwykle istotna jest potrzeba szybkiego wejścia w życie
rozporządzenia. Powinno być ono bowiem skorelowane
z obowiązującym od 1 maja 2019 roku rozporządzeniem
ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas
rejestrujących.
Rozporządzenie to nakłada stopniowy obowiązek posiadania
przez przedsiębiorców kas fiskalnych online. Od 1 stycznia
2020 roku takowe kasy będą musieli posiadać przedsiębiorcy
z branży paliwowej, pół roku później przedstawiciele branży
gastronomicznej, a od 2021 roku kolejne grupy zawodowe,
np. fryzjerzy, prawnicy czy lekarze. Pozostali podatnicy
na nowy rodzaj kas przejdą wraz z ich wymianą bądź końcem
okresu homologacji, nie później jednak niż do końca roku 2022.
W praktyce od 2023 roku nie będzie już możliwe korzystanie
przez kogokolwiek z kas starego typu.
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Pozytywnie oceniamy zaproponowany harmonogram wejścia w życie obowiązku
posiadania kas onlinowych. Stanowi on kompromis między potrzebami państwa
- stosunkowo szybkiej cyfryzacji procesu rejestracji sprzedaży - a potrzebami
przedsiębiorców. Większość przedsiębiorców będzie mogła wymienić kasę na nową
w momencie naturalnego zużycia się starej lub zakończenia okresu homologacji. Nie będzie
przez to musiała ponosić dodatkowych kosztów związanych z przedwczesną wymianą.
Dodatkowo projektodawca umożliwia przedsiębiorcy dokonanie odliczenia kwoty wydanej
na zakup kasy (do 700 złotych) w postaci ulgi. Ważne jest jednak, aby w momencie
konieczności dokonania wymiany kasy mieli oni już możliwość skorzystania z oferty firm
oferujących kasy rejestrujące w formie oprogramowania. Dzięki temu przedsiębiorca
będzie mógł dobrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę, a zwiększona konkurencja na rynku
spowoduje niższą cenę usługi. Dlatego, choć jak najszybsze wejście w życie nowych
przepisów jest bez wątpienia bardzo pożądane, to odłożenie w czasie wejścia obowiązku
posiadania kas on-line do czasu zdobycia umocowania prawnego regulacji
o oprogramowaniach, byłoby postulatem pożądanym.
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5. KORZYŚCI Z PROPONOWANYCH ZMIAN
A) KORZYŚCI DLA PAŃSTWA – KWESTIA SZAREJ STREFY, ZWIĘKSZONYCH
WPŁYWÓW, WIĘKSZEJ KONTROLI I ELASTYCZNOŚCI ZMIAN,
CYFRYZACJA GOSPODARKI ETC.
Nie da się ukryć, że cyfryzacja państwa spełnia co najmniej kilka celów. Z jednej strony
pozwala na efektywniejszą realizację tzw. usług dostarczanych przez państwo dla obywateli,
ale z drugiej strony ma również ogromny wpływ na kwestie wymogów stawianych
obywatelom. Jednym z przykładów wielorakiej roli cyfryzacji jest wprowadzenie
wirtualnych kas fiskalnych. Nie do przecenienia dla państwa jest kwestia zwiększenia
efektywności działań w zakresie przeciwdziałania nielegalnym praktykom, tj. brak
rejestrowania sprzedaży detalicznej i innego typu oszustwa powodujące zmniejszenie
wpływów budżetowych.
