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Warszawa, 16.08.2022 
 
Termin fiskalizacji myjni w ocenie producenta myjni 
 
Jako producent samochodowych, samoobsługowych myjni bezdotykowych działający na rynku od 2006 roku 

pragniemy odnieść się do terminu fiskalizacji płatności w myjniach wyznaczonego na dzień 01.10.2022 

Półroczny termin fiskalizacji jaki wyznaczyło Ministerstwo Finansów, przedłużony następnie  

o 3 miesiące, jest z punktu widzenia różnorodności rozwiązań płatniczych w myjniach zbyt krótki. 

Jako producent i serwis gwarancyjny myjni uważamy, że fiskalizację myjni EKOWASH będziemy mogli 

zrealizować nie wcześniej niż 01.02.2023. 

W związku z tym pragniemy podnieść co najmniej następujące kwestie. 

Żadne z oferowanych obecnie rozwiązań producentów kas fiskalnych nie umożliwia integracji  we wszystkich 

typach myjni jakie oddaliśmy do użytku na terenie Polski. Rozwiązania proponowane obecnie nie 

umożliwiają na przykład sfiskalizowania płatności elektronicznych realizowanych przez różne stosowane 

systemy terminali płatniczych.  

• Jedno z rozwiązań, firmy Novitus - posiadające homologację, nie współpracuje z terminalami NAYAX 

w zakresie kart pre-paid, co skutkuje tym, że transakcje z tych kart będą powtórnie fiskalizowane pomimo 

wystawienia do nich faktur VAT  

• Drugi typ kas – firmy Wirtualne Kasy Fiskalne, który współpracuje z terminalami NAYAX. Pozwala 

odróżnić karty pre-paid od kart bankowych nie fiskalizując operacji tych pierwszych. System WKF oczekuje 

nadal na homologację, jednak jej termin został przesunięty na 25.10.2022 (pismo Głównego Urzędu Miar w 

załączeniu) 

Z kolei myjnie nie przyjmujące płatności elektronicznych musiałyby zakupić terminale płatnicze żeby 

wykorzystać rozwiązanie Wirtualnych Kas Fiskalnych. Gdyby jednak takie myjnie zdecydowały się na 

rozwiązanie Novitus wtedy ich urządzenia będą musiały być zainstalowane w każdym panelu sterującym 

myjni, który jest narażony na przemian na znaczną wilgoć, ujemne temperatury, nasłonecznienie. Dostępne 

od niedawna urządzenia nie zostały praktycznie wypróbowane w sezonie zimowym.  

Ważnym aspektem są też trwające budowy myjni, których zwykle kilkuletni proces inwestycyjny 

zakończy się na przełomie roku 2022/2023.  

Jako producent nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za termin ostatecznego 

rozwiązanie fiskalizacji przed terminem 01.02.2023. 


