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W latach 2013–2014 będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprowadza jeden niższy limit obrotu do 20 tys. zł, zarówno dla podatników kon-
tynuujących, jak i rozpoczynających działalność, który uprawnia do zwolnienia z kas.
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czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą 
kas rejestrowych. Rozporządzenie określa warunki korzysta-
nia ze zwolnienia. Omawiany przepis stwierdza ponadto, że 
obowiązek rejestrowania obrotu i kwot VAT należnego jest 
nazywany w dalszej części rozporządzenia „ewidencjonowa-
niem”.

Na tle tego przepisu można wskazać na kilka uwag o charak-
terze ogólnym. 

Jednym z fundamentów systemu VAT jest dokumentacja 
obrotu. Zgodnie z tą zasadą podatnicy VAT, którzy doko-
nują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są 
zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot po-
datku należnego za pomocą kas rejestrujących. Jednocze-
śnie zgodnie z art.  111 ust.  8 ustawy o VAT Minister Fi-
nansów może w drodze rozporządzenia zwolnić niektóre 
grupy podatników z obowiązku ewidencjonowania. Zgod-
nie z tym przepisem zwolnienie to może nastąpić jedynie 
na czas określony. Wydając rozporządzenie, Minister Finan-
sów powinien określić warunki korzystania ze zwolnienia, 
biorąc pod uwagę interes publiczny, a w szczególności sytu-
ację budżetu państwa. 

Jednocześnie, wydając rozporządzenie, Minister Finansów 
zobowiązany jest do uwzględnienia wielu okoliczności. które, 
zostały dodane do ustawy o VAT na skutek nowelizacji, która 
weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Nowelizacja ta była skutkiem 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16  lipca 2009 r. (sygn. 
akt K 36/08). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że wytycz-
ne do wydania rozporządzenia zwalniającego były zbyt mało 
szczegółowe, gdyż pozwalały w zasadzie na uznaniowe wpro-
wadzanie zwolnień. Obecnie wytyczne są bardziej szczegóło-

Do grupy przepisów, których interpretacja nastręcza szcze-
gólnych trudności, zaliczają się regulacje dotyczące funkcjo-
nowania oraz zakresu stosowania kas rejestrujących, zwa-
nych potocznie kasami fiskalnymi. Można śmiało przyjąć, iż 
poziom skomplikowania tych przepisów wielokrotnie prze-
kroczył już poziom złożoności regulowanej przez te przepisy 
materii. Co więcej, przepisy te cały czas ewoluują w obliczu 
dziury budżetowej, pod naciskiem urzędników walczących 
z szarą strefą wśród przedsiębiorców, jak również pod naci-
skiem różnych grup lobbystów.

Śledząc kolejne zmiany przepisów regulujących kwestię kas 
fiskalnych, przekazywanych przedsiębiorcom każdego roku 
niemalże „pod choinkę”, co w praktyce bardzo ogranicza 
im możliwość dobrego przygotowania się do zmian, można 
zauważyć, że przepisy te są coraz bardziej restrykcyjne. Co 
chwila nowe grupy podatników tracą przywilej niestosowania 
kas fiskalnych w swojej działalności. Systematycznemu 
obniżeniu ulegają również progi kwotowe, od których 
uzależniony jest obowiązek stosowania kasy. Wreszcie, 
obowiązek stosowania kas fiskalnych wprowadzany jest 
również dla podatników, którzy z mocy ustawy o VAT 
korzystają z pełnego zwolnienia z tego podatku (np. lekarze).

Warto  zatem przyjrzeć się, co otrzymali podatnicy w tym 
roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 29 
listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382).

Zakres stosowania regulacji
W § 1 rozporządzenia określono, jakich kwestii dotyczy regu-
lacja. Przepis stwierdza, że rozporządzenie reguluje zwolnie-
nia na czas określony niektórych grup podatników i pewnych 
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we, jednak eksperci podatkowi stawiają zarzuty, że nowelizacja 
nie rozwiązała problemu, gdyż nowe wytyczne są na tyle nie-
określone i ogólne, iż nadal umożliwiają Ministrowi Finansów 
dowolne zwalnianie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za 
pomocą kas rejestrujących.

W związku z nowymi wytycznymi zawartymi w ustawie 
o VAT z 1 stycznia 2010 r. Minister Finansów wydał rozpo-
rządzenie z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiąz-
ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych, które obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 
Następnie 30 lipca 2010 r. zostało opublikowane nowe rozpo-
rządzenie z 26 lipca 2010 r. dotyczące zwolnień od obowiąz-
ku ewidencyjnego. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 
2011 r. Jednak do 30 kwietnia 2011 r. trwał stan przejściowy, 
utrzymane były w mocy zwolnienia przewidywane w przepi-
sach dotychczasowych. Rozporządzenie to obowiązywało do 
31 grudnia 2012 r. Obecne rozporządzenie ma obowiązywać 
przez najbliższe dwa lata, tj. do 31 grudnia 2014 r.

Zwolnienia z załącznika
Na mocy § 2 przepisu rozporządzenia zwalnia się z obowiąz-
ku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku. 
Przepis zawiera także szczegółowe warunki zastosowania 
zwolnień opisanych w niektórych pozycjach załącznika.

Zasadniczo katalog zwolnień wymieniony w załączniku nie 
zmienił się w stosunku do rozporządzenia z 26 lipca 2010 r. 
Jednak pewne zmiany nastąpiły.

Zmiany zaszły w poz. 29 załącznika, a mianowicie obowiązek 
stosowania kas rejestrujących został rozszerzony na usługi 
świadczone przez szkoły nauki jazdy. Zgodnie z uzasadnie-
niem do projektu rozporządzenia zmianę tę wprowadzono 
w odpowiedzi na sygnały o zaniżaniu obrotów przez podmio-
ty prowadzące wspomnianą działalność. 

W załączniku do poprzedniej wersji rozporządzenia poz. 21, 
24 i 25 zawierały warunek, że aby usługi, o których w nich 
mowa, były zwolnione z obowiązku ewidencyjnego, muszą 
być w całości udokumentowane fakturami. Obecnie waru-
nek ten został przeniesiony do treści samego rozporządzenia 
i znajduje się w § 2 ust. 2. 

Kolejne zmiany dotyczą poz.  36 i 39 określających dosta-
wę towarów w systemie wysyłkowym oraz dostawę pro-
duktów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej 
sprzedaży. Z poz. 36 i 39 wykreślono fragmenty wyłączają-
ce stosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. 
W rozporządzeniu wyłączenie dostaw gazu płynnego wyni-
ka z treści § 4. W konsekwencji umieszczanie odpowiednie-
go zastrzeżenia w treści załącznika stanowiłoby superfluum 
(jest zbędne, gdyż nie wnosi nic nowego do przepisów i sta-
nowi powtórzenie).

W załączniku wprowadzono zmianę dotyczącą poz.  41. 
Pozycja ta dotyczy przyjmowania przez rewizorów należ-
ności związanych z wykonywaniem usług przewozowych 
w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu 
albo dokumentu uprawniającego do ulgi czy też darmowe-
go przejazdu. Pozycję tę zmieniono poprzez dodanie frag-
mentu stwierdzającego, że odnosi się ona nie tylko do usług 

przewozu osób, ale także przewożonych przez nie rzeczy 
i zwierząt. 

Wprowadzenie jednego limitu 
W §  3 regulowane jest zwolnienie niektórych podatników 
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z dwóch tytułów. 
Pierwsze zwolnienie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia doty-
czy podatników, u których obrót z tytułu sprzedaży towarów 
i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim 
roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. W przy-
padku podatników rozpoczynających działalność pod uwa-
gę bierze się przewidywaną sprzedaż, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności, odpowiednia regulacja jest za-
warta w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

Zgodnie z drugim z nich, uregulowanym w §  3 ust.  1 pkt  3 
rozporządzenia, ze stosowania kas rejestrujących zwolnieni są 
podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym udział 
sprzedaży z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych 
w pierwszej części załącznika w stosunku do całkowitego obrotu 
podatnika realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  
był wyższy niż 80%. W przypadku podatników, którzy dopiero 
rozpoczynają sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, pod 
uwagę bierze się przewidywany udział procentowy obrotu za 
okres pierwszych sześciu miesięcy. Jeżeli jednak przewidywany 
okres jest krótszy niż sześć miesięcy – pod uwagę bierze się prze-
widywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku. 

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest ta dotycząca li-
mitu, od którego ma zastosowanie zwolnienie, gdy jest ono 
uzasadnione wysokością obrotu w poprzednim roku po-
datkowym. Zgodnie z obowiązującym do końca 2012  r.  
rozporządzeniem próg ten wynosił 40  tys. zł. W obecnym 
rozporządzeniu próg został obniżony do 20 tys. zł.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, zgodnie 
z którą w przypadku podatników rozpoczynających dopiero 
sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, limit wysokości 
obrotu jest obliczany proporcjonalnie. W dotychczasowych 
przepisach w przypadku podatników rozpoczynających sprze-
daż, która mogłaby podlegać ewidencji, zastosowanie miał limit 
20 tys. zł niezależnie od momentu rozpoczęcia działalności.  

Przykład
Podatnik rozpocznie działalność 1 lipca 2013 r. W przy-
padku gdy podatnik rozpocznie działalność w połowie 
roku, limit będzie wynosił jedynie 10 tys. zł. 

Proponowane zmiany wzbudziły pewne kontrowersje w pro-
cesie konsultacji społecznych, pisma negatywnie odnoszące 
się do zmian wpłynęły m.in. od Związku Rzemiosła Polskie-
go, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia-
tan oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. 
Jednakże argumenty przedstawione podczas konsultacji spo-
łecznych nie zdołały przekonać Ministra Finansów. 

Rozporządzenie przewiduje także sytuacje, w których opisa-
ne powyżej zwolnienia nie będą miały zastosowania.
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Zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 1, czyli zwolnienia ze względu na wy-
sokość obrotu w poprzednim roku podatkowym, nie stosuje się, 
jeżeli w poprzednim roku podatnik był obowiązany do ewiden-
cjonowania obrotu lub przestał spełniać warunki zwolnienia. 

Ponadto zwolnienia z obowiązku ewidencji, wynikające z § 3 
ust. 1 pkt 3, czyli zwolnienia ze względu na udział czynno-
ści zwolnionych w obrocie, nie stosuje się, jeżeli podatnik 
w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku po-
datkowego osiągnął udział obrotu równy lub niższy niż 80%.