Poprzez zapewnienie mechanizmów kontroli w czasie rzeczywistym, dalece utrudnione,
o ile nie niemożliwe, będzie dokonywanie oszustw podatkowych w postaci braku płatności
należnych podatków. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych
do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to
na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas o prowadzonej
ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich
użytkowania. Posiadanie takich danych umożliwi odpowiednim służbom państwowym
dokonywanie zaawansowanej oceny ryzyka popełnienia przestępstwa skarbowego i w ten
sposób przyczyni się do wysyłania kontroli w wyselekcjonowane na podstawie
wcześniejszej analizy miejsca. Zalety tego typu
zaawansowanej analizy i preselekcji są podwójne: z jednej
strony organy kontrolne poświęcają mniejszą ilość czasu
i zasobów kadrowych na sprawowanie funkcji kontrolnej
oraz ich działania są efektywniejsze, zaś z drugiej strony
uczciwi przedsiębiorcy w znaczenie mniejszym stopniu
odczuwają dolegliwość, jaką jest przeprowadzanie
czynności kontrolnych w ich firmie. Zapewnienie
jak najskuteczniejszych działań kontrolnych jest ważne
zarówno z punktu widzenia państwa, ponieważ w ten
sposób system ściągania należności publicznoprawnych
(podatkowych) będzie efektywniejszy, dzięki zmniejszeniu
możliwości działania oszustów. System rejestrowania
utargów on-line, co pokazało doświadczenie innych
krajów, uniemożliwia obejście systemu, w celu
nie płacenia zobowiązań podatkowych. Również uczciwi
użytkownicy kas fiskalnych odczują w dłuższej
perspektywie pozytywną różnicę, gdyż eliminacja
oszustów – osób nie rejestrujących całości lub też części
sprzedaży detalicznej - zwiększy przejrzystość działalności
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gospodarczej i wyeliminuje przypadki, w których możliwe było zmniejszenie kosztów
prowadzonej nielegalne działalności w wyniku opisywanych oszustw. Taki sposób
postępowania w sposób ewidentny przyczynia się do utraty uczciwie wypracowanej
przewagi konkurencyjnej wynikającej np. z lepszej jakości oferty na rzecz zmniejszonych
kosztów działalności oszustów, którzy dzięki temu byli w stanie np. konkurować cenowo
o te same grupy klientów, opierając się o nieuczciwe wypracowane nadwyżki finansowe.
Oceniając wprowadzane rozwiązanie w zakresie wirtualnych kas fiskalnych nie sposób
pominąć również aspektu przyszłości. W dzisiejszym świecie jednym z najważniejszych
aspektów działalności państwa, jak i jednym z najbardziej oddziaływujących na obywateli
aspektów, jest sektor cyfrowy. Do tego sektora należy zaliczyć również wdrażane
rozwiązanie. Poprzez postać oprogramowania kasy fiskalne będą dużo bardziej elastyczne
w dostosowywaniu ich do trendów gospodarczych i nowych problemów, które w tejże
gospodarce występują.
Nawet jeśli zaistnieją jakieś problemy z systemem,
to nie będzie istniała konieczność każdorazowej wymiany
urządzeń fiskalnych. Obecnie każda wymiana kas stanowi
ogromny problem dla właścicieli tych urządzeń, jak i dla
państwa w postaci konieczności poniesienia dużych
jednorazowych wydatków. Nie dało się również
przeprowadzić tego procesu w sposób dostosowany
do tempa zmiany warunków gospodarczych – proces wymian
kas za każdym razem musiał być rozłożony na kilka lat.
Wprowadzone kasy wirtualne powinny przyczynić się
do uelastycznienia systemu fiskalnego i w znaczącej mierze
ograniczyć straty powodowane cyklicznymi zmianami
urządzeń w rezultacie zmiany wymogów do nich
skierowanych. Zapewni to organom państwa możliwość
praktycznie bieżącego reagowania na trendy odnotowywane
w światowej gospodarce, technologii czy wreszcie
– w pomysłowości oszustów.

B) KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – KWESTIA SZAREJ STREFY
W ODNIESIENIU DO UCZCIWEJ KONKURENCJI, UŁATWIENIA
W OBSŁUDZE, KOSZTY OBSŁUGI I SERWISOWANIA, KOSZTY
ZAKUPU, ZMNIEJSZENIE BARIER WEJŚCIA
Według danych ministerstwa finansów około 1,5 mln przedsiębiorców posiada kasy
fiskalne. Jak już wcześniej wspomniano, trudno jest sobie wyobrazić współczesny sklep
bez tego typu urządzeń. Wprowadzenie omówionej w niniejszym raporcie propozycji
w oczywisty sposób wpłynie na bezpośrednich użytkowników urządzeń fiskalnych –
przedsiębiorców. Brak konieczności posiadania specjalnych urządzeń powinien wpłynąć
pozytywnie na zwiększenie zainteresowania posiadaniem kasy i legalnym prowadzeniem
działalności. Inaczej rzecz ujmując, wprowadzenie kas fiskalnych mających postać
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oprogramowania zmniejszy koszty wejścia użytkowników w branże wymagające fiskalizacji,
co tym samym powinno przełożyć się na zmniejszenie szarej strefy działalności
gospodarczej. Należy również zwrócić uwagę na kwestie zmniejszenia kosztów cyklicznych,
które każdy użytkownik obecnie stosowanych kas fiskalnych musi ponosić w celu
zapewniania ich obsługi, między innymi koszty serwisu.
