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Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. 
PIFS.07-69/12 
    
 
       Tomasz Tratkiewicz 
       Dyrektor Departamentu Podatku  
       od Towarów i Usług  
       w Ministerstwie Finansów 
 
 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
Uprzejmie informuję, że Polska Izba Firm Szkoleniowych negatywnie opiniuje Projekt 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zwolnień z 
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nasze 
stanowisko wynika z faktu, iż Projekt zawiera rozwiązania, które mogą okazać się 
niekorzystne dla firm z branży szkoleniowej i finalnie doprowadzić do obowiązku 
rejestrowania za pomocą kas fiskalnych całej sprzedaży tych podmiotów na rzecz osób 
fizycznych, w tym także sprzedaży usług szkoleniowych.  
 
Obecny stan prawny nie nakłada obowiązku rejestrowania sprzedaży usług 
edukacyjnych za pomocą kasy rejestrującej ze względu na zwolnienie zawarte pod poz. 
29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. 
U. Nr 138, poz. 930). 
 
Opiniowany projekt w § 4 ust. 1 i 3 przewiduje, że w razie wystąpienia opisanych w tym 
przepisie okoliczności podatnik traci uprawnienie do stosowania zwolnienia m. in. z § 2 
Projektu (zwolnienie usług w zakresie edukacji zawiera się właśnie w § 2 w zw. z poz. 29 
załącznika do Projektu). Czytając literalnie § 4 ust. 1 pkt 3 Projektu należy dojść do 
wniosku, że wystarczy żeby podatnik ewidencjonował już jakąkolwiek sprzedaż za 
pomocą kasy, żeby utracił prawo do stosowania zwolnienia przedmiotowego, tj. 
poszczególnych czynności wymienionych w treści załącznika. Dodatkowo, na mocy § 4 
ust. 3 Projektu, jeżeli u podatnika wystąpi (nawet jednorazowo) sprzedaż opisana w § 4 
ust. 1 pkt 1 lub 2 Projektu, to wówczas także następuje utrata zwolnienia w omawianym 
zakresie. 
 
Przypuszczamy, że intencją Ministra Finansów było wprowadzenie rozwiązania w § 4 
ust. 3 Projektu, które powodowałoby utratę zwolnienia podmiotowego i podmiotowo-
przedmiotowego w związku z dokonaniem przez podatnika jednej z czynności 
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Projektu. Tymczasem należy podkreślić, że w § 2 

http://www.pifs.org.pl/
mailto:biuro@pifs.org.pl


zawarte zostało tylko zwolnienie przedmiotowe (inaczej niż jest to w obecnie 
obowiązującym do 31.12.2012 r. rozporządzeniu). 
 
Zdaniem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nie ma merytorycznych przesłanek, które 
przemawiałyby za potrzebą ewidencjonowania czynności zwolnionych przedmiotowo w 
załączniku do Projektu, w przypadku wystąpienia u podatnika jednej, nawet 
incydentalnej, czynności wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Projektu. Pozostawienie 
Projektu w obecnym brzmieniu będzie jednoznaczne z nałożeniem na podatnika 
dodatkowych obowiązków, które nie mają racjonalnego wytłumaczenia.  
 
Proponujemy wykreślenie w § 4 odniesień do § 2 Projektu. Pozwoli to zachować 
zwolnienia przedmiotowe także dla tych podatników, którzy utracili zwolnienie 
podmiotowe bądź podmiotowo-przedmiotowe. 
 

 
 
     
     Z poważaniem, 
       
 
 

Dyrektor Zarządzający 
       Polskiej Izby Firm Szkoleniowych  
 
 
                    Michał Gawryszczak 


