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Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji
na przyk adzie wybranych pa stw

 
 
Kody JEL: O23, O33, E42 
S owa kluczowe: fiskalizacja online, luka VAT, kasa fiskalna, nierejestrowane transakcje 
Streszczenie. W artykule, w oparciu o analiz  literatury, zaprezentowano koncepcj  modernizacji 
systemu fiskalizacji online na przyk adzie wybranych pa stw. Na potrzeby artyku u zapropono-
wano autorsk  definicj  nowej koncepcji, jak  jest fiskalizacja online, a tak e przedstawiono 
skutki jej funkcjonowania w wybranych krajach. Na podstawie zgromadzonych danych porówna-
no system kas online funkcjonuj cy na W grzech i w Chorwacji. Wyniki odniesiono tak e do 
warunków polskich. 
 
 
Wprowadzenie

 G ównym ród em przychodów pa stwa jest m.in. podatek VAT, a w dalszej 
kolejno ci PIT. Dlatego problem szarej strefy, w zakresie nierejestrowanych transakcji, 
a tak e luki podatkowej, staje si  bardzo istotnym obszarem dla zwi kszania przejrzy-
sto ci gospodarki, sprawiedliwo ci spo ecznej i uczciwo ci obrotu, a tak e odzyskania 
traconych (nieujawnionych) dochodów podatkowych, w szczególno ci z tytu u niereje-
strowanych transakcji. Luka VAT staje si  zatem wska nikiem skuteczno ci w egze-
kwowaniu i pobieraniu VAT, który pozwala oszacowa  utrat  wp ywów bud etowych 
w wyniku m.in. oszustw i wy udze , uchylania si  od p acenia podatków, bankructw, 
jak równie  b dnych oblicze . 
 Maj c na wzgl dzie struktur  przychodów skarbu pa stwa, a tak e dba o   
o mo liwie dobry stan finansów publicznych, ograniczanie deficytu bud etowego luki 
podatkowej i zwi kszanie ci galno ci podatku VAT staj  si  podwójnie wa ne. Wyso-
ko  luki podatkowej (rys. 1) stawia Polsk  w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, 
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które nie najlepiej radz  sobie z tym zagadnieniem (podobnie jak Litwa, S owacja, 
Grecja, W ochy i Czechy). 
 

 
Rysunek 1. Rozmiary luki VAT w krajach EU jako procent cznego zobowi zania podatkowego 
VAT w latach 2013–2014  

ród o: Poniatowski, Bonchosmolovskily, Belkindas (2016). 

 

 Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rz dy w Polsce podejmowa y ró ne dzia a-
nia zmierzaj ce do ograniczenia szarej strefy i luki podatkowej, a tym samym zwi k-
szenia wp ywów podatkowych. Dzia ania te nie przynios y jednak spodziewanych d u-
gofalowych efektów. Niezb dna jest zatem zmiana jako ciowa, nowe podej cie do 
zwi kszenia kontroli fiskalizacji. Tak  zmian  mo e by  model kas online, który zosta-
nie szczegó owo opisany w niniejszym artykule. 
 
 
1. Koncepcja fiskalizacji online w ramach rz dowego programu

,,Od papierowej do cyfrowej Polski”

 Bior c pod uwag  zakres szarej strefy w Polsce, utrzymuj c  si  luk  VAT,  
a tak e analizuj c wykorzystywane narz dzia do ich redukcji, które nie przynios y 
oczekiwanych rezultatów, konieczne wydaje si  poszukiwanie nowych rozwi za   
w tym zakresie. Rozwi zaniem, które istotnie mo e wp yn  na popraw  wp ywów 
podatkowych do bud etu w Polsce, jest fiskalizacja online, nazywana te  systemem kas 
online. System ten sprawdza si  w innych krajach, dlatego te  istnieje szansa na to, e 
mo e okaza  si  skuteczny równie  w przypadku Polski (Proppe, Darski, 2016).  
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2. Koncepcja fiskalizacji online

