
                                               Uzasadnienie 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 619) 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do 
których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2442) w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które 
nakłada obowiązek rejestracji sprzedaży w samochodowych myjniach samoobsługowych, jako 
przedsiębiorca prowadzący samoobsługową myjnię samochodową jestem zobowiązany do 
wdrożenia rozwiązania fiskalnego pozwalającego na rejestrację sprzedaży przy wykorzystaniu kasy 
rejestrującej. 
Niniejszym proszę o prolongatę wdrożenia tego obowiązku do wskazanego wyżej terminu. 
 
Prośba jest motywowana faktem, iż po rozpoznaniu dostępnych rozwiązań fiskalnych dla 
samoobsługowych myjni samochodowych, które dostosowane są do wymagań mojego modelu 
myjni i zastosowanych w mojej myjni terminali płatniczych oraz złożeniu zamówienia na to 
rozwiązanie, moja firma dostała potwierdzenie montażu kasy rejestrującej na IV kwartał 2022 roku. 
Aktualna sytuacja na rynku urządzeń elektronicznych (zerwane łańcuchy dostaw, COVID-19) 
powoduje, że dostępność rozwiązań przeznaczonych dla mojej myjni jest ograniczona. 
Sytuacja ta pozostaje poza moim wpływem jako przedsiębiorcy, a brak wdrożenia rejestracji 
sprzedaży na kasie rejestrującej w dniu 1 października 2022 r. uniemożliwi mi świadczenie usług i 
doprowadzi do utraty dochodów. Zgoda na prolongatę terminu pozwoli na dostawę oraz montaż 
kasy, a następnie na wdrożenie rejestracji sprzedaży.  
 
Jednocześnie deklaruję, że jeżeli dostawa kasy nastąpi w terminie wcześniejszym niż ten, o który 
wnioskuję, to uruchomię kasę rejestrującą bezpośrednio po jej montażu. Z góry dziękuję za 
pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. 
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Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w …………………………………………………………………………… 

Wniosek o odroczenie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w 
samoobsługowej myjni samochodowej przy zastosowaniu kas rejestrujących 
 
Na podstawie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1325 ze zm.) wnoszę o odroczenie do 1 lutego 2023 r. terminu rozpoczęcia 
ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

 
 
Podpis………………………………………….   Pieczęć firmowa………………………………… 
 


