
Dodatkowe dochody podatkowe dla budżetu

Szansa na zmniejszenie szarej strefy i luki podatkowej w Polsce

Studium przypadku
– System kas
fiskalnych online w Polsce

Polska

2 880 mln zł
szacunek dla pełnej skali wdrożenia

dla 1 miliona kas

Bułgaria

585 mln zł* 
dla 300 tys. kas

Węgry

836 mln zł*
dla 220 tys. kas

szacunek Rządu Czech

Czechy

2 931 mln zł*
dla 600 tys. kas

* kurs EUR = 4,401 PLN

* kurs EUR = 4,401 PLN

Rozmiar luki podatkowej

Węgry

2013 2014/2015

24,4%

2,93 mld EUR

jako % należności 
podatkowych 20,4%

(system kas 
online działa)

Polska

2013 2017/2018

26,7%

10,1 mld EUR

jako % należności 
podatkowych ?

(po ewentualnym 
wdrożeniu kas online
w Polsce)

Wielkość rynku kas fiskalnych objętych systemem online

*poziom docelowy    **aktualnie kas w systemie

Polska
1 mln kas

Czechy
600 tys.

Węgry
400 tys.*

Bułgaria
300 tys.

220 tys.**

Koszty wdrożenia systemu kas online

koszty

dochody

126 mln zł
Polska

szacowany koszt
70,4 mln zł*
16 mln EUR

Węgry

52,8 mln zł*
12 mln EUR

Czechy
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