W konsekwencji, jak można wnioskować z tych przepisów 
oraz treści uzasadnienia do nich, jeżeli podatnik przestał 
spełniać warunki do korzystania ze zwolnienia z tytułu li-
mitu obrotu, to nie może skorzystać ponownie z tego zwol-
nienia, wolno mu jednak skorzystać ze zwolnienia z tytułu 
udziału procentowego obrotu. Analogiczna zasada obowią-
zuje w przypadku utraty zwolnienia z tytułu udziału obro-
tu zwolnionego w obrocie. W przypadku gdy podatnik nie 
osiągnął w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego 
roku wskaźnika uprawniającego do zwolnienia, nie może on 
ponownie z niego korzystać, wolno mu jednak skorzystać ze 
zwolnienia z tytułu wysokości obrotu. 

Jednocześnie w przypadku gdy w poprzednim roku podatnik 
był, z jakiejkolwiek przyczyny, zobowiązany do ewidencjono-
wania obrotu, to zgodnie z rozporządzeniem nie może korzy-
stać ze zwolnienia z tytułu limitu obrotu.

Wyłączenie ze zwolnienia
Przepis § 4 zawiera listę czynności, do których nie ma zasto-
sowania, wspomniane we wcześniejszych paragrafach, zwol-
nienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą 
kasy fiskalnej.

W porównaniu do regulacji obowiązującej do końca 2012  r. 
omawiana lista nie uległa zmianom. Niewielkie zmiany, które 
weszły w życie od 1 stycznia 2013 r., mają charakter porząd-
kujący i precyzujący.

W miejsce wyłączenia dotyczącego przedsiębiorców prowa-
dzących sprzedaż gazu płynnego wprowadzono wyłączenie 
w zakresie czynności dostawy gazu płynnego. Podobnie, usu-
nięto dość nieostre i prowadzące do licznych kontrowersji 
określenia „regularne” i „nieregularne” odnośnie do objętych 
wyłączeniem usług przewozów pasażerskich w samochodo-
wej komunikacji. Ponadto rozszerzeniu uległ także dotych-
czas zamknięty katalog nośników danych, których dostawa 
była objęta obowiązkiem ewidencyjnym. Zostało to dokona-
ne poprzez dodanie słów „inne analogowe lub cyfrowe no-
śniki danych”.

Moment utraty zwolnienia
W § 5 utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwol-
nienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy na-
stępujących po miesiącu, w którym utracił tytuł uprawniający 
do zwolnienia. 

W przypadku podatników, których obrót z tytułu sprzedaży 
towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prze-
kroczył 20 tys. zł, zwolnienie traci moc po upływie dwóch 

miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło to 
zdarzenie. W konsekwencji podatnicy ci zobowiązani są do 
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. 

W odniesieniu do podatników, o których wspomina § 3 ust. 1 
pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy na-
stępujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył li-
mit obrotu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okre-
su wykonywania tych czynności, w kwocie 20 tys. zł. 

Przykład
Jeśli podatnik rozpoczął w połowie roku działalność po-
legającą na sprzedaży artykułów papierniczych, to limit 
upoważniający do skorzystania ze zwolnienia nie będzie 
wynosił 20 tys. zł, ale 10 tys. zł. W rezultacie w przypadku 
przekroczenia wspomnianych 10  tys. zł podatnik będzie 
zobowiązany ewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kas 
rejestrujących. 

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 
zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, począwszy  
od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym po-
datnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półro-
cza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%. 

Przykład
Jeśli 75% obrotu działalności podatnika będzie stanowi-
ła sprzedaż związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków (zwolniona z ewidencjonowania), a 25% obrotów 
będą stanowić na przykład usługi niepodlegające zwolnie-
niu, to całość sprzedaży podatnik będzie musiał ewiden-
cjonować za pomocą kasy rejestrującej. 

Rozporządzenie zakłada ponadto istotną zmianę w porówna-
niu do obowiązujących w 2012 r. przepisów. Zmiana dotyczy 
podatników, którzy z powodu utraty prawa do zwolnienia 
z § 3 ust. 1 pkt 3 zobowiązani byliby do zainstalowania ponad 
5 tys. kas rejestrujących. Na gruncie poprzedniego rozporzą-
dzenia zwolnienie traciło moc po upływie dwóch lat, licząc 
od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym po-
datnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półro-
cza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%. 
W obecnym rozporządzeniu w § 5 ust. 4 okres ten skrócono 
z dwóch lat do roku. 

W trakcie konsultacji społecznych część organizacji, np. 
Pracodawcy RP, zgłosiło krytyczne uwagi w odniesieniu do 
omawianej regulacji. Należy zgodzić się z argumentacją pod-
noszoną przez te organizacje, że modyfikacja polegająca na 
skróceniu okresu zwolnienia z obowiązku rejestracji kas fi-
skalnych dla podatników, którzy muszą zainstalować ich po-
nad 5 tys., a mają na przykład rozległą sieć placówek lub są 
zobowiązani do stosowania procedur wynikających z ustawy 
Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupu to-
warów i usług, może uniemożliwiać wywiązywanie się z na-
łożonych obowiązków w tak krótkim czasie. 
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nowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż 
liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania 
w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. 

Komentowany przepis pozwala na odpowiednie przedłu-
żenie okresu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania 
w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach 
kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być pro-
wadzone w kolejnych miesiącach.

Stosowanie terminów
Przepis §  7 odnosi się do regulacji przejściowych dotyczą-
cych stosowania przez podatników zwolnień z obowiązku 
ewidencjonowania. Regulacje te określają, które z terminów 
powinny być stosowane przez podatników, którzy przestali 
spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjono-
wania przed wejściem w życie rozporządzenia. 

Podatnik, który przestał spełniać warunki umożliwiające 
korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania 
przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje terminy 
określone w § 3 rozporządzenia z 26 lipca 2010 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastoso-
waniu kas rejestrujących.

Ponadto §  7 ust.  2 rozporządzenia zawiera regulację, która 
stanowi, że podatnicy, którzy rozpoczęli w 2012 r. dostawy to-
warów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, w celu określenia limitu obrotu określonego w § 3 ust. 1 
pkt 1, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewiden-
cjonowania w 2013 r., nie biorą pod uwagę okresu wykonywa-
nia sprzedaży w 2012 r. Zatem podatników tych obowiązywać 
będzie limit 20 tys. zł w skali całego 2012 r. 

Ponadto zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia podatnicy, któ-
rzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania 
do wejścia w życie rozporządzenia, a nie będą mieli prawa do 
dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych 
regulacji, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie za po-
mocą kas rejestrujących z dniem 1 marca 2013 r. Regulacja 
ta odnosi się między innymi do podatników, którzy w 2012 r. 
przekroczyli limit obrotu objęty regulacjami rozporządzenia, 
tj. 20 tys. zł, a nie przekroczyli limitu wynikającego z rozpo-
rządzenia obowiązującego w 2012 r., tj. 40 tys. zł. 

Natomiast § 7 ust. 4 stanowi wyjątek od ogólnej zasady wy-
rażonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia. Omawiana regulacja sta-
nowi, że w przypadku podatników, którzy rozpoczęli ewiden-
cjonowanie czynności wymienionych w pozycji 33, 34, 39 lub 
40 załącznika przed 1 stycznia 2013 r., zwolnienia z § 2 ust. 1 
rozporządzenia, w zakresie tych czynności, nie stosuje się. 
Są to głównie czynności, takie jak:
 ■ dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na 
rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszka-
niowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysłu-
guje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które 
są właścicielami lokali położonych w budynkach admini-
strowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również 
przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali 
(poz. 33 załącznika);

W każdym razie skrócenie okresu zwolnienia z dwóch lat do jed-
nego roku może być uciążliwe i kosztowne, ze względu na jed-
norazowy zakup dużej liczby kas rejestrujących, dostosowanie 
systemów informatycznych, przeszkolenie pracowników, a także 
w wielu przypadkach przeprowadzenie procedur przetargowych. 

Rozporządzenie zakłada jednocześnie utrzymanie zasady 
ogólnej, wypływającej z § 6, która odnosi się do stopniowego 
wprowadzania kas po upływie wspomnianego okresu. 

Ogólna zasada, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewi-
dencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym utracił tytuł uprawniający do zwolnienia, 
dotyczy również podatników, o których mowa w § 3 ust.  1 
pkt  4 rozporządzenia, rozpoczynających dostawę towarów 
lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 
w pierwszym półroczu roku podatkowego, u których udział 
procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy 
wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80%. 

Ta sama zasada ma również zastosowanie w przypadku po-
datników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, rozpoczynają-
cych dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych w drugim półroczu roku podatkowe-
go, u których udział procentowy obrotu będzie do końca roku 
podatkowego równy albo niższy niż 80%. Wówczas zwolnie-
nie traci moc w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia tego 
roku podatkowego. 

Komentowany przepis w ust.  7 zawiera uregulowanie, któ-
re odnosi się do utraty przez podatnika prawa do zwolnie-
nia z tytułu limitu obrotów wynikających z § 3 ust. 1 pkt 1 
i 2 w przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 
ust. 1. Zatem podatnicy tacy nie mogą w ogóle korzystać ze 
zwolnienia wynikającego z limitu obrotowego. 

Jednak uregulowanie to nie odnosi się do innych tytułów 
zwolnienia określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przedmioto-
wych uregulowanych w § 2 rozporządzenia, jeśli podatnicy ci 
będą spełniać odrębne warunki określone w tych przepisach. 
Ostatni ustęp komentowanego paragrafu stanowi, że w przy-
padku podatników wykonujących czynności wskazane w § 4 
ust. 1 pkt 1 lit. b–l, którzy korzystają ze zwolnienia wynika-
jącego z poz. 33 załącznika, nie ma zastosowania § 5 ust. 7 
rozporządzenia. 

Rozpoczęcie ewidencji
Treść § 6 rozporządzenia stanowi powielenie regulacji obo-
wiązujących do końca 2012 r., z wyjątkiem wspomnianej 
wcześniej zmiany dotyczącej skrócenia okresu wygaśnięcia 
zwolnienia u podatników, którzy są obowiązani do wprowa-
dzenia jednorazowo więcej niż 5 tys. kas rejestrujących. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia podatnicy są zobowiązani 
do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach określonych 
w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 kas rejestrujących 
(liczba kas jest zaokrąglana w górę do liczb całkowitych), 
zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego, zgodnie 
z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Od pierwszego dnia każdego 
miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjo-
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obowiązek ewidencjonowania, nie mogą korzystać z tego 
zwolnienia. W przypadku natomiast podatników, którzy 
przed 1 stycznia 2013 r. przestali spełniać warunki do zwol-
nień przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 obowiązującego 
rozporządzenia, nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. 

Konsekwencje zmian
Choć zwolnienia dotyczące ewidencji sprzedaży za pomo-
cą kas rejestrujących nie uległy dramatycznej zmianie od  
1 stycznia 2013 r., to i tak są dość znaczące.