 Model fiskalizacji online to systemowe przes anie danych o sprzeda y z paragonów 
do centralnej pami ci niekasowalnej i nieulotnej. System taki powinien by  dost pny 
online, z wysokim poziomem dost pno ci, oraz odporny na tzw. ataki DDoS (distribu-
teddenial of service – rozproszona odmowa us ugi). G ówn  cech  takiego mechanizmu 
jest centralne nadawanie unikalnych numerów transakcji/paragonów, oczywi cie z zabez-
pieczeniem na wypadek odci cia od sieci – offline (MR). Ogólny schemat dzia ania tego 
systemu zak ada sta  komunikacj  podatnika z organem podatkowym. W Europie istnieje 
wiele rozwi za  w obszarze fiskalizacji online, zmierzaj cych m.in. do zmniejszenia 
szarej strefy. Najbardziej znane s  dwa modele – w gierski i chorwacki, i to one zostan  
w artykule poddane analizie porównawczej. Nazwy ich pochodz  od krajów, w których 
system kas online zosta  wdro ony. Oczywi cie poza tymi pa stwami innowacyjne roz-
wi zania tego typu funkcjonuj  tak e m.in. w Turcji, Bu garii, Czechach i Szwecji (Ogó-
rek, 2016). 
 Na potrzeby artyku u autorka zaproponowa a w asn  definicj  fiskalizacji online 
jako „rozwi zania, w ramach którego informacja o transakcji obj tej fiskalizacj  zostaje 
utrwalona i w krótkim czasie przekazana do systemów bazy danych administracji skar-
bowej danego kraju, za pomoc  Internetu lub innego systemu informatycznego.” 
 
 
3. Studium przypadku wdro enia fiskalizacji online na W grzech

 Wysoki deficyt bud etowy oraz rosn cy d ug publiczny na W grzech doprowadzi-
y do poszukiwania przez rz d innych rozwi za . W gry podj y dzia ania zmierzaj ce 

do zwi kszenia przychodów podatkowych, w szczególno ci poprzez redukcj  tzw. sza-
rej strefy, a tym samym redukcj  luki podatkowej. Zdecydowano o wprowadzeniu sys-
temu kas online, opartego na centralnym systemie fiskalnym (CSF). Jego g ównym 
celem by o zwi kszenie wp ywów podatkowych, a tak e transparentno ci gospodarki. 
W gierski model, bazuj cy na czterech elementach, to: 

kasy rejestruj ce online – nowe technologie, 
centralny system fiskalny – system do administracji, monitoringu  
i kontroli rozwi zania kas fiskalnych online na W grzech; NAV (w -
gierski Urz d odpowiadaj cy za podatki, podlegaj cy MF), zapewni  
sobie jednolito  rodowiska CSF, co u atwia zarz dzanie ca ym sys-
temem, 
nowy system, oparty na CSF i danych raportowanych na bie co 
przez kasy, wykorzystywany przez NAV do kontroli skarbowych, 
nowe oprogramowanie, które wykorzystywane jest do bada  staty-
stycznych. 

 Sposób funkcjonowania i komunikacji z w gierskim organem podatkowym zosta  
przedstawiony na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Schemat w gierskiego systemu fiskalizacji online 

ród o: Proppe, Darski (2016). 

