
 

 

 

 

NR1/ EL/42 /2012           Warszawa, 01.08.2012 

 

        Pan 

        Maciej  Grabowski  

        Podsekretarz Stanu 

        w Ministerstwie Finansów 

        WARSZAWA 

 

 

 W związku z pismem Nr PT7/0301/2-23/240/JDI/12/463 z dnia 24 lipca br. 

informującym o zamieszczeniu na stronie BIP projektu rozporządzenia  Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - 

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje następujące uwagi  do propozycji zmian objętych 

tym projektem. 

 Środowisko rzemieślnicze negatywnie ocenia propozycję zrównania (dla 

rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i ją kontynuujących) limitu obrotu z 

działalności określonej w art. 111 ustawy o VAT, pozwalającego na korzystanie ze zwolnień z 

obowiązku ewidencji za pomocą kas do kwoty 20 tys. zł. Związek wielokrotnie występował o 

ujednolicenie  tego limitu,  ale wyłącznie  poprzez  jego podwyższenie do kwoty 40 tys.zł, 

obowiązującej dotychczas dla podatników kontynuujących prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 W opinii Związku, tak  znaczące obniżenie kwoty limitu sprzedaży uprawniającej do 

zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych nie uwzględnia 

uwarunkowań organizacyjnych  prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także  

kosztów budżetowych tej operacji, na które powołano się w uzasadnieniu do projektu 

rozporządzenia.  

 Jak wynika z ostatniego raportu o stanie sektora msp w Polsce (za rok 2009), 

przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w grupie 

mikroprzedsiębiorstw,  aż 2/3 stanowią osoby samozatrudnione prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą, co odpowiada 1,1 mln firmom. Oznacza to, że w Polsce 

przedsiębiorczość liczebnie  jest zdominowania  przez mikroprzedsiębiorstwa, w której 
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najpopularniejszą formą jej  prowadzenia stanowi samozatrudnienie. Obroty tych firm, z 

przyczyn oczywistych (działalność prowadzona jednoosobowo),  najczęściej  oscylują wokół 

przeciętnego wynagrodzenia  i dopóki  działają  na zasadzie samozatrudnienia - sprzedaż  nie 

ulega większym zmianom.   

 Mając na uwadze polską specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne -  opartą  na samozatrudnieniu -  uważamy, że  tak znaczne obniżenie limitu sprzedaży  

spowoduje, że nawet najmniejsze  firmy (o obrocie miesięcznym w wys. 1.666 zł),  dokonujące 

sprzedaży na rzecz osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) będą 

zobowiązane do instalacji kas fiskalnych. Ponadto wprowadzenie  dla rozpoczynających  

działalność - zasady, zgodnie z którą limit sprzedaży będzie uzależniony od okresu 

prowadzenia działalności spowoduje też, że uzyskanie  w jednym miesiącu działalności – 

przychodu przekraczającego nawet  1.667 zł będzie już  skutkowało obowiązkiem instalacji 

kasy.  

  Wprowadzenie takiej zasady trudno uznać za rozwiązanie racjonalne  z punktu  

widzenia interesów  państwa,  choćby z uwagi na konieczność współfinansowania przez budżet 

części kosztów zakupu kas przez podatników (szacowane na kwotę 110 mln zł) i mało realne 

dodatnie skutki budżetowe. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie tego 

obowiązku wpłynie  w pewnym stopniu także  na wzrost kosztów działalności firm.   

 

 

 

     /   -   /  Maciej Prószyński 

                             Dyrektor Generalny ZRP  

   z upoważnienia Jerzego Bartnika Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego  

 


