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Projekt z dnia 11 grudnia 2017r.

Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

1. Zmiana zasad wystawiania faktur VAT na rzecz
klientów (na żądanie) (zrezygnowano ze zmiany w
porównaniu z projektem z dnia 18 września 2017r.)

1. Zmiana funkcjonalności kas fiskalnych (rejestrujących)



Wystawianie faktur VAT na żądanie

(zrezygnowano ze zmiany w porównaniu z projektem z dnia 18 
września 2017r.)

Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu
fiskalnego będzie możliwe wyłącznie jeżeli na paragonie
znajdzie się numer identyfikacyjny klienta (NIP)

W starych kasach, które nie przewidują zamieszczania
NIP faktura do paragonu nie będzie mogła być
wystawiana – zamiast tego klient będzie mógł żądać
wystawienia jedynie bezpośrednio przy transakcji faktury
przy jednoczesnym niewystawianiu paragonu

Wyjątkowo, jeżeli NIP nie zamieszczono na paragonie,
to możliwe będzie wystawienie faktury VAT, ale bez
danych NIP



Nowe funkcjonalności kas fiskalnych

Obowiązek zapisu danych na zewnętrznych nośnikach

 Połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)

 Przesyłanie informacji z kasy do CRK



Przerwa w połączeniu

 Przesyłanie danych do CRK powinno się odbywać w
sposób ciągły i zautomatyzowany

 Czasowa – niezwłocznie po przywróceniu połączenia

 Trwała (np. trwały brak zasięgu w danej lokalizacji) –
zgoda naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie w
ustalonych odstępach czasu



Okresy przejściowe

Możliwość czasowego korzystania z dotychczasowych
kas przez lekarzy i lekarzy dentystów (tylko do 31
grudnia 2019r.)



Kasy wynajmowane

 Podatnicy będą mieli możliwość korzystania również z
kas wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych



Zwiększenie kwoty ulgi na kasę

Obecnie:

90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł

 Propozycja

90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 1.000 zł



JEDNOLITY PLIK 
KONTROLNY (JPK)



Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

- zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z
ewidencji VAT za dany okres

- Przesyłany w formie elektronicznej do organów
skarbowych (wymagany podpis e-PUAP lub podpis
kwalifikowany)

- Do 25. miesiąca za miesiąc poprzedni

- Pliki można generować za pomocą darmowego
programu Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0



Kogo dotyczy?

-Od 1 stycznia 2018r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli
obowiązek przesyłania JPK (pierwszy JPK do 25 lutego,
za styczeń 2018r.)

-Obowiązek dotyczy tylko podatników VAT