Podatnik będzie mógł także samodzielnie przeprowadzić
fiskalizacje, bez konieczności dokonywania przeglądu
co dwa lata, co także wpłynie na poprawę komfortu
prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreślić warto,
że mimo zawartego w 2016 porozumienia przez Sekcje
Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących Krajowej
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SDFUR)
przy
Krajowej
Izbie
Gospodarczej
Elektroniki
i Telekomunikacji o niepodnoszeniu cen kas fiskalnych
online, te w tym roku wymiernie wzrosły. Malaje także
liczba podmiotów sprzedających kasy. Grozi to tworzeniem
się monopolu, niebezpiecznego także z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, które byłoby uzależnione
od jednego dostawcy. Kasy w formie oprogramowania
pozwolą uniknąć ponoszenia przez przedsiębiorców
skutków tej podwyżki, ze względu na zwiększoną
dywersyfikacje dostawców. Zwłaszcza że, jak pokazuje
doświadczenie innych krajów, często oprogramowanie
cyfrowe dla najmniejszych przedsiębiorców było oferowane za darmo. To także
oszczędność dla budżetu państwa, który nie musiałby zwracać kosztów wymiany kasy
fiskalnej w kwocie do 700 zł. Państwo ma także gwarancję dywersyfikacji na rynku.
Wirtualne kasy fiskalne pozwolą również przedsiębiorcom na dostosowywanie
oprogramowania w taki sposób, aby było ono jak najefektywniejsze do stosowania
w ich przedsiębiorstwie i nie wymagało prowadzenia czasochłonnych szkoleń z obsługi
dla nowych pracowników.
Oprogramowanie to może mieć postać tak intuicyjną jak większość spotykanych dzisiaj
aplikacji dedykowanych smartfonom. Pozwoli to na oszczędność czasu, a przez to również
środków finansowych, zarówno na etapie wdrożeniowym (szkolenia nowych pracowników),
jak i na etapie samego korzystania z wirtualnych kas fiskalnych.

C) KORZYŚCI DLA KONSUMENTÓW - NOWE MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI,
NOWE USŁUGI, SPRZEDAŻ BILETÓW
Wprowadzenie kas fiskalnych w formie oprogramowania nie niesie za sobą żadnych
negatywnych konsekwencji dla konsumenta. Z jego punktu widzenia całkowicie neutralne
będzie to w jakiej formie rejestrowana będzie transakcja. Z racji jednak faktu,
że przedsiębiorcy dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzą pewną sumę pieniędzy, którą dzisiaj
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muszą przeznaczyć na zakup i serwis tradycyjnej kasy, można spodziewać się niewielkiej
obniżki cen usług. Jeszcze większym zmniejszeniem kosztów dla detalistów byłoby
wprowadzenie eParagonu. Konsument mógłby liczyć na niższą cenę towaru/usługi, a także
w łatwy sposób dysponowałby dostępem do potwierdzenia transakcji, przydatnej
np. do reklamacji czy udowodnienia zakupu. Papierowe paragony po pewnym czasie stają
się niemożliwe do odczytu, podczas gdy w przypadku eParagonu możliwe będzie sięgnięcie
do transakcji sprzed kilku miesięcy lub nawet lat. Oprogramowania dają także możliwości
wprowadzania nowych usług, które nie są znane tradycyjnym kasom, np. wprowadzenie
przystępnej formy sprawdzania historii płatności.
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6. PODSUMOWANIE
Umożliwienie korzystania z oprogramowania rejestrującego transakcje handlowe to rzadki
przykład rozwiązania, które wpływa pozytywnie zarówno na interes państwa - poprzez
łatwiejszy sposób wykrywania oszustw podatkowych, jak i na interes uczciwych
przedsiębiorców, którzy będą mogli oszczędzić na zakupie sprzętu rejestrującego,
jak i mierzyć się będą z mniejszą ilością kontroli skarbowych. Ze względu bowiem
na elektroniczny przesył danych, rutynowe kontrole sprawdzające staną się zbyteczne.
Dlatego wnioskujemy o jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia o kasach fiskalnych
w formie oprogramowań, z jak najmniej uciążliwym procesem homologacji
i dostosowaniem wejścia w życie rozporządzenia z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych
on-line przez dane grupy przedsiębiorców.
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