
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 lipca 2021 r. 

Poz. 1256 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1) 

z dnia 5 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji  
przy zastosowaniu kas rejestrujących 

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 
694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519, z 2020 r. poz. 2317 oraz z 2021 r. poz. 649) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w poz. 50 za-

łącznika do rozporządzenia.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do: 

1) dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa 
w poz. 34 załącznika do rozporządzenia; 

2) sprzedaży, o której mowa w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia dodaje się poz. 50–52 w brzmieniu: 

50 Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII 
w rozdziałach 6a i 7 ustawy 

51 Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII 
w rozdziale 9 ustawy 

52 Świadczenie usług oraz dostawa towarów dokonywane przez operatora pocztowego obowiązanego do świadcze-
nia usług powszechnych, wybranego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocz-
towe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 
                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 




