Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (z dnia 27 listopada 2017 r.) w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został opublikowany w
dniu 1 grudnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Stanowi on wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie, z którym minister właściwy do spraw finansów
publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników
oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kas rejestrujących, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia.
Przypomnijmy, że zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący w
2017 r. został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.
poz. 2177). Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem
1 stycznia 2018 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z
dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników
korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.
Nowe rozporządzenie określa więc zwolnienia na czas określony (rok 2018) niektórych grup
podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.
Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, analogicznie jak w rozporządzeniu obowiązującym w 2017
r., zwolnienie obejmuje czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności
wymienionych w załączniku nie ulegnie zasadniczo zmianom. Wśród czynności wymienionych w
załączniku nie znalazły się jednak usługi w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych
przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, które korzystały ze zwolnienia
przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia na 2017 r.

Zwolnienia ze względu na wysokość obrotów
W projekcie rozporządzenia zamieszczono katalog zwolnień podmiotowych i podmiotowoprzedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania.

Utrzymany został dotychczasowy poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów
kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w
proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku
podatkowym).
W przypadku zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, utrzymano system zwolnień u podatników, u
których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do
rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż
80%.
Utrzymano również regulację wyłączającą z obrotu czynności, o których mowa w pozycji 37
załącznika do projektu rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i
świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez
podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
(pozycja 50 załącznika do projektu rozporządzenia). Powyższe pozwala eliminować obrót, który
niejako zaburza obraz (co do skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o
VAT). W przeciwnym razie podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości
„skonsumowałby” cały obrót uprawniający go do korzystania ze zwolnienia.

Wyłączenia ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych
Rozporządzenie zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia. Wykonanie
tych czynności rodzi konieczność ich ewidencjonowania (w stosunku do tych czynności bowiem nie
stosuje się zwolnień). Utrzymano nadal zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy
zastosowaniu kas rejestrujących pozycji z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-o oraz pkt 2 lit. a-j rozporządzenia
obowiązującego w 2017 r..
Rozszerzony został jednak ten katalog poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy
zastosowaniu kas fiskalnych, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
a) usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
b) usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek,
parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
c) usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo - kredytowe.