 
 Kluczowym elementem architektury w gierskiego systemu kas online jest modu  
FCU (Fiscal Control Unit), który jest odpowiedzialny m.in. za szyfrowan  komunikacj  
mi dzy kasami fiskalnymi a NAV. FCU jest na sta e zintegrowany z kas , a ka da pró-
ba ingerencji, np. wyj cia go czy podmiany, wi e si  z jego uszkodzeniem. Dane po-
bierane s  z modu u tylko wtedy, gdy pojawi si  wniosek z serwera NAV. Czyli w nor-
malnym systemie dzia ania kasa fiskalna zapisuje niezb dne dane i tylko informuje 
serwer NAV, e ma co  do przes ania. Dzi ki takiemu trybowi dzia ania system cen-
tralny ma mo liwo  roz o enia obci enia ruchu przesy ania informacji o transakcji  
i ustala, kiedy nast puje transmisja danych z ró nych kas. Przyk adowo, w warunkach 
zwi kszonej sprzeda y przesy anie nast puje co 1–2 godziny i rzadziej, je li jest mniej 
transakcji. Dodatkowo, co pó  godziny nast puje meldowanie kasy, e jest w systemie  
i dzia a poprawnie, a data i zegar s  synchronizowane z serwerem CSF.  
 W czasie dwóch lat od rozpocz cia prac nad projektowaniem rozwi zania,  
w systemie kas online istnia o ju  100 tys. urz dze  pod czonych do centralnego sys-
temu. Samo wdro enie jest te  przyk adem wspó pracy ró nych stron, które reprezentu-
j  stron  publiczn  i komercyjn  (m.in. Ministerstwa Finansów i Rz du W gier, produ-
centów i dystrybutorów kas fiskalnych, przedsi biorców, niezale nych testerów kas).  
W efekcie rz d w gierski odnotowa  nast puj ce sukcesy: 

1. W wymiarze finansowym – ograniczenie szarej strefy i luki podatkowej, istot-
ne zmniejszenie deficytu bud etowego, a z czasem pojawienie si  nadwy ki. 
Korzy ci znacznie przewy szaj ce koszty wdro enia systemu.  

2. W zakresie efektywno ci wdro enia – wysokie tempo i du y zakres urucha-
miania nowych urz dze : nowe, skuteczne narz dzia kontroli dla organów po-
datkowych, kontrole podatkowe wymierzone wy cznie w potencjalnych oszu-
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stów, a nie w losowych podatników, statystyki makroekonomiczne online – re-
jestracja wszystkich transakcji na rynku, rozwój e-gospodarki (znaczny post p 
w obszarze e-administracji).  

 W wyniku wprowadzenia zmian, stan w gierskiej gospodarki znacznie si  poprawi . 
Dane rz du w gierskiego wskazuj , e dla ca ego 2014 roku wp ywy z VAT wzros y  
o 8%, a liczba zarejestrowanych w CSF kas fiskalnych na koniec 2014 osi gn a poziom 
184 tys. W 2015 roku wp ywy z VAT w uj ciu rok do roku wzros y 7%, czyli oko o  
140 mld forintów, a kasy online mia y w tym swój znaczny udzia  – wygenerowa y do-
datkowe ok. 190 mln euro. System przyczyni  si  do zmniejszenia deficytu finansów 
publicznych na W grzech. Dzi ki takiemu wsparciu dla kontroli skarbowych mo liwe s  
punktowe dok adne kontrole VAT. Rozwi zanie wykorzystane w w gierskim systemie 
CSF nastawione jest na zapewnienie jak najwy szego poziomu bezpiecze stwa przesy a-
nych danych oraz ich prawdziwo ci. Wszystkie kluczowe elementy rozwi zania znajduj  
si  w zarz dzaniu NAV, a ca y system obs uguje tylko obszar fiskalizacji online. Na prze-
strzeni prawie trzech lat funkcjonowania nowego systemu wyci gni to szereg wniosków 
praktycznych, wprowadzono wiele modyfikacji. Rz d W gier nie poprzestaje na wprowa-
dzonych pierwotnie rozwi zaniach, podchodzi do CSF bardzo powa nie i systematycznie 
dokonuje zmian w ustawodawstwie i udoskonala samo rozwi zanie (wi cej na: Website 
of Hungarian Government). 
 