Jak już wspomniano, szczególną uwagę zwraca w tym kontek-
ście znaczne zwiększenie restrykcyjności przepisów rozpo-
rządzenia, polegające głównie na obniżeniu progów umożli-
wiających korzystanie ze zwolnienia z obowiązku stosowania 
kasy rejestrującej. Nie bez znaczenia w tym względzie są rów-
nież restrykcyjne postanowienia regulujące okresy, za które 
należy wyliczać wspomniane progi.

Pozytywnie natomiast należy ocenić doprecyzowanie wielu 
przepisów, które dotychczas były niejasne, przez co stanowiły 
powód licznych sporów pomiędzy podatnikami a organami 
skarbowymi.

Szkoda tylko, że Ministerstwo Finansów niewiele zrobiło, aby 
uprościć przepisy regulujące zasady stosowania kas rejestru-
jących. Tego rodzaju kierunek byłby dostrzeżony i doceniony 
głównie przez drobnych przedsiębiorców, którzy codziennie 
muszą zmagać się z zawiłościami prawnymi dotyczącymi 
ewidencji księgowej. 

 ■ świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest 

dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane iden-
tyfikujące,

2) liczba świadczonych usług, o których wspomina pkt 1, 
w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, 
przy czym całkowita liczba odbiorców tych usług w tym 
okresie była mniejsza niż 20 (poz. 34 załącznika);

 ■ dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu 
urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które 
w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają 
towar (poz. 39 załącznika);

 ■ usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydają-
cych bilety, obsługiwanych przez klienta, które również 
w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach bądź
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i do-

wodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wy-
nika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 
(poz. 40 załącznika). 

Natomiast w przypadku pozostałych czynności wymienionych 
w załączniku wyłączenie to nie ma zastosowania i podatnicy 
mogą korzystać ze zwolnienia uregulowanego w § 2 ust. 1.

Dwa kolejne i zarazem ostatnie ustępy §  7, czyli ust.  5 i 6, 
są faktycznie powtórzeniem odpowiednio § 3 ust. 2 oraz § 3 
ust.  3. Podatnicy, którzy w latach wcześniejszych, tj. przed  
1 stycznia 2012 r., przestali spełniać warunki do korzystania 
ze zwolnienia z tytułu limitów obrotów lub powstał u nich 
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Nowe regulacje obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Do  końca września 2013  r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas 
zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązującego do 31 marca tego roku.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych są kłopotliwe i nieprecyzyjne 

Nowy układ i  zmieniona treść paragonu fiskalnego oraz 
prowadzenie osobnej ewidencji w  przypadku reklamacji 
towaru lub usługi – takie regulacje wprowadziło nowe roz-
porządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Od  1 kwietnia 2013  r. obowiązuje rozporządzenie ministra 
finansów z  14 marca 2013  r. w  sprawie kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 363). Jego celem jest zapewnie ciągło-
ści regulacji prawnych w zakresie ewidencjonowania obrotu 
przy zastosowaniu kas rejestrujących po  utracie mocy po-
przedniego rozporządzenia normującego te kwestie. 

Odrębna ewidencja dla reklamacji
Nowa regulacja w  dużej mierze powtarza zapisy poprzed-
niego aktu. Minister Finansów zdecydował się uzasadnić, 
że  ewidencjonowaniu podlega również otrzymanie całości 
lub części należności przed dokonaniem sprzedaży. Dodat-
kowo podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione 
lub będący podatnikami zwolnionymi muszą ewidencjono-
wać wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną. Zmieniły się 
również zasady zwrotu i  reklamacji towaru lub usługi oraz 
sposobu postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomy-
łek. Takie zdarzenia są ujmowane w odrębnej ewidencji.

Zmiany treści paragonu fiskalnego
Rozporządzenie wprowadziło również kilka bardzo istotnych 
zmian. Przede wszystkim zmieniła się treść i układ paragonu 
fiskalnego. Musi on  zawierać nazwę towaru lub usługi po-
zwalającą na jednoznaczną ich identyfikację, a także numer 
identyfikacji podatkowej nabywcy – na jego żądanie. 

Jest to  spełnienie postulatu wyrażonego w  orzecznictwie 
NSA co do konieczności zapewnienia konsumentom możli-

wości weryfikacji prawidłowości dokonanych zakupów. Po-
nadto ma umożliwić podatnikom wystawianie przy pomocy 
kas rejestrujących tzw. faktur uproszczonych. 

Niestety zmiana dotycząca dodatkowego opisu towarów 
i usług jest nieprecyzyjna, w szczególności nie wiadomo, jak 
dokładny musi być opis. Również ze względów technicznych 
wiele dotychczas stosowanych kas nie jest w  stanie spełnić 
tego wymogu m.in. z  powodu ograniczonej pamięci kasy, 
która pozwala na ewidencjonowanie np. 900 artykułów, pod-
czas gdy w sklepie jest ich znacznie więcej. Jeszcze większy 
problem przysparza konieczność umieszczenia na paragonie 
numeru NIP nabywcy – tutaj również pojawiły się liczne pro-
blemy natury technicznej.

Kolejny wachlarz obowiązków
Minister Finansów dopiero co zdecydował się na obniżenie 
progu dla skorzystania ze  zwolnienia z  obowiązku ewiden-
cjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej. W  konse-
kwencji z 1 marca 2013  r. liczna grupa podatników została 
zobowiązana do  zakupu kasy. Po  tak znaczących zmianach 
można było oczekiwać, że rozporządzenie w sprawie kas reje-
strujących nie będzie nakładało na podatników nowych obo-
wiązków. Wprowadzone zmiany są jednak znaczne, a w do-
datku nieprecyzyjne.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z  14 marca 2013  r. 
w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Marcin Szymocha
ekspert podatkowy 
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Nie wszystkie kasy trzeba wymienić 

Wprowadzone zmiany od 1 kwietnia nie oznaczają zakazu 
użytkowania starych kas. Większość przepisów jest powtó-
rzona z regulacji obowiązującej do końca marca. 

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących z 14 mar-
ca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) weszło w życie 1 kwietnia 
2013 r., co związane jest z utratą mocy obowiązującej dotych-
czasowych przepisów z tą datą. Przy tej okazji Ministerstwo 
Finansów uporządkowało również dotychczasowe doświad-
czenia z zakresu stosowania tych przepisów. 

Fiskalizacja kasy – nowy termin
W pierwszej kolejności zwraca uwagę nowa definicja fiska-
lizacji kasy, która, jak dotychczas musi poprzedzać jej użyt-
kowanie. Ma to  być zatem jednokrotna i  niepowtarzalna 
czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią 
fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fi-
skalnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia).

Ponadto podatnicy mają ewidencjonować „każdą sprzedaż”, 
przy czym oczywiście chodzi o  sprzedaż podlegającą fiska-
lizacji na  podstawie art.  111 ustawy o  VAT, czyli na  rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Oczywiście dotyczy to  także wystawienia paragonu na  za-
liczkę i w tych wszystkich przypadkach, gdy mamy sprzedaż 
częściowo – co dotychczas było często przedmiotem sporów 
i wątpliwości (§ 3 ust. 1-2 rozporządzenia).

Reklamacje w odrębnych ewidencjach
Nowością z  kolei jest wynikający z  §  3 ust.  4 rozporządze-
nia w sprawie kas obowiązek odrębnego ewidencjonowania 
reklamacji i skont, gdzie poza danymi dotyczącymi pierwot-
nej sprzedaży, trzeba będzie dokładnie oznaczyć wskazane 
zdarzenia, a nawet wskazać dokumenty je potwierdzające – 
wszystko oczywiście również ze  wskazaniem kwot podatku 
i ich zmian.
Pomyłki będą także odrębnie ewidencjonowane
Kolejna odrębna ewidencja dotyczy z  kolei przypadku wy-
stąpienia „oczywistej pomyłki” (§  3 ust.  5 rozporządzenia 
w  sprawie kas). Prawodawca niestety nie zdefiniował tego 
pojęcia, co może prowadzić do oczywistych nadużyć ze stro-
ny kontrolujących, choć nakazuje wskazać przyczyny i oko-
liczności wystąpienia tej omyłki. Wydaje się więc, że  jest 
to w istocie ujęcie w ramy prawne, dotychczas jedynie dok-
trynalnego, anulowania paragonu. 

Zero techniczne
Zupełną nowością (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) jest rów-
nież tzw. zero techniczne, które ma służyć do ewidencjono-
wania sprzedaży opodatkowanej marżą. 

Nazwa towaru nie może być zbyt ogólna 

Szczególnie, jeżeli mamy grupy opodatkowane różnymi 
stawkami VAT lub o różnych cenach. Kontrola może dążyć 
do sprecyzowania tych danych (porównanie zakupu ze sprze-
dażą i spisem z natury). 

Nie muszą to  być jednak nazwy pochodzące z  klasyfika-
cji statystycznych – mogą być potoczne. Najlepiej, aby były 
to nazwy handlowe, przynajmniej szczegółowe na poziomie 
rodzaju – im niżej tym lepiej – dla bezpieczeństwa własnego 
podatnika. 

Oczywiście poziomy posiadające małą, ale różnorodną asor-
tymentowo sprzedaż, nie muszą być aż tak dokładne, ponie-
waż np. pieczywo łatwo odróżnić od  nabiału. Jeżeli jednak 
przedsiębiorca prowadzi np. sklep wyłącznie mięsny, to war-
to byłoby wprowadzić głębszy poziom rozróżniania nazw 
produktów (podgrupy w  ramach grup pochodzenia mięsa 
z określonych zwierząt).

Zmiany oczywiście nie oznaczają kompletnego braku możli-
wości użytkowania starych kas – tym bardziej, że większość 
przepisów jest powtórzona z regulacji obowiązującej do koń-
ca marca. 

Dodatkowo podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte 
w okresie ważności:
 ■ decyzji ministra właściwego do  spraw finansów publicz-
nych wydanej na  podstawie przepisów obowiązujących 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warun-
ków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy reje-
strujące oraz warunków ich stosowania,

 ■ potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy 
o VAT, wydanego po 1 września 2011 r.

– mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upły-
wie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawi-
dłowość rozliczeń podatnika (§ 35 rozporządzenia w sprawie 
kas).

Co więcej, jeżeli podatnicy posiadają takie kasy, jak też kasy 
nabyte przez użytkowników w  okresie obowiązywania po-
twierdzeń wydanych przed 1 września 2011 r., i kasy te nie 
spełniają wymagań technicznych określonych w rozdziale 2 
rozporządzenia, to i tak mogą je stosować, stosując przepisy 
odpowiednio.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z  14 marca 2013  r. 
w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Mirosław Siwiński
doradca podatkowy
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ny przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, 
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności 
w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub 
świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjono-
wania, wymienione w części I załącznika do rozporzą-
dzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czyn-
ności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, 
wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, 
w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udzia-
łem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku po-
datkowym wyższy niż 80%;

4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 
2012  r. dostawę towarów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli prze-
widywany przez podatnika udział procentowy obrotu 
za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania 
tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany 
okres wykonywania tych czynności w roku podatko-
wym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany 
udział procentowy obrotu za okres do końca roku, bę-
dzie wyższy niż 80%.

