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Stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych do projektu rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie kas rejestrujących   
 
 
Jako Stowarzyszenie popieramy wszelkie działania, które zobowiązują przedsiębiorców 
do etycznego funkcjonowania w sferze gospodarczej i należytego wydawania 
dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji, takich jak np. paragon fiskalny 
lub faktura. Warto zauważyć, że nasza branża i przedsiębiorcy zrzeszeni w PRCH 
przykładają szczególnie wysoki priorytet do rzetelnej obsługi klienta i wystawiania 
paragonów, nie tylko z uwagi na uwarunkowania prawne i wynikające z nich obowiązki, 
ale także ze względu na regulacje wynikające z poszczególnych umów najmu. Pragniemy 
także podkreślić, że centra i parki handlowe w Polsce odwiedza w każdym miesiącu od 
130 mln do 170 mln konsumentów. Co za tym idzie, w punktach handlowo-usługowych 
będących najemcami centrów i parków handlowych oraz wyprzedażowych w Polsce 
dokonywane są setki milionów transakcji, z którymi związane jest wystawianie ogromnej 
liczby paragonów lub faktur. Ta ogromna liczba transakcji wiąże się nie tylko z samą 
obsługą klienta, lecz także z dodatkowym czasem na przeprowadzenie samej transakcji  
i podjęciem środków związanych z wydaniem paragonów. 
  
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że niemalże 100% najemców w centrach i parkach 
handlowych w Polsce posiada terminale i dysponuje możliwością realizacji płatności 
bezgotówkowej. Okoliczność ta, zestawiona z głównym zamierzeniem projektowanych 
regulacji, którym jest udostępnienie przedsiębiorcom możliwości wykorzystywania kas 
rejestrujących on-line, pozwala na stwierdzenie, że w odniesieniu do przedsiębiorców 
prowadzących działalność handlowo-usługową w centrach i parkach handlowych 
istnieją obecnie rozwiązania, które zapewniają możliwość należytego monitorowania 
prawidłowości ewidencjonowania transakcji handlowych. 
  
Jak już wcześniej wskazano, głównym celem projektowanego aktu wykonawczego jest 
dostosowanie zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy wykorzystywaniu kas 
rejestrujących do projektowanych zmian legislacyjnych, które dopuszczą możliwość 
korzystania przez podatników prowadzących ewidencję z kas on-line, umożliwiających 
połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. 
  
Jednocześnie projekt zakłada nałożenie na przedsiębiorców obowiązku wystawiania  
i wydawania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem 
należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem ewidencji prowadzonej  
w ramach urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów i usług. 
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W ocenie PRCH, zaproponowane w projekcie rozwiązanie wydaje się być istotnie 
niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących ewidencję przy 
wykorzystaniu kas rejestrujących (zarówno kas dotychczasowych, jak i kas on-line),  
w tym także najemców w centrach i parkach handlowych. 
  
Wskazać w tym miejscu bowiem należy, że projektowane przepisy zdają się nie 
uwzględniać sytuacji, w której nabywca, po otrzymaniu paragonu fiskalnego a przed 
uiszczeniem należności, zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży (i uiszczenia należności). 
  
W takiej sytuacji przedsiębiorca prowadzący ewidencję przy wykorzystaniu kasy 
rejestrującej zobowiązany jest do podjęcia dodatkowych, zupełnie nieuzasadnionych, 
czynności wynikających z konieczności dokonania korekty ewidencji 
sprzedaży (bowiem paragon fiskalny, nawet pomimo nieuiszczenia przez nabywcę 
należności, zgodnie z projektowanymi przepisami będzie musiał zostać wystawiony  
i wydany). 
  
Na gruncie projektowanych przepisów, w sytuacji, w której do zawarcia umowy 
sprzedaży z nabywcą nie dojdzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do podjęcia takich 
czynności jak: 
 

§  zaewidencjonowanie sprzedaży w ewidencji oczywistych pomyłek, wraz z 
krótkim uzasadnieniem oczywistej omyłki; 
§  zarchiwizowanie wystawionego nabywcy paragonu fiskalnego związanego z 
transakcją, w odniesieniu do której nie uiszczono należności; 
§  dokonanie odpowiedniej korekty w ewidencji sprzedaży wraz z powołaniem się 
na wpis w ewidencji oczywistych omyłek. 

  
Co istotne, jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, 
niedokonanie wyżej opisanych czynności przez przedsiębiorcę skutkować może 
„niemożnością skorygowania wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie 
rejestrującej” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia  
6 grudnia 2017 r. I SA/Gd 1195/17), co wiązać się może z dotkliwymi dla przedsiębiorców 
konsekwencjami finansowymi. 
  
W naszej ocenie, obciążanie przedsiębiorców ww. obowiązkami wydaje się 
nieuzasadnione. Co więcej, w praktyce sytuacja, w której na skutek wystawionego 
nabywcy paragonu fiskalnego nie dojdzie do przyjęcia należności, może stać się 
stosunkowo częstym zjawiskiem. 
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W wątpliwość podać również należy określony przez projektodawców cel omawianych 
regulacji, jakim jest „uszczelnienie systemu VAT”. Nie wydaje się, aby poprzez 
wprowadzenie tego rodzaju przepisów, niosących za sobą wymagające nakładu 
organizacyjnego ze strony przedsiębiorców skutki, przyczyniło się do osiągnięcia 
opisanych założeń. 
  
Podsumowując, w ocenie PRCH, zaproponowane rozwiązanie jawi się jako niekorzystne 
z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących ewidencję przy wykorzystaniu kas 
rejestrujących. Określenie nowych zasad wystawiania paragonów fiskalnych może 
doprowadzić do istotnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu najemców  
w centrach i parkach handlowych.   
  
Jednocześnie, w imieniu PRCH, chciałbym podziękować Panu Rzecznikowi i Biuru 
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za podjęcie działań zamierzających do 
wyeliminowania niekorzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań prawnych dotyczących 
zasad wystawiania paragonów fiskalnych zaproponowanych w projekcie. 
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