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KASY FISKALNE
dla lekarzy – przedsiębiorców

Zgodnie z art.  111 ust.  1 ustawy o podatku dochodowym od towarów i  usług do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani
podatnicy  dokonujący  sprzedaży  na  rzecz  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnikami  zgodnie  z  ustawą  o  podatku  od  towarów  i  usług  są  osoby  prawne,  jednostki
organizacyjne  niemające  osobowości  prawnej  oraz  osoby  fizyczne,  wykonujące  samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność
gospodarcza,  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  obejmuje  wszelką  działalność  producentów,
handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników,
a także działalność osób wykonujących wolne zawody. 

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydaje rozporządzenia w sprawie zwolnień z
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.  W dniu 7 listopada 2014r.
zostało opublikowane (Dziennik Ustaw poz.1544) rozporządzenie, którego treść wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2015 r. i obowiązywać będzie do 31.12.2016 r. Przepis § 4 tegoż rozporządzenia
stanowi, że zwolnień wymienionych w rozporządzeniu nie stosuje się w przypadku świadczenia,
między innymi, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Regulacja ta oznacza, że prowadząc powyższą działalność gospodarczą, na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,  każdy należny przychód
należy zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli przedmiotem sprzedaży są
usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. 

Prowadzący działalność  gospodarczą  w zakresie  opieki  medycznej  świadczonej  przez  lekarzy i
lekarzy dentystów, nie  ma obowiązku ewidencjonowania  obrotu przy użyciu kasy rejestrującej,
jeżeli  odbiorcą  jego usług  jest  inny przedsiębiorca  –  podmiot  zamawiający usługę.  Wykonanie
usługi na rzecz innego przedsiębiorcy np. podmiotu leczniczego, należy udokumentować wówczas
fakturą lub rachunkiem.

1. Lekarz  –  przedsiębiorca  świadczący  jedynie  praktyki  wyłącznie  w  przedsiębiorstwie
podmiotu  leczniczego,  który  usługi  wobec  osób  fizycznych  –  pacjentów  wykonuje  w
imieniu i na rzecz podmiotu leczniczego, nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Lekarz – przedsiębiorca za swe usługi rozlicza się
wyłącznie z podmiotem leczniczym, a nie bezpośrednio z pacjentami.

2. Lekarz  –  przedsiębiorca  udzielając  wyłącznie  świadczeń  w  ramach  własnej  umowy na
świadczenia,  zawartej  z  NFZ,  nie  ma  obowiązku  ewidencjonowania  sprzedaży  przy
zastosowaniu  kasy  rejestrującej.  Lekarz  -  przedsiębiorca  za  swe  usługi  rozlicza  się
wyłącznie z NFZ, a nie bezpośrednio z pacjentami.

3. Lekarz – przedsiębiorca, posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu
wezwania, ale nie świadczący w praktyce usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności  gospodarczej  nie  ma  obowiązku  ewidencjonowania  sprzedaży  przy
zastosowaniu  kasy  rejestrującej.  Lekarz  -  przedsiębiorca  za  swe  usługi  nie  rozlicza  się
bezpośrednio z pacjentami w swoim imieniu i na swoją rzecz.
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Jeżeli jednak lekarz – przedsiębiorca, wymieniony w powyższych przypadkach, po 31 grudnia 2014
r.  wykona  chociaż  jedno  świadczenie,  z  tytułu  którego  będzie  mu  przysługiwało  należne
wynagrodzenie  bezpośrednio  od  osoby  fizycznej  nieprowadzącej  działalności  podatkowej  lub
rolnika  ryczałtowego  –  pacjenta,  to  traci  zwolnienie  do  ewidencjonowania  przychodu  przy
zastosowaniu kasy rejestrującej w następujących terminach:

a) od 01.03.2015 r., jeżeli lekarz - przedsiębiorca kontynuuje działalność gospodarczą, a w
roku  2014  wykonywał  usługi  na  rzecz  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności
gospodarczej i rolników ryczałtowych, ale sprzedaż ta nie przekroczyła 20000 zł,

b)  po dwóch miesiącach, następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę, jeżeli
lekarz – przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w roku 2015,

Jeżeli  lekarz  –  przedsiębiorca  przestał  spełniać  warunki  do  zwolnienia  z  obowiązku
ewidencjonowania sprzedaży przed 01.01.2015 r.  zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu  kas  rejestrujących  (Dz.  U.  Poz.  1382),  to  rozpoczyna  ewidencję  zgodnie  z  tymi
przepisami i nie później niż od 01.03.2015 r., chyba, że przed tym terminem, zaprzestał świadczenia
usług  medycznych  na  rzecz  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz
rolników ryczałtowych.

Jeżeli  podatnik  rozpocznie  ewidencjonowanie  sprzedaży  na  rzecz  osób  fizycznych
nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz  rolników  ryczałtowych  przy  zastosowaniu  kas
rejestrujących, to obowiązek ten spoczywa na nim do dnia likwidacji działalności gospodarczej,
niezależnie od kwot przychodu jakie osiągnie ze sprzedaży swych usług. 

Alicja Czyszek
27 listopada 2014 r.

• Lekarz – przedsiębiorca, to osoba fizyczna, która dokonała wpisu do CEIDG (Centralnej
Ewidencji   i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej)  i  prowadzi  działalność  gospodarczą  w
zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów.
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