Warszawa, dnia 21 października 2021 r.

Szanowny Pan Senator
Kazimierz Kleina
Przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych
Senat RP

Dotyczy: ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506)

Szanowny Panie Przewodniczący,
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) jako aktywny uczestnik rynku
obrotu bezgotówkowego oraz reprezentant polskich przedsiębiorców od samego
początku swojego funkcjonowania inicjuje oraz wspiera przedsięwzięcia mające na
celu podniesienie konkurencyjności, transparentności i innowacyjności polskiej
gospodarki. Szczególnie ważnym strumieniem działań jest wspieranie rozwoju
poszczególnych instrumentów płatniczych w sposób zrównoważony.
W związku z wniesieniem przez Sejm ww. ustawy, proszę o rozważenie zmiany brzmienia
przepisu art. 14, w którym zawarte są zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o
podatku od towarów i usług.
Proponowana poprawka brzmi następująco:
W art. 14, w pkt 19 dodawanemu w art. 111 ust. 6kb nadać brzmienie:
„6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy
użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy
rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość
przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących,
naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę
pieniężną do 5000 zł.”
Uzasadnienie:
W dotychczasowym brzmieniu przepisu, naczelnik urzędu skarbowego nie ma
możliwości decydowania o wysokości kwoty sankcji, która zawsze wynosiłaby 5.000 zł.
Celem poprawki jest uelastycznienie mechanizmów nakładania sankcji, które w

1|Strona

obecnym brzmieniu mogłyby być niewspółmierne do skutków niewypełnienia
obowiązków przez przedsiębiorców, zobligowanych do zapewnienia automatycznej
komunikacji kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Poprawka ta pozwoli też
naczelnikom urzędów skarbowych na dostosowanie sankcji do faktycznej sytuacji
danego podatnika, biorąc pod uwagę również rozmiar prowadzonej przez niego
działalności.
Proszę o aprobatę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odnośnie powyższej
propozycji. Jestem przekonany, iż proponowana zmiana zwiększy jakość stanowionego
prawa poprzez doprecyzowanie nowelizowanych przepisów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
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