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W dniu 9 września 2010 r. opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma
wejść w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w zakresie
wysokości podstawowej oraz dwóch preferencyjnych stawek podatku VAT.

Powstaje zatem pytanie jaki wpływ będzie miała wyŜej wymieniona nowelizacja na stosowanie kas
fiskalnych. Kwestia ta była przedmiotem interpelacji poselskiej skierowanej do Ministra Finansów.

Przedstawiciel Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 31 sierpnia 2010 r. na interpelację nr 17402 posła
Zbigniewa Girzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r., stwierdził, Ŝe „jest oczywiste, Ŝe ze zmianą stawek
VAT związane są pewne koszty organizacyjno-techniczne zarówno w administracji jak i u
przedsiębiorców.” Jednocześnie zwrócił uwagę, Ŝe w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać
kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338) dopuszczone do
obrotu kasy fiskalne są przygotowane do wprowadzania nowych stawek podatkowych lub zamiany starych
na nowe. Jak bowiem wyjaśniono, kasy rejestrujące umoŜliwiają ewidencjonowanie obrotów i kwot
podatku przy wprowadzonych 7 róŜnych stawkach podatkowych oraz dają moŜliwość dokonania 30
zmian stawek.

Co równie istotne, czynność zmiany stawki VAT w kasie rejestrującej moŜe zostać wykonana
samodzielnie przez podatnika. Wynika to z faktu, iŜ operacja ta nie jest objęta zakresem czynności
zastrzeŜonych wyłącznie dla autoryzowanego serwisanta. JeŜeli zatem osoby obsługujące kasy fiskalne
posiadają wiedzę co do tego, w jaki sposób zmienić lub uzupełnić ustawienia stawek VAT, nie będzie
konieczności rezerwacji wizyty serwisu technicznego w tym celu. 

Ewentualnym rozwiązaniem ww. problemu moŜe być zakupienie lub wynajęcie nowej kasy fiskalnej
zaprogramowanej według zasad, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2011 r., ale takie działanie
wiąŜę się z dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami.


