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Warszawa, 1 kwietnia 2021 roku 
 
 
 

Pan  
Tadeusz Kościński 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

 
 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej 

Rady Lekarskiej, odpowiadając na sygnały wypływające ze środowisk zawodowych, które 

reprezentujemy jako samorząd zawodowy, zwracamy się do Pana Ministra o ponowne 

rozważenie wykorzystania delegacji ustawowej z art. 145b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług i przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji 

sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych. 

Rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 1059) ustawowy termin 

obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących przesunął Pan Minister w stosunku 

między innymi do grup zawodowych, które są reprezentowane przez nasze samorządy, do  

30 czerwca 2021 roku. U podstaw tej niewątpliwie słusznej decyzji Pana Ministra legły 

okoliczności związane ze stanem epidemii, a w szczególności utrudnienia, które dotknęły osoby 

prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług: 

− fryzjerskich,  

− kosmetycznych i kosmetologicznych, 

− budowlanych,  

− w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,  
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− prawniczych, 

− związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w 

zakresie wstępu.  

Skutki wywołane epidemią nadal są dotkliwie odczuwane w wykazanych wyżej branżach,  

a przejawia się to głównie w ograniczeniu przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów 

działalności, np. w pozycji wydatków na środki zabezpieczenia przeciwko zakażeniu wirusem 

SARS-CoV-2. W takich realiach i przy jednoczesnym ponownym wzroście ryzyka zakażenia, 

poniesienie wydatku związanego z zakupem nowego urządzenia rejestrującego staje się wielkim 

obciążeniem, w szczególności dla małych firm, których w reprezentowanych przez nasze 

samorządy branżach jest znacząca większość. Dla tych firm poniesienie jednorazowego wydatku 

w kwocie około 2 000 złotych w tak trudnym okresie może stać się niemożliwe, a wtedy, aby nie 

naruszać prawa, mogą rozważyć zakończenie działalności gospodarczej. Wskazujemy również na 

spory nakład pracy, jaki zawsze towarzyszy wprowadzeniu nowej technologii. Wiąże się to m.in. z 

poszukiwaniem optymalnego sprzętu i jego dostawcy, składaniem w zakreślonym terminie 

wniosków o zwrot części nakładów, zapoznawaniem się z nowymi urządzeniami i regulacjami, 

jakie im towarzyszą. To wszystko absorbuje w dużo większym wymiarze, niż to się wydaje. 

Tymczasem przygotowanie do tej planowanej reformy przypada na kolejny niespodziewany 

wzrost zagrożenia epidemicznego, a tym samym na okres wzmożonych wysiłków 

podejmowanych celem zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom i pacjentom oraz 

pracownikom.  

Przesunięcie terminu omawianego wyżej o co najmniej 6 miesięcy stanowić będzie 

znaczącą ulgę dla przedsiębiorców świadczących usługi w wykazanych wyżej branżach. 

Przedstawiamy tę prośbę w szczególności w imieniu osób świadczących usługi prawnicze  

i medyczne. 

 

 

Przemysław Rosati 

 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

Andrzej Matyja 

 

Prezes 

Naczelnej Rady Lekarskiej 

 

Włodzimierz Chróścik 

 

Prezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

 