 
4. Studium przypadku wdro enia fiskalizacji online w Chorwacji

 Kolejnym sukcesem modelu fiskalizacji online jest przyk ad Chorwacji, w której 
potwierdzono powodzenie dzia a , maj cych na celu walk  z szar  stref  i zmniejszanie 
luki podatkowej. Ze wzgl du na przewa aj cy udzia  p atno ci gotówkowych w kraju, 
kontrolowanie podatników nie nale a o do naj atwiejszego zadania. Gotówka, w prze-
ciwie stwie do p atno ci kart , nie zostawia „ ladu”, a transakcja jest atwiejsza do 
ukrycia. W Chorwacji trudno by o udowodni , i  przedsi biorcy raportuj  znacznie 
ni sze obroty w porównaniu z tymi, które zosta y przez nich osi gni te w rzeczywisto-
ci. W zwi zku z tym, od 1 stycznia 2013 roku wszyscy podatnicy zostali pod czeni 

online, na sta e do fiskalnego systemu rz dowego. Wi e si  to z tym, e wydrukowanie 
paragonu nie jest mo liwe, dopóki system nie zdob dzie wszystkich niezb dnych da-
nych o transakcji od zainteresowanych stron (paragon musi mie  unikalny kod identyfi-
kacyjny, tzw. JIR) (Proppe, Darski, 2016). W przeciwie stwie do modelu w gierskiego, 
model chorwacki oparty jest na rozwi zaniu softwerowym, nie wymaga wymiany kas 
fiskalnych, ale bazuje na integracji aplikacji, zainstalowanej na dowolnych urz dze-
niach mobilnych, co przedstawiono na rysunku 3. 
 Wdro enie systemu w Chorwacji zaj o osiem miesi cy, a jego implementacja 
by a zaplanowana w trzech etapach: 

od 1 stycznia 2013 r. – bran a cateringowa, hotelarska i du e firmy, 
od 1 kwietnia 2013 r. – sprzeda  hurtowa i detaliczna, wolne zawody, 
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od 1 lipca 2013 r. – pozostali podatnicy.  
 Wynik wprowadzenia powy szego rozwi zania okaza  si  bardzo pozytywny: 

fiskalizacja online uzyska a poparcie ze strony spo ecze stwa, 
bran e, które s  zwolnione z fiskalizacji, z w asnej woli pragn  zosta  obj te jej 
obowi zkiem, 
po pewnym czasie funkcjonowania podstawowa stawka VAT zosta a obni ona, 
planowana jest dalsza poprawa funkcjonowania tego innowacyjnego rozwi zania. 

 

 
Rysunek 3. Model rozwi zania softwerowego 

ród o: Gali ski (2016). 

 
 Do najwa niejszego sukcesu modelu nale a o zwi kszenie wp ywów z tytu u podat-
ków, a tak e wzrost ujawnianych dochodów ze strony podatników – w niektórych ga -
ziach gospodarki przychody wzros y o ponad 40%. Zgodnie z danymi chorwackiego 
Ministerstwa Finansów, restauracje, prawnicy i handlowcy ujawnili o oko o 18% wi ksze 
obroty po roku funkcjonowania ni  rok wcze niej. Wed ug chorwackiego ministra finan-
sów, od 2013 roku sprzedawcy i przedsi biorcy podwoili ujawniane obroty.  
 Mimo korzy ci z systemu fiskalizacji online, nale y zwróci  uwag  na chorwackie 
problemy ze stosowaniem odpowiednich stawek podatku VAT przez przedsi biorców. 
By  to g ówny obszar, w którym wykryto nieprawid owo ci w funkcjonowaniu systemu 
kas online. Kolejny, to obecno  w kasie zbyt du ej kwoty gotówki, w porównaniu  
z liczb  zarejestrowanych transakcji (wi cej na: Fiscalization). 
 
