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Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 111: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podatnicy sà obowiàzani do zwrotu odliczo-
nych lub zwróconych im kwot wydatkowa-
nych na zakup kas rejestrujàcych, w przy-
padku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpocz´-
cia ewidencjonowania zaprzestanà ich u˝y-
wania lub nie dokonujà w obowiàzujàcym
terminie zg∏oszenia kasy do obowiàzkowe-
go przeglàdu technicznego przez w∏aÊciwy
serwis, a tak˝e w przypadku naruszenia wa-
runków zwiàzanych z odliczeniem tych
kwot, okreÊlonych w przepisach wydanych
na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów 
publicznych, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli sposób, warunki i tryb odliczania
od kwoty podatku nale˝nego (zwrotu)
kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5,
uwzgl´dniajàc obowiàzki podatników
zwiàzane ze sk∏adaniem deklaracji podat-
kowej oraz przeciwdzia∏anie nadu˝yciom
zwiàzanym z wyp∏atà (zwrotem) tych
kwot;

2) okreÊli przypadki, warunki i tryb zwrotu
przez podatnika kwot, o których mowa
w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia
warunków zwiàzanych z ich odliczeniem
(zwrotem), powodujàce koniecznoÊç do-
konania przez podatnika zwrotu, majàc na
uwadze okres wykorzystywania kas reje-
strujàcych, przestrzeganie przez podatni-
ków warunków technicznych zwiàzanych
z wykorzystywaniem tych kas oraz ko-
niecznoÊç zapewnienia kontroli realizacji
na∏o˝onego na podatników obowiàzku
zwrotu odliczonych lub zwróconych im
kwot wydatkowanych na zakup kas reje-
strujàcych w przypadku naruszenia wa-
runków zwiàzanych z odliczeniem (zwro-
tem) tych kwot;

3) mo˝e okreÊliç inny, ni˝ wymieniony
w ust. 4, limit odliczeƒ dla kas o zastoso-

waniu specjalnym, które programowo,
funkcjonalnie i konstrukcyjnie sà zinte-
growane z innymi urzàdzeniami, majàc
na uwadze koszty zwiàzane z ich naby-
ciem.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów 
publicznych mo˝e zwolniç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, na czas okreÊlony, niektóre gru-
py podatników oraz niektóre czynnoÊci
z obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, oraz
okreÊliç warunki korzystania ze zwolnienia,
majàc na uwadze interes publiczny,
w szczególnoÊci sytuacj´ bud˝etu paƒstwa.
Przy wydawaniu rozporzàdzenia minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
uwzgl´dnia:

1) wielkoÊç i proporcje sprzeda˝y zwolnionej
od podatku w danej grupie podatników;

2) stosowane przez podatników zasady do-
kumentowania obrotu;

3) mo˝liwoÊci techniczno-organizacyjne pro-
wadzenia przez podatników ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujàcych;

4) koniecznoÊç zapewnienia realizacji obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1, przy
uwzgl´dnieniu korzyÊci wynikajàcych
z ewidencjonowania obrotu i kwot podat-
ku nale˝nego przy zastosowaniu kas reje-
strujàcych oraz faktu zwrotu podatnikom
przez bud˝et paƒstwa cz´Êci wydatków na
zakup tych kas; 

5) koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owoÊci
rozliczania podatku, w tym w∏aÊciwego
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku
nale˝nego;

6) koniecznoÊç zapewnienia kontroli prawi-
d∏owoÊci rozliczania podatku;

7) koniecznoÊç przeciwdzia∏ania nadu˝yciom
zwiàzanym z nieewidencjonowaniem ob-
rotu przez podatników.”;

2) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia si´ od podatku podatników, u których
wartoÊç sprzeda˝y opodatkowanej nie przekro-
czy∏a ∏àcznie w poprzednim roku podatkowym
kwoty 150 000 z∏. Do wartoÊci sprzeda˝y nie
wlicza si´ kwoty podatku.”.

Art. 2. 1. Kwot´, o której mowa w art. 113 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje si´
w wysokoÊci 100 000 z∏.

2. W 2010 r. podatnicy, u których ∏àczna wartoÊç
sprzeda˝y opodatkowanej w 2009 r. by∏a wy˝sza ni˝
50 000 z∏ i nie przekroczy∏a 100 000 z∏, mogà skorzy-
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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Nr 195, poz. 1504 i Nr 201, poz. 1540.
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staç ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, pod warunkiem pisem-
nego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urz´-
du skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Podatnicy rozpoczynajàcy w 2009 r. wykonywa-
nie czynnoÊci okreÊlonych w art. 5 ustawy wymienio-
nej w art. 1, u których ∏àczna wartoÊç sprzeda˝y,
w proporcji do okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci 
gospodarczej, przekroczy∏a 50 000 z∏ i nie przekroczy-
∏a 100 000 z∏, mogà skorzystaç ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym za-
miarze naczelnika urz´du skarbowego w terminie do
dnia 15 stycznia 2010 r.

4. W 2011 r. podatnicy, u których ∏àczna wartoÊç
sprzeda˝y opodatkowanej w 2010 r. by∏a wy˝sza ni˝
100 000 z∏ i nie przekroczy∏a 150 000 z∏, mogà skorzy-
staç ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, pod warunkiem pisem-
nego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urz´-
du skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.,
z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Podatnicy rozpoczynajàcy w 2010 r. wykonywa-
nie czynnoÊci okreÊlonych w art. 5 ustawy wymienio-
nej w art. 1, u których ∏àczna wartoÊç sprzeda˝y,
w proporcji do okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci 
gospodarczej, przekroczy∏a 100 000 z∏ i nie przekroczy-
∏a 150 000 z∏, mogà skorzystaç ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym za-
miarze naczelnika urz´du skarbowego w terminie do
dnia 15 stycznia 2011 r. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1 zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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