2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, 
którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do 
ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwol-
nienia.
3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podatników, 
którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku 
podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub 
niższy niż 80%.

§  4. [Obowiązkowa ewidencja] 1. Zwolnień z obowiązku 
ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje 
się w przypadku:

1) dostaw:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w ro-

dzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 
29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez 

napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

ROZPORZĄDZENiE MiNiSTRA FiNANSóW
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji  
przy zastosowaniu kas rejestrujących

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382)
Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres rozporządzenia] Rozporządzenie określa zwol-
nienia na czas określony niektórych grup podatników i niektó-
rych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestru-
jących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki 
korzystania ze zwolnienia.

§ 2. [Zwolnienia przedmiotowe] 1. Zwalnia się z obowiązku 
ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienio-
ne w załączniku do rozporządzenia. 2. W przypadku podat-
ników świadczących usługi, o których mowa w poz.  21, 24 
i 25 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastoso-
wanie, jeżeli usługi te w całości są dokumentowane fakturą. 
3. W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej 
połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie 
usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych warunek, o którym 
mowa w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje 
się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca 
tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług 
w tym okresie będzie mniejsza niż 20. 4. W przypadku po-
datników rozpoczynających w drugiej połowie 2013  r. albo 
w drugiej połowie 2014  r. świadczenie usług na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych warunek, o którym mowa w poz. 34 
pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, 
jeżeli liczba świadczonych usług do końca roku nie przekro-
czy 25, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie 
mniejsza niż 10.

§ 3. [Zwolnienia podmiotowe] 1. Zwalnia się z obowiązku 
ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:

1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty  
20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających 
w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczy-
ła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności 
w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 
2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywa-
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g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wy-
łączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfiko-
wanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spa-
lania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 
30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyj-
nego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych 
elementów elektronicznych oraz części do aparatów 
i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, an-
ten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i ak-
cesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego 
(PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych 
metali, których dostawa nie może korzystać ze zwol-
nienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 
i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm ma-
gnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart 
pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cy-
frowych nośników danych zawierających zapisane 
dane lub zapisane pakiety oprogramowania kom-
puterowego, w tym również sprzedawanych łącznie 
z licencją na użytkowanie,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych 
na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe 
albo jako dodatki lub domieszki do paliw silniko-
wych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów al-
koholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz 
napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa 
i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alko-
holu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, 
z wyjątkiem towarów dostarczanych w sposób określo-
ny w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunika-

cji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 
i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego tak-
sówkami. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. b–l nie stosuje się do zwolnień 
wynikających z poz. 33 załącznika do rozporządzenia.

§ 5. [Utrata zwolnień] 1. W przypadku podatników, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upły-
wie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym 
podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych w kwocie 20.000 zł. 
2. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust.  1 
pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy na-
stępujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył ob-
rót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności, w kwocie 20.000 zł. 
3. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust.  1 
pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, li-
cząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym 

podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego 
półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 
80%, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, którzy na skutek utraty 
zwolnienia obowiązani byliby do rozpoczęcia ewidencjo-
nowania przy zastosowaniu więcej niż 5000 kas, zwolnienie 
traci moc po upływie roku, licząc od końca półrocza danego 
roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwol-
nienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy ob-
rotu był równy albo niższy niż 80%. 
5. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 
rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych w pierwszym półroczu roku 
podatkowego, u których udział procentowy obrotu w okresie 
pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest 
równy albo niższy niż 80%, zwolnienie traci moc po upływie 
dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął 
ten okres. 
6. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 
rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych w drugim półroczu roku 
podatkowego, u których udział procentowy obrotu będzie do 
końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80%, zwolnie-
nie traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego 
roku podatkowego. 
7. W przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 
ust. 1, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, tracą 
moc z chwilą wykonania tej czynności. 
8. W przypadku podatników wykonujących czynności, o któ-
rych mowa w §  4 ust.  1 pkt  1 lit. b–l, którzy korzystają ze 
zwolnienia wynikającego z poz. 33 załącznika do rozporzą-
dzenia, przepisu ust. 7 nie stosuje się.

§ 6. [Terminy rozpoczęcia ewidencji] 1. Podatnicy są obo-
wiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach 
określonych w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w za-
okrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestru-
jących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego, 
zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy. Od pierwszego dnia każdego 
następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować 
do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie 
mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewi-
dencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, 
wynikająca ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 
ustawy. 
2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określo-
nych w ust.  1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obro-
tów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których 
ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych 
miesiącach.
§ 7. [Przepisy przejściowe] 1. W przypadku podatników, któ-
rzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku 
ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjo-
nowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
strujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930). 
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2. W przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. do-
stawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, uprawnia-
jącą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. 
stanowi kwota 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania 
tych czynności w 2012 r. 
3. W przypadku podatników, którzy:

1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz

2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na 
podstawie § 2 i § 3
– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci 

moc z dniem 1 marca 2013 r.
4. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 
2013  r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienio-
nych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia, 

zwolnienia, o którym mowa w §  2 ust.  1, w zakresie tych 
czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się. 
5. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podat-
ników, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. byli obowiąza-
ni do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do 
zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. 
6. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podat-
ników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013  r. przestali speł-
niać warunki do zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 
i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących.

§  8. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik 
CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol  
PKWiUa) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

i. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1. ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weteryna-
ryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2. 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimaty-
zacyjnych

3. 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4. 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5. 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6. 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7. 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebez-
pieczne

8. 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9. 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych 
nadających się do recyklingu

10. 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11. 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12. ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów 
niebezpiecznych – z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (po-
nownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13. 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami



15

KASY REJESTRUJĄCE 2013

Poz. Symbol  
PKWiUa) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

14. ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem roz-
kładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. 
Warszawy) lub związek komunalny

15. ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów 
miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe 
ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16. ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącz-
nie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane 
ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17. 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi 
przez zwierzęta

18. ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy to-
warów na zamówienie

19. ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty 
i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20. ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 
bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21. ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wy-
łącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłą-
czeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22. 61 Usługi telekomunikacyjne

23. 64–66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

24. ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

25. ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

26. ex 69.10.1 Usługi prawne – dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P

27. ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni, 
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

28. 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpie-
czeń społecznych

29. ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem: 
–  usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(PKWiU 85.51.10.0), 
– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), 
– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

30. ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

31. 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

32. 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

ii. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

33. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszka-
niowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które 
są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również 
przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeśli łącznie są spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest doku-
mentowane fakturą, w której są zawarte  dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których 
mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym 
okresie była mniejsza niż 20
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Poz. Symbol  
PKWiUa) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

35. Dostawa nieruchomości

36. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wy-
konaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre-
dytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie 
wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdziel-
czej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentują-
cych zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38. Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

39. Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które 
w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

40. Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również 
w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówko-
wej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 
zapłata dotyczyła

41. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu upraw-
niającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób 
oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych 
(w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny konduktorskie)

42. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

43. Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za 
wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo-
wo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jedno-
znacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44. Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45. Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnia-
nych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46. Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 
ust. 1 pkt 15 ustawy

47. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48. Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rol-
niczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 
ustawy

Objaśnienie: ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.
a) Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
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ROZPORZĄDZENiE
MiNiSTRA FiNANSóW

z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 163)

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres rozporządzenia] Rozporządzenie określa spo-
sób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego 
(zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej 
dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez 
podatnika kwot, o których mowa w art.  111 ust.  6 ustawy, 
oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich 
odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania 
przez podatnika zwrotu tych kwot.

§ 2. [Warunki uzyskania ulgi] 1. Odliczenia kwoty, o której 
mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, 
lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, 
pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących 
i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik 
zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku 
należnego nie później niż w obowiązujących terminach, 
przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy 
kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te 
spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy 
oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą od-
powiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności 
za kasę rejestrującą.

2. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną 
kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu in-
stalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpo-
wiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, je-
żeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiąz-
kowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

§ 3. [Wysokość odliczenia] 1. Odliczenie może być dokona-
ne w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług 
za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjono-
wanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy nastę-
pujące po tym okresie rozliczeniowym.
2.  Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie 
może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku 
należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa 
w art. 86 ustawy.

3.  W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa 
albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozli-
czeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowa-
nej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozli-
czeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez 
podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik 
składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez 
podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik 
składa deklaracje za okresy kwartalne.

4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ry-
czałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za 
dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która 
powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

§ 4. [Ulga dla podatników zwolnionych z VAT] 1. W przy-
padku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 usta-
wy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest 
dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego.
2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę po-
datnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatko-
wej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewo-
zów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi 
– dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym 
i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu 
prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy 
rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestru-
jącej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę 
rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika 
lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy 
dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji po-
nownej taksometru współpracującego z kasą o zasto-
sowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji 
przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegro-
wanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podat-
ników świadczących usługi przewozu osób i ładunków 
taksówkami osobowymi i bagażowymi.

§  5. [Kasy z taksometrem] W przypadku zakupu kas reje-
strujących zintegrowanych w jednej obudowie z taksome-
trem, nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym 
potwierdzeniem, odliczenia i zwroty, o których mowa w § 3, 
stosuje się odpowiednio.
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§ 6. [Zwrot odliczonych kwot] 1. Podatnicy są obowiązani 
do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowa-
nych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okre-
sie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;
2) nastąpi otwarcie likwidacji;
3) zostanie ogłoszona upadłość;
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddzia-

łu), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, 
o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o któ-
rych mowa w § 2 i 3.

2. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych 
na zakup kas rejestrujących w przypadkach, o których mowa 
w art. 111 ust. 6 ustawy, oraz w przypadkach wymienionych 
w ust. 1 pkt 4 i 5, odnosi się tylko do tych kas, których te wa-
runki lub przypadki dotyczyły.

3. Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych 
na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek wła-
ściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po:
a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasad-

niające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik 
rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasad-
niające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik 
rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu 
w przypadku podatników, o których mowa w art.  111 
ust. 5 ustawy.

§  7.  [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2011 r.
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6) kasie własnej – rozumie się przez to kasę podatnika 
obowiązanego do  jej stosowania w  zakresie pro-
wadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo pro-
wadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji 
prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podat-
ników;

7) książce kasy – rozumie się przez to dokumentację 
dotyczącą danej kasy, której wzór określają przepi-
sy wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy;

8) module fiskalnym kasy – rozumie się przez to urzą-
dzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty 
podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób 
wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych 
przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

9) numerze ewidencyjnym kasy – rozumie się przez 
to niepowtarzalny numer, który naczelnik urzędu 
skarbowego nadaje kasie, po zgłoszeniu fiskalizacji 
kasy przez podatnika i podmiot prowadzący serwis 
główny lub podmiot prowadzący serwis kas;

10) numerze unikatowym kasy – rozumie się przez 
to  indywidualny i  niepowtarzalny numer nada-
wany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każ-
dą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną, 
który nie może być przypisany innym urządze-
niom;

11) pamięci fiskalnej – rozumie się przez to urządzenie 
zawierające elektroniczny nośnik danych, umożli-
wiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych 
pod kontrolą programu pracy kasy, które są  nie-
usuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz 
wielokrotny odczyt tych danych;

12) paragonie fiskalnym – rozumie się przez to  wy-
drukowany przez kasę dla nabywcy w  momencie 
sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną 
transakcję sprzedaży;

13) podmiocie dokonującym wewnątrzwspólnotowe-
go nabycia lub importu kas – rozumie się przez 
to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niema-
jącą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia lub 
importu danego typu kasy i wprowadza ją do obro-
tu na terytorium kraju;

14) podmiocie prowadzącym serwis główny – rozumie 
się przez to:
a) producenta krajowego danego typu kasy pro-

wadzącego jej serwis,

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie kas rejestrujących

(Dz.U. z 2013 r. poz. 363)

Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres rozporządzenia] Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia przez podatników, o których 

mowa w  art.  111 ust.  1 ustawy z  dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 
„ustawą”, ewidencji obrotu i  kwot podatku należ-
nego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanej 
dalej „ewidencją”;

2) warunki używania przez podatników kas rejestru-
jących, zwanych dalej „kasami”;

3) termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skar-
bowego w  celu otrzymania numeru ewidencyjne-
go, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub 
składane w związku z używaniem kasy, oraz wzory 
tych dokumentów;

4) warunki zorganizowania i  prowadzenia serwisu 
kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz 
warunki, które powinny spełniać podmioty prowa-
dzące serwis kas;

5) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów 
technicznych kas.

§ 2. [Słownik] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to para-

gon fiskalny, fakturę i raport fiskalny;
2) fiskalizacji kasy – rozumie się przez to jednokrotną 

i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modu-
łu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakoń-
czoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;

3) innym podmiocie – rozumie się przez to  agenta, 
zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która 
na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośred-
nictwa lub innej umowy o podobnym charakterze 
dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podat-
nika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji;

4) kasie z elektronicznym zapisem kopii – rozumie się 
przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do spo-
rządzania kopii drukowanych dokumentów fiskal-
nych i  wydruków niefiskalnych w  postaci zapisu 
na informatycznych nośnikach danych;

5) kasie powierzonej – rozumie się przez to kasę po-
datnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie 
prowadzenia ewidencji, który na podstawie umo-
wy przekazuje ją innemu podmiotowi do  prowa-
dzenia ewidencji w jego imieniu;
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b) podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowe-
go nabycia lub importu danego typu kasy pro-
wadzący jej serwis,

c) podmiot, któremu przekazano prowadzenie 
serwisu kas na  podstawie umowy, o  której 
mowa w § 29;

15) podmiocie prowadzącym serwis kas – rozumie się 
przez to  przedsiębiorcę, o  którym mowa w  art.  4 
ustawy z  dnia 2 lipca 2004  r. o  swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Dz. U. z  2010  r. Nr  220, 
poz. 1447, z późn. zm.), prowadzącego działalność 
serwisu kas i posiadającego autoryzację podmiotu 
prowadzącego serwis główny;

16) producencie krajowym – rozumie się przez to oso-
bę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
wytworzyła dany typ kasy i wprowadza ją do obro-
tu na terytorium kraju;

17) programie archiwizującym – rozumie się przez 
to  zewnętrzny program umożliwiający w  syste-
mach ogólnie dostępnych odczyt, prezentację 
i  sprawdzenie danych zapisanych na  informatycz-
nych nośnikach danych;

18) programie pracy kasy – rozumie się przez to pro-
gram zainstalowany w  module fiskalnym, odpo-
wiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewnia-
jący prawidłowy, jednokrotny i  niezmienialny 
zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci 
fiskalnej kasy oraz wydruk dokumentów fiskal-
nych i wydruków niefiskalnych, a także zapis kopii 
wydruków na informatycznych nośnikach danych 
w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii;

19) raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w  tym 
miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się 
przez to  dokument fiskalny zawierający dane suma-
ryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub 
za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych sta-
wek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;

20) serwisancie kas – rozumie się przez to osobę fizycz-
ną, działającą na  rzecz podmiotu prowadzącego 
serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis 
kas, która wykonuje czynności obejmujące serwis 
kas i została do tego upoważniona przez podmiot 
prowadzący serwis główny;

21) serwisie kas – rozumie się przez to czynności obej-
mujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje 
oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie 
z przepisami rozporządzenia oraz przepisami wy-
danymi na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Rozdział 2
Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji  

oraz warunki używania kas rejestrujących

§ 3. [Ewidencja reklamacji] 1. Podatnicy prowadzą ewiden-
cję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie 
przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że  kasa spełnia 
funkcje wymienione w  art.  111 ust.  6a ustawy oraz kryte-
ria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

2. Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub czę-
ści należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą 
jej otrzymania.
3. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych rekla-
macji towarów i usług.
4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które 
skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z ty-
tułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na  jedno-

znaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru 
lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji 
towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość 
brutto towaru lub usługi będących przedmio-
tem reklamacji oraz wartość podatku należnego 
– w przypadku zwrotu całości należności z  tytułu 
sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej 
wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu 
części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji 

towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę 
i nabywcę.

5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewiden-
cji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie 
w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość 
sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnie-
nia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu 
fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której 
nastąpiła oczywista pomyłka.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewiden-
cjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wy-
sokości.

§  4.  [Podatnicy zwolnieni z  VAT] Podatnicy, o  których 
mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, ewidencjonują wartość sprze-
daży jako sprzedaż zwolnioną.

§  5.  [Przekazanie kasy] 1.  Podatnik, który ma obowiązek 
prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży in-
nemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowią-
zuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swo-
im imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.
2. W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również 
do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje 
na  potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz 
kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej 
i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
3. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu 
prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu 
do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, 
następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

§ 6. [Oznaczenia literowe] 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
1) wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny;
2) dokonują po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży 

w trybie fiskalnym i nie dokonują sprzedaży ewi-
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dencjonowanej przy zastosowaniu kasy po  jej fi-
skalizacji w żadnym innym trybie, w tym w trybie 
szkoleniowym;

3) sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończe-
niu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż 
przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu na-
stępnym;

4) sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) 
po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w ter-
minie do  25. dnia miesiąca następującego po  da-
nym miesiącu;

5) stosują oznaczenia literowe od „A” do „G” do przy-
porządkowania stawki podatku do nazw towarów 
i usług, przy czym:
a) literze „A” jest przyporządkowana stawka pod-

stawowa podatku,
b) literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe 

stawki podatku stosowane na poszczególne to-
wary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

6) przyporządkowują dowolną wolną literę, z  wyjąt-
kiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne) 
w  przypadku sprzedaży opodatkowanej, o  której 
mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; 
przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego 
rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce 
kasy;

7) dokonują wydruku wszystkich emitowanych przez 
kasę dokumentów i  w  przypadku kas innych niż 
z elektronicznym zapisem kopii, kopii tych doku-
mentów na taśmie papierowej;

8) przechowują kopie dokumentów fiskalnych przez 
okres wymagany w ustawie oraz w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zgodnie z warun-
kami określonymi w  ustawie z  dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

2. Podatnicy stosujący kasy, które rozliczają więcej niż jedną 
transakcję w  jednym czasie, zamykają wszystkie rozpoczęte 
w  ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu 
fiskalnego dobowego.

§ 7. [Przewóz osób] 1. Podatnicy w zakresie świadczonych 
przez nich usług przewozu osób i  ich bagażu podręcznego 
taksówkami stosują kasy, które uzyskały potwierdzenie speł-
nienia kryteriów i  warunków technicznych, którym muszą 
odpowiadać kasy o zastosowaniu specjalnym, przeznaczone 
do ewidencji obrotu i kwot podatku związanych ze świadcze-
niem usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksów-
kami, z tym że jeżeli w potwierdzeniu wskazano, że dana kasa 
jest przeznaczona do współpracy z taksometrami określone-
go typu, podatnik musi spełnić te warunki.
2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podatnicy świad-
czący usługi przewozu osób i  ich bagażu podręcznego tak-
sówkami nie są obowiązani do rozliczania się według wska-
zań taksometru, stosują kasy wyposażone również w funkcję 
związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie ne-
gocjowanych.

§  8.  [Treść paragonu] 1.  Paragon fiskalny zawiera co  naj-
mniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu 
sprzedaży, a  dla sprzedaży prowadzonej w  miej-

scach niestałych – adres siedziby lub miejsca za-
mieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3) numer kolejny wydruku;
4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na  jedno-

znaczną ich identyfikację;
7) cenę jednostkową towaru lub usługi;
8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towa-

ru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej 
stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według 

poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu 
rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12) łączną kwotę podatku;
13) łączną kwotę sprzedaży brutto;
14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprze-

daż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży 
brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;
16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż 

jednym stanowisku kasowym;
17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP na-

bywcy) – na żądanie nabywcy;
18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy 
sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon 
fiskalny może zawierać w  miejscu określonym dla nazwy, 
o której mowa w ust. 1 pkt 6, również opis towaru lub usługi 
stanowiący rozwinięcie tej nazwy.
3. Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znaj-
dować się w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem in-
formacji o  dacie oraz godzinie i  minucie sprzedaży, a  logo 
fiskalne i  numer unikatowy kasy muszą być umieszczone 
centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

§ 9. [Treść paragonu w kasie specjalnej] 1. Paragon fiskal-
ny drukowany przez kasę o zastosowaniu specjalnym prze-
znaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług 
przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami zawie-
ra co najmniej:

1) imię i  nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres 
jego zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3) numer kolejny wydruku;
4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;
5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach 

i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;
6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
7) długość drogi przejechanej w czasie kursu;
8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane 

do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;
9) liczbę impulsów i  wartość usługi odnoszące się 

do poszczególnych taryf;
10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych;
11) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
12) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według 

poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu 
rabatów lub narzutów;
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13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
14) łączną kwotę podatku;
15) łączną kwotę sprzedaży brutto;
16) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprze-

daż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży 
brutto;

17) kolejny numer paragonu fiskalnego;
18) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP na-

bywcy) – na żądanie nabywcy;
19) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. W przypadku kasy wyposażonej również w funkcję zwią-
zaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjo-
wanych, o której mowa w § 7 ust. 2, paragon fiskalny, oprócz 
danych wymienionych w ust. 1, związanych z wyceną kursu 
według wskazań taksometru, zawiera także:

1) cenę uzgodnioną do zapłaty i kwotę podatku pod-
legające ewidencji w pamięci fiskalnej kasy;

2) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą na-
bywcy usługi oraz jego adres;

3) miejsce rozpoczęcia i  zakończenia kursu, z  tym 
że  w  przypadku gdy kurs skończył się w  miejscu 
jego rozpoczęcia, należy podać nazwę głównych 
miejscowości objętych trasą kursu.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być na ory-
ginale i kopii paragonu fiskalnego wpisane ręcznie w odpo-
wiednich miejscach oznaczonych na  tym paragonie fiskal-
nym, a  fakt wręczenia paragonu fiskalnego nabywcy usługi 
powinien być przez niego potwierdzony czytelnym podpisem 
na kopii paragonu fiskalnego.
4. Przepisy ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 nie dotyczą podatników 
stosujących kasy z elektronicznym zapisem kopii.

§  10.  [Elementy paragonu w  transporcie] Paragon fiskal-
ny drukowany przez kasę o zastosowaniu specjalnym prze-
znaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług 
w zakresie transportu pasażerskiego zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu 
sprzedaży, a  dla sprzedaży prowadzonej w  miej-
scach niestałych – adres siedziby lub miejsca za-
mieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3) numer kolejny wydruku;
4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
6) oznaczenie „BILET” lub „OPŁATA DODATKOWA”;
7) rodzaj biletu;
8) tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;
9) numer kursu;
10) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub 

zakres ważności, lub okres ważności biletu;
11) cenę jednostkową usługi;
12) wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;
13) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usłu-

gi, z  oznaczeniem literowym przypisanej stawki 
podatku;

14) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
15) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według 

poszczególnych stawek podatku, po uwzględnieniu 
rabatów lub narzutów;

16) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
17) łączną kwotę podatku;
18) łączną kwotę sprzedaży brutto;

19) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprze-
daż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży 
brutto;

20) kolejny numer paragonu fiskalnego;
21) imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku bi-

letów okresowych imiennych;
22) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

§ 11.  [Raport fiskalny] 1. Raport fiskalny dobowy zawiera 
co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu 
sprzedaży, a  dla sprzedaży prowadzonej w  miej-
scach niestałych – adres siedziby lub miejsca za-
mieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3) numer kolejny wydruku;
4) datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;
5) oznaczenie umieszczone centralnie „RAPORT FI-

SKALNY DOBOWY”;
6) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia 

sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;
7) kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;
8) określenie literowe od  „A” do  „G” wraz z  przypi-

sanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze 
„A” przyporządkowana jest stawka podstawowa 
podatku, literom od „B” do „G” przyporządkowane 
są pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie 
od podatku;

9) osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży 
bez podatku (netto) według poszczególnych stawek 
podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podat-
ku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;

10) łączną kwotę podatku;
11) łączną wartość sprzedaży brutto;
12) liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej 

wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego do-
bowego oraz kolejne numery wykonanych awaryj-
nych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich 
wykonania oraz przy każdym z zerowań oznacze-
nie literą „Z” – zerowanie zewnętrzne lub literą 
„W” – zerowanie wewnętrzne oraz symbolem „*” 
w  przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy 
wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego do-
bowego lub awaryjnego zerowania pamięci opera-
cyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;

13) oznaczenie „WYKONANO ZMIANY W  BAZIE 
TOWAROWEJ” oraz łączną liczbę zmian dla bazy 
obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru 
i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej;

14) łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;
15) wartość paragonów fiskalnych anulowanych;
16) łączną liczbę paragonów fiskalnych;
17) łączną liczbę faktur;
18) łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;
19) opis „WALUTA EWIDENCYJNA” i symbol waluty 

ewidencyjnej;
20) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków 

sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot 
podatku według stawek z uwzględnieniem zerowa-
nia tych kwot i  naliczania ponownie po  zmianie 
waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą war-
tość sprzedaży brutto;
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21) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych 
oznaczenie „ILOŚĆ WYCEN” oraz liczbę wycen 
wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego do-
bowego;

22) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych 
oznaczenie „OPŁATA” oraz łączną kwotę brutto 
zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o  zniżki 
i refundacje;

23) numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno 
stanowisko kasowe;

24) oznaczenie kasjera;
25) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków 

umieszczony centralnie numer kontrolny wyzna-
czony na  podstawie zawartości tekstowej raportu 
fiskalnego dobowego;

26) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer uni-
katowy;

27) dla kas z  elektronicznym zapisem kopii wydru-
ków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, 
o którym mowa w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 111 ust. 9 ustawy.

2.  Informacje zawarte w  raporcie fiskalnym dobowym po-
winny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1, z wy-
jątkiem informacji o dacie i czasie wykonania raportu fiskal-
nego dobowego.

§ 12. [Zaokrąglenia kwot] 1. Kwoty wykazywane na parago-
nie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2. Do oznaczania skrótów nazw walut stosuje się oznaczenia 
skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

§ 13. [Fiskalizacja kas] 1. Rozpoczęcie prowadzenia ewiden-
cji przez podatnika poprzedzone jest:

1) złożeniem zawiadomienia do  właściwego naczel-
nika urzędu skarbowego, że  będzie przez niego 
prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wy-
datkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera 
informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich uży-
wania;

2) dokonaniem fiskalizacji kasy.
2. W przypadku podatnika, który zamierza stosować do pro-
wadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o  którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgło-
szenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez 
jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego 
pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji 
podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej.
4. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskal-
nego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołą-
czany jest do książki kasy.
5. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa 
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie da-
nych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewiden-
cyjnego.
6. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącz-
nik nr 2 do rozporządzenia.

§  14.  [Miejsce używania urządzeń] 1.  Podatnicy stosujący 
kasy:

1) dokonują weryfikacji poprawności pracy kasy, 
ze  szczególnym uwzględnieniem prawidłowego 
zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości 
stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz 
z  jej symbolem i  wartością przelicznika, wskazań 
daty i  czasu oraz właściwego przyporządkowania 
nazw towarów do stawek podatku;

2) niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzące-
mu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu 
serwis kas każdą nieprawidłowość w pracy kasy;

3) udostępniają kasy do kontroli stanu nienaruszalno-
ści kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie 
właściwych organów;

4) zgłaszają kasy do obowiązkowego przeglądu tech-
nicznego do podmiotu prowadzącego serwis głów-
ny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, w ter-
minach określonych w § 33;

5) nanoszą w  książce kasy oraz w  sposób trwały 
na  obudowę kasy numer ewidencyjny kasy, który 
dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może 
być przypisany innym urządzeniom;

6) przechowują książkę kasy, a także programy, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 111 ust. 9 ustawy, przez okres użytkowania kasy 
oraz udostępniają je na żądanie właściwych orga-
nów; w przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, 
a także programy, przechowuje się w miejscu użyt-
kowania kasy;

7) dokonują wpisów przewidzianych do  wykonania 
przez podatnika w książce kasy, jak również umoż-
liwiają dokonanie wpisów podmiotowi prowadzą-
cemu serwis główny lub podmiotowi prowadzące-
mu serwis kas;

8) powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu 
skarbowego o utracie książki kasy;

9) występują niezwłocznie do podmiotu prowadzące-
go serwis główny o wydanie duplikatu książki kasy 
w przypadku jej utraty.

2. Podatnik stosujący kasy korzysta wyłącznie z serwisu pro-
wadzonego przez podmiot prowadzący serwis główny lub 
podmiot prowadzący serwis kas.
3. Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca 
z  naruszenia warunków jego prowadzenia może być doko-
nana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzą-
cego serwis główny, z  tym że nie może on odmówić zgody 
na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe 
i  miejsca jego świadczenia są  korzystniejsze dla podatnika. 
O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej do-
konania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmia-
ną właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, 
podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okolicz-
ności składa do  właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika 
urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym 
numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie z  wzorem określo-
nym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do wniosku po-
datnik dołącza informację o dotychczas właściwym naczelni-
ku urzędu skarbowego.
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5. Podatnik w  terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca uży-
wania kasy informuje o  tym właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych do-
tyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do roz-
porządzenia.
6. W przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik za-
pewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określe-
nia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany 
danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punk-
tu sprzedaży, w  którym po  dokonanej zmianie kasa będzie 
używana.
7. Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania za-
wartości pamięci fiskalnej kasy.
8. Podatnicy stosujący kasy z elektronicznym zapisem kopii 
dodatkowo:

1) prowadzą bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego 
i terminowego przekazu danych do archiwizowania;

2) stosują urządzenia archiwizujące i  informatycz-
ne nośniki danych określone w książce kasy przez 
producenta krajowego lub podmiot dokonujący 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas;

3) stosują autoryzowany przez producenta krajowego 
lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego 
nabycia lub importu kas program archiwizujący, 
zgodny z kartą kasy, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

§  15.  [Odczyt z  kasy] 1.  W  przypadku zakończenia przez 
kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny 
okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pra-
cy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika 
urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci 
fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji 
prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu 
zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie 
raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy 
w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być za-
kończony protokołem z czynności odczytania zawartości pa-
mięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu 
skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik 
do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do roz-
porządzenia.

§ 16. [Wymiana pamięci fiskalnej] 1. W przypadku koniecz-
ności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynno-
ści określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 
stosuje się odpowiednio.
2. Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

1) dokonuje fiskalizacji kasy;
2) składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczą-

cych kasy z nowym numerem unikatowym w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu 
prowadzącego serwis główny, do  właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgło-
szenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik 
nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, książka kasy nie 
podlega wymianie.

§  17.  [Utrata kasy] 1.  W  przypadku utraty kasy w  wyniku 
kradzieży podatnik niezwłocznie powiadamia o tym naczel-
nika urzędu skarbowego oraz dołącza potwierdzenie zgłosze-
nia kradzieży wydane przez organy ścigania.
2.  W  przypadku odzyskania kasy utraconej w  wyniku kra-
dzieży podatnik:

1) niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu 
skarbowego oraz

2) poddaje, przed jej ponownym zastosowaniem 
do prowadzenia ewidencji, obowiązkowemu prze-
glądowi technicznemu, przy czym jej ponowne 
zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia 
następnego po dokonaniu tego przeglądu.