 
5. Wnioski wynikaj ce z analizy przypadków fiskalizacji online

 W walce z szar  stref  zarówno model chorwacki, jaki i w gierski odnotowa y 
znacz cy sukces. Podstawow  ró nic  dwóch rozwi za  jest rodzaj urz dze , które 
wykorzystuj . Podsumowuj c, model w gierski zak ada wyposa enie tradycyjnych kas 
fiskalnych w modu  pozwalaj cy na komunikacj  z centralna baz  danych Ministerstwa 
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Finansów. Z kolei model chorwacki do kontaktu z organem podatkowym wykorzystuje 
aplikacj  zainstalowan  na dowolnym urz dzeniu mobilnym. U ywane w tym modelu 
urz dzenia, systemy operacyjne czy wersje oprogramowania w du ym stopniu zmniej-
szaj  koszt wdro enia fiskalizacji online, w porównaniu np. z modelem w gierskim. 
Jednak, w zwi zku z tym, model ten jest bardziej nara ony na ryzyko zainfekowania 
urz dze  mobilnych wirusami czy te  na niedogodno ci i brak wymaganej funkcjonal-
no ci przy pod czaniu do urz dzenia mobilnego urz dze  peryferyjnych, jak np. czyt-
nik kodów kreskowych. Warto te  zwróci  uwag  na to, e Chorwacja jest niewielkim 
krajem, z mniejsz  liczb  kas dzia aj cych w tym systemie. Dlatego model oparty na 
rozwi zaniu softwere’owym mo e si  sprawdza  lepiej ni  w przypadku kraju o wi k-
szej populacji, np. w Polsce, w której mo e pojawi  si  ryzyko braku wydajno ci ca ego 
systemu. Jednak zdaniem Chorwatów, nieuzasadnione s  obawy o to, e fiskalizacja 
oparta o aplikacj  b dzie si  „zapycha ”, albo e nie zagwarantuje ona odpowiedniego 
poziomu bezpiecze stwa. redni czas rejestracji sprzeda y w Chorwacji nie przekracza 
dwóch sekund, mimo e zdarzaj  si  dni, kiedy przechodzi przez niego niemal 10 mln 
transakcji, a maksymalna liczba transakcji odnotowana w jednej sekundzie wynosi a 
prawie tysi c. Z ca ej prezentacji Chorwatów z 29 czerwca 2016 roku w polskim Mini-
sterstwie Rozwoju jednoznacznie wynika, e ich model jest bezawaryjny i bezpieczny. 
Od czasu wdro enia do dnia prezentacji system ten nie zatrzyma  si  nawet na chwil . 
Nie odnotowano przy tym tak e ani jednej udanej próby oszukania go (CASHLESS). 
 Chocia  dotychczas nie zarejestrowano w modelu chorwackim awarii systemu, to 
warto przypomnie , e chorwacki centralny system administracji podatkowej autoryzuje 
wystawienie ka dego z paragonów, a tak e gromadzi dane z nich pochodz ce w trybie 
online, co stwarza ryzyko wstrzymania systemu w wyniku utraty dost pu do sieci.  
W przypadku drugiego modelu, informacje o transakcji w pierwszej kolejno ci zapisy-
wane s  na module FCU, który ma mo liwo ci pracy nawet do 2 godzin po od czeniu 
zasilania (Proppe, Darski, 2016). 
 Model w gierski, z uwagi na szeroki zakres zaprogramowanych funkcji kontrol-
nych i zarz dczych (w tym mo liwo  zdalnej aktualizacji stawek podatku VAT na 
kasach), daje du o wi ksze pole do monitorowania istotnych aspektów fiskalizacji obro-
tu. Wi e si  to z atwo ci  eliminacji najpopularniejszych sposobów oszustw podatko-
wych. Pod tym wzgl dem model ten wydaje si  bardziej dojrza y oraz lepiej przystoso-
wany do kontrolowania i prewencji w obszarze fiskalizacji. 
 Bior c pod uwag  powy sze informacje, wydaje si , e bli szy polskiemu mode-
lowi mo e sta  si  model w gierski. By  mo e Rz d zdecyduje si  na zupe nie inne 
rozwi zanie, a dok adniej – model polski, b d cy po czeniem w gierskiego i chorwac-
kiego, gdzie wybrane bran e b d  mog y korzysta  z rozwi za  software’owych (apli-
kacji fiskalnych), a inne b d  musia y korzysta  z rozwi za  hardware’owych – kas  
z modu em fiskalnym online. 
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the online cash register system operating in Hungary and Croatia was compared as were the re-
sults of Polish conditions. 
 

Translated by Karolina Budzi ska 
 
 
Cytowanie

Jakubowska, M. (2018). Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przyk adzie wybranych 
pa stw. Ekonomiczne Problemy Us ug, 2 (131/1), 139–146. DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-14. 