3. W przypadku rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu odzyskanej kasy, utraconej w wyniku kradzieży, 
podatnik dokonuje czynności określonych w § 15.
4.  W  przypadku utraty kasy wskutek siły wyższej przepisy 
ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3
Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu 

 kas rejestrujących oraz warunki, które powinny spełniać 
podmioty prowadzące serwis kas

§ 18. [Serwis kas] 1. Serwis kas organizuje i prowadzi pod-
miot prowadzący serwis główny.
2.  Producent krajowy lub podmiot dokonujący wewnątrz-
wspólnotowego nabycia lub importu kas w  terminie 30 dni 
od  dnia otrzymania decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar 
potwierdzającej spełnienie przez dany typ kasy funkcji oraz 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowia-
dać kasy, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finan-
sów publicznych informacje na temat zorganizowania serwisu 
kas (schemat organizacyjny oraz jego rozmieszczenie w kraju).

§  19.  [Serwis taksometrów] Serwis kas przeznaczonych 
do  ewidencjonowania obrotów w  zakresie usług przewozu 
osób i  ich bagażu podręcznego taksówkami może być pro-
wadzony wyłącznie na terenie miejscowości, w których dzia-
łają punkty legalizacyjne taksometrów prowadzone zgodnie 
z przepisami o miarach.

§  20.  [Zlecenie w  umowie] Podmiot prowadzący serwis 
główny może na podstawie umowy pisemnej zlecić (autory-
zacja) podmiotowi prowadzącemu serwis kas wykonywanie 
serwisu kas. Zlecenie nie obejmuje czynności zastrzeżonych 
dla podmiotu prowadzącego serwis główny.

§ 21. [Zgłoszenie danych] 1. W terminie 7 dni od dnia fiska-
lizacji kasy podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot 
prowadzący serwis kas składa do właściwego dla podatnika 
obowiązanego do prowadzenia ewidencji naczelnika urzędu 
skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy.
2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącz-
nik nr 5 do rozporządzenia.

§ 22. [Prowadzenie dokumentacji] 1. Dokumentację dotyczą-
cą serwisu kas prowadzi podmiot prowadzący serwis główny.
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2.  Podmiot prowadzący serwis kas przekazuje podmiotowi 
prowadzącemu serwis główny dokumentację dotyczącą ser-
wisu kas (lub jej kopię), za okresy kwartalne, do 10. dnia mie-
siąca po  zakończeniu kwartału. W  przypadku przekazania 
dokumentacji dotyczącej serwisu kas podmiot prowadzący 
serwis kas zachowuje jej kopię.

§ 23. [Obowiązki serwisanta] 1. Serwis kas jest wykonywany 
przy pomocy serwisantów kas.
2.  Podmiot prowadzący serwis główny cofa upoważnienie, 
jeżeli serwisant kas narusza warunki wykonywania serwisu 
kas lub wykonując taki serwis, umożliwia podatnikowi nie-
zgodne z prawdą, nierzetelne ewidencjonowanie dokonanych 
transakcji przy zastosowaniu kasy.
3. Podmiot prowadzący serwis główny może cofnąć upoważnie-
nie serwisantowi kas z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2.
4. Podmiot prowadzący serwis kas informuje podmiot prowa-
dzący serwis główny o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2.
5.  Potwierdzeniem upoważnienia serwisanta kas jest waż-
ny identyfikator wydany przez podmiot prowadzący serwis 
główny, zwany dalej „identyfikatorem”, którego wzór stanowi 
załącznik nr 6 do rozporządzenia.
6.  Identyfikator wydany serwisantowi kas jest ważny przez 
rok od daty jego wydania i upoważnia do wykonywania ser-
wisu typu (typów) kas w nim wskazanych.
7. Serwisant kas w trakcie wykonywania serwisu danej kasy 
legitymuje się identyfikatorem.
8. Do serwisanta kas przepis § 32 stosuje się odpowiednio.

§ 24. [Dostęp do pamięci fiskalnej] 1. Ingerencji w pamięć 
fiskalną w zakresie odczytu, o którym mowa w § 27 ust. 2, lub 
wymiany pamięci fiskalnej dokonuje podmiot prowadzący 
serwis główny.
2.  Serwisant kas nie może dokonać fiskalizacji kasy, któ-
ra w dniu jej nabycia przez podatnika nie posiadała ważnej 
decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
wydanej na  podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem wejścia w  życie rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków 
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 
oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr  212, poz.  1338, 
z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818) 
lub potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

§ 25. [Wpisy w książce kasy] 1. Serwisant kas dokonuje:
1) wpisu swoich danych identyfikacyjnych do książki 

kasy;
2) chronologicznych wpisów do książki kasy.

2. Informacje o treści wpisów dokonywanych przez serwisan-
ta kas określa wzór książki kasy, a kopie tych informacji nale-
ży ująć w prowadzonej dokumentacji serwisu kas.
3.  Wpisy w  książkę kasy muszą być dokonywane czytelnie, 
a  wpisy o  wykonanym serwisie kas muszą być podpisane 
przez serwisanta kas i ostemplowane jego pieczęcią.

§ 26. [Protokół z awarii] 1. W przypadku kas z elektronicz-
nym zapisem kopii, serwisant kas po zgłoszeniu przez podat-
nika sytuacji awaryjnej dotyczącej pamięci podręcznej kasy 
sporządza protokół według procedury określonej w instruk-
cji serwisowej kasy. Protokół powinien zawierać: opis sytuacji 
awaryjnej, przyczyny, ze wskazaniem, czy związane one były 
z konstrukcją kasy czy z działaniami podatnika.

2. W przypadku ujawnienia przez serwisanta przyczyn awa-
rii związanych z konstrukcją kasy, protokół, o którym mowa 
w ust. 1, serwisant kas przesyła do podmiotu prowadzącego 
serwis główny, w  celu uzupełnienia go o  opinię o  przyczy-
nach wystąpienia zdarzenia i  o  informację o  odnotowanej 
liczbie takich zdarzeń w danym typie kas.
3. Uzupełniony protokół, o którym mowa w ust. 2, podmiot 
prowadzący serwis główny niezwłocznie przesyła do  wła-
ściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego oraz 
do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

§  27.  [Odczytanie pamięci fiskalnej] 1.  W  przypadku gdy 
serwisant kas dokonując czynności, o  której mowa w  §  15 
ust. 1 pkt 4, stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pa-
mięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu 
prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowa-
dzący serwis główny dokonuje odczytu zawartości pamięci 
fiskalnej kasy, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 4, i sporządza 
protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej 
kasy. W przypadku gdy podmiot prowadzący serwis główny 
stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskal-
nej kasy, w protokole określa przyczyny tej okoliczności.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje 
podmiot prowadzący serwis główny. Protokół musi być spo-
rządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pra-
cownika i pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny.
4. Oryginał protokołu, o którym mowa w ust. 2, przesyła się 
w  terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego 
dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię proto-
kołu do podatnika.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, ko-
pię protokołu przesyła się do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

§  28.  [Duplikat książki kasy] Podmiot prowadzący serwis 
główny, na wniosek podatnika, wydaje duplikat książki kasy. 
Duplikat zawiera na  stronie tytułowej napis „DUPLIKAT” 
oraz wszystkie dotychczasowe wpisy, w  szczególności dane 
dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych.

§  29.  [Przekazanie serwisu] 1.  Zaprzestanie prowadzenia 
serwisu kas przez podmiot prowadzący serwis główny, nie-
zależnie od  przyczyny, może być dokonane po  uprzednim 
przekazaniu jego prowadzenia podmiotowi przejmującemu 
ten serwis kas. Przekazanie następuje w drodze umowy spo-
rządzonej w formie pisemnej.
2.  Podmiot przekazujący serwis kas przesyła kopię umowy, 
o której mowa w ust. 1, do właściwego dla siebie naczelnika 
urzędu skarbowego oraz do  ministra właściwego do  spraw 
finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§  30.  [Lista serwisantów] 1.  Podmiot prowadzący serwis 
główny prowadzi listę serwisantów kas, którzy są upoważnie-
ni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów).
2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest na bieżąco aktualizowa-
na i przesyłana wraz z informacją o zakresie zmian, w ter-
minie 7 dni od dnia dokonania zmiany, do właściwego dla 
podmiotu prowadzącego serwis główny naczelnika urzędu 
skarbowego.

§ 31. [Przegląd techniczny kas] 1. Serwis kasy musi być pod-
jęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia 
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awarii kasy przez podatnika, chyba że dokonano innych usta-
leń z podatnikiem.
2. Serwisant kas na żądanie właściwego dla podatnika naczel-
nika urzędu skarbowego niezwłocznie i bezpłatnie dokonuje 
wyjaśnień dotyczących sposobu używania danej kasy lub do-
konuje czynności z zakresu serwisu tej kasy.
3. Podmiot prowadzący serwis główny oraz podmiot prowa-
dzący serwis kas współpracuje ze wskazanymi przez naczel-
nika urzędu skarbowego pracownikami tego urzędu w zakre-
sie zastosowanych przez producenta krajowego lub podmiot 
dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu 
kas procedur pracy kasy, w  szczególności pozwalających 
na sprawdzenie prawidłowości pracy kasy.
4. Serwisant kas wykonuje, na podstawie dokonanego przez 
podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny 
kasy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

§ 32. [Przedsiębiorca prowadzący serwis] Serwis kas stoso-
wanych do prowadzenia przez podatnika ewidencji nie może 
być prowadzony lub wykonywany przez niego ani przez oso-
bę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pra-
cy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podob-
nym charakterze.

Rozdział 4
Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów  

technicznych kas rejestrujących

§ 33. [Obowiązkowy przegląd kas] 1. Obowiązkowego prze-
glądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co  2 
lata, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 17 ust. 2 pkt 2.
2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczo-
nych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług prze-
wozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiąz-
kowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach 
wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych 
przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru 
używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie 
rzadziej niż co 25 miesięcy.
3. Na potrzeby stosowania ust. 1 i 2 termin pierwszego, obo-
wiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia fi-
skalizacji kasy.
4. Termin określony w ust. 1 i 2 liczony jest zgodnie z przepi-
sami art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa.

§  34.  [Zakres przeglądu] 1.  Obowiązkowy przegląd tech-
niczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas 
bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) 
– również stanu plomb na module fiskalnym kasy, 
oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i do-
kumentacją związaną z  wykonywanym serwisem 
kasy;

2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych 

przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, 

jego wersji co  do  zgodności z  zapisami w  książce 
kasy i  dokumentacją związaną z  wykonywanym 
serwisem kasy;

5) poprawności działania kasy, w szczególności w za-
kresie emisji dokumentów fiskalnych;

6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i  modułu fiskalnego kasy 

co do zgodności z dokumentacją związaną z wyko-
nywanym serwisem kasy;

8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii we-
wnętrznego zasilania kasy.

2. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1) wpis jego wyniku do książki kasy;
2) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych 

oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykona-
nie przeglądu technicznego, w szczególności kopii 
faktury.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 35. [Użytkowanie starych kas] Podatnicy użytkujący kasy, 
które zostały nabyte w okresie ważności:

1) decyzji ministra właściwego do  spraw finansów 
publicznych wydanej na podstawie przepisów obo-
wiązujących przed dniem wejścia w  życie rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z  dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 
oraz warunków ich stosowania,

2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b 
ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r.

- mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji 
po  upływie tego okresu, pod warunkiem że  kasy 
te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

§ 36. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Podatnicy użyt-
kujący kasy, o których mowa w § 35 oraz art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, 
poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych spełnie-
nia wymagań określonych w rozdziale 2 stosują te przepisy 
odpowiednio.

§ 37.  [Termin dostosowania] Do dnia 30 września 2013  r. 
podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnie-
nie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy obowiązującymi na dzień 
31 marca 2013 r.

§ 38. [Przekazanie kasy] 1. W przypadku przekazania przez 
podatnika innemu podmiotowi kasy powierzonej w  celu 
prowadzenia ewidencji lub zobowiązania innego podmiotu 
do  prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej 
tego podmiotu dokonanego przed dniem wejścia w życie roz-
porządzenia bez zawarcia umowy w formie pisemnej, podat-
nik zawiera umowę, o której mowa w § 5 ust. 3, w terminie 
do dnia 1 października 2013 r.
2.  Przepis ust.  1 stosuje się odpowiednio do  podatników, 
o których mowa w § 37, którzy, w okresie od dnia 1 kwietnia 
2013 r. do dnia 30 września 2013 r., przekazali kasę powie-
rzoną w  celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązali inny 
podmiot do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy 
własnej, bez zawarcia umowy w formie pisemnej.
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§ 39.  [Zawarcie umowy] W przypadku zlecenia (autoryzacji) 
wykonywania serwisu kas dokonanego przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia bez zawarcia umowy w formie pisem-
nej, podmiot dokonujący zlecenia (autoryzacji) zawiera umowę, 
o której mowa w § 20, w terminie do dnia 30 września 2013 r.

§  40. [Ważność identyfikatorów] Identyfikatory wydane 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują waż-
ność przez rok od  daty ich wydania, nie dłużej jednak niż 
do dnia 31 grudnia 2013 r.

§  41.  [Przekazanie dokumentacji] Przekazanie przez pod-
mioty prowadzące serwis kas podmiotowi prowadzącemu 
serwis główny dokumentacji związanej z wykonywanym ser-
wisem za pierwszy kwartał 2013 r. może nastąpić w terminie 
przewidzianym do przekazania dokumentacji za drugi kwar-
tał 2013 r.

§  42.  [Wejście w  życie] Rozporządzenie wchodzi w  życie 
z dniem 1 kwietnia 2013 r.



28

Kasy rejestrujące 2013

Załącznik nr 1
WZÓR

……………………..(miejscowość, data)

Dane podatnika
………………………………...
(imię i nazwisko/nazwa)

…………………………………
(adres)

…………………………………
…………………………………
NIP/REGON …………………

 Naczelnik Urzędu Skarbowego
 w 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że z dniem ………………… rozpoczynam ewidencjonowanie przy zastosowaniu następującej liczby kas rejestru-
jących: ………… (sztuk), w tym ………… (sztuk) kas rezerwowych.
Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*:
 1. ……………………………………………………………………………… (liczba szt: ………)
 2. ……………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………)
 3. ……………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………)
 4. ……………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………)
 5. ……………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………)

………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

Załącznik nr 2
WZÓR
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Załącznik nr 3
WZÓR

…………………………………
(miejscowość, data)

Dane podatnika
…………………………
(imię i nazwisko/nazwa)
…………………………
…………………………
..........................................
(adres)
NIP/REGON…………
 Naczelnik Urzędu Skarbowego
 w ………………………………
 ul. ………………………………

WNIOSEK o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Proszę o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy:
– o numerze unikatowym: ……………………………
– o numerze fabrycznym: ……………………………
– o numerze ewidencyjnym: …………………………
– sfiskalizowanej w dniu: ……………………………
– zainstalowanej pod adresem: ………………………
w związku z:
1) zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej w dniu ……………;*

2) wymianą pamięci fiskalnej kasy;*

3) zapełnieniem się pamięci fiskalnej kasy w dniu ……………;*

4) inną przyczyną, tj. …………………………;*

Oświadczam, że nie korzystałem / korzystałem* z ulgi z tytułu zakupu kasy.
Oświadczam, że kasa była użytkowana krócej niż trzy lata, w związku z tym zwracam ulgę
z tytułu zakupu kasy w wysokości: ……………… na konto urzędu skarbowego.

…………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 4
WZÓR

PROTOKÓŁ
Z CZYNNOŚCI ODCZYTANIA ZAWARTOŚCI PAMIĘCI FISKALNEJ

KASY REJESTRUJĄCEJ

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika:
NIP:
Adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika:
Miejsce instalacji kasy:
Nr unikatowy:
Nr fabryczny:
Nr ewidencyjny:
Data fiskalizacji:
Odczyt kasy w związku z (likwidacją działalności gospodarczej, likwidacją  
(wycofaniem z użytkowania) kasy, wymianą modułu fiskalnego itp.) ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
w obecności pracownika US: …………………………………………………
Po sprawdzeniu całości plomb kasy sporządzony został raport fiskalny:
- rozliczeniowy (powodujący blokowanie działania kasy),
- okresowy.

Łączny raport okresowy (rozliczeniowy)*:
od raportu nr …………………………… data ………………
do raportu nr …………………………… data ………………

Sprzedaż opod. PTU A1) (...%) …………… Sprzedaż opod. PTU A2) (...%) ……………
Sprzedaż PTU B (...)3……………………… Sprzedaż PTU B (...)3) ……………
Sprzedaż PTU C (...)3).……………………… Sprzedaż PTU C (...)3).……………
Sprzedaż PTU D (...)3).……………………… Sprzedaż PTU D (...)3).……………
Sprzedaż PTU E (...)3).……………………… Sprzedaż PTU E (...)3).……………
Sprzedaż PTU F (...)3).……………………… Sprzedaż PTU F (...)3).……………
Sprzedaż PTU G (...)3).……………………… Sprzedaż PTU G (...)3).……………
PTU A1).…………………………………… PTU A2).……………………………
PTU B ……………………………………… PTU B ……………………………
PTU C ……………………………………… PTU C ……………………………
PTU D ……………………………………… PTU D ……………………………
PTU E ……………………………………… PTU E ……………………………
PTU F ……………………………………… PTU F ……………………………
Łączna należność: …………………………
Łączna kwota PTU: ………………………
Liczba zerowań RAM: ……………………
Liczba paragonów fiskalnych: ……………………
Liczba anulowanych paragonów: ………………………
Wartość anulowanych paragonów: ……………………
________________________
1)   Stawka 22%.
2)   Stawka 23%.
3)   Należy wpisać przypisaną do litery stawkę podatku VAT lub zwolnienie od podatku.

UWAGI: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Przeglądy techniczne dokonywane w terminach (podać daty przeglądów):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
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Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu otrzymują: użytkownik, wykonujący serwis oraz 
urząd skarbowy.

………………………
(miejscowość, data)
 
 

Podpis i pieczęć urzędu skarbowego Podpis i pieczęć podatnika Podpis i pieczęć serwisanta
kas oraz data wystawienia

identyfikatora**

*    Niepotrzebne skreślić.
**  W przypadku, gdy odczytu zawartości pamięci fiskalnej dokonuje podmiot prowadzący serwis główny -
podpis i pieczęć osoby upoważnionej w podmiocie prowadzącym serwis główny.
 

Załącznik nr 5
WZÓR
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Załącznik nr 6

WZÓR IDENTYFIKATORA SERWISANTA KAS
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Dopuszcza się zmiany w stosunku do wzoru: formatu, rozmieszczenia zapisów oraz zastosowanych zabezpieczeń dokumentu.
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Pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych mają 
charakter doprecyzowujący, mający na celu wyeliminowanie 
wątpliwości interpretacyjnych. 
W stosunku do rozporządzenia 2010 zmieniono zapis poz. 41 
załącznika do rozporządzenia 2012, który wskazuje, że zwol-
nienie dotyczy także (ewentualnych) należności przyjmowa-
nych przez rewizorów z tytułu usług przewozu przewożonych 
przez osoby rzeczy i zwierząt.

b) Zwolnienia podmiotowe (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzą-
dzenia 2012) 
Na lata 2013-2014 został obniżony, w stosunku do lat ubie-
głych, limit uprawniający podatników do korzystania ze zwol-
nienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przy ewiden-
cjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego. 

Zarówno podatnicy, którzy kontynuują prowadzenie sprze-
daży na  rzecz podmiotów wymienionych w  art.  111 ust.  1 
ustawy, jak i podatnicy, którzy rozpoczną tę sprzedaż po dniu 
31 grudnia 2012 r. będą zwolnieni z obowiązku ewidencjono-
wania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas reje-
strujących jeśli nie przekroczą obrotu, ze sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł.

Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających dzia-
łalność w trakcie roku podatkowego limit 20.000 zł będzie 
określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności 
obligującej do stosowania kas rejestrujących (zaproponowa-
no tutaj konstrukcję zbliżoną jak w art. 113 ustawy o VAT). 
W  rozporządzeniu 2010 do  podatnika rozpoczynającego 
sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych stosuje się limit 
20.000 zł niezależnie od tego, czy rozpoczął on działalność 
w pierwszym, czy czwartym kwartale roku. Zgodnie nato-
miast z rozporządzeniem 2012 wysokość limitu dla podat-
ników rozpoczynających działalność będzie uzależniona 
od okresu prowadzonej w  tym roku sprzedaży. Przy czym 
limit ten należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży 
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych do końca danego roku 
podatkowego.

c) Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe (§ 3 ust. 1pkt 3 
i 4 rozporządzenia 2012) 
Utrzymano system zwolnień u  podatników, u  których 
udział wartości dostaw towarów i  świadczonych usług 
wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności 
określonej w  art.  111 ust.  1 ustawy o  VAT jest większy niż 
80%. Zwolnieniem z tego tytułu objęci są zarówno podatnicy, 
u których udział procentowy obrotu był w poprzednim roku 
podatkowym wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
2012), jak również podatnicy rozpoczynający po 31 grudnia 
2012 r. wykonywanie czynności, o których mowa w art. 111 
ust. 1 ustawy o VAT, u których przewidywany udział procen-

Kasy rejestrujące – wyjaśnienia resortu finansów

Rozporządzenie ministerialne, które obowiązuje od 1 stycz-
nia reguluje zwolnienia: przedmiotowe, podmiotowe, pod-
miotowo-przedmiotowe oraz utratę i  prawo do  stosowania 
zwolnień z ewidencji w kasach rejestrujących. W przepisach 
uregulowano obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot 
podatku, wyłączenia ze zwolnienia i terminy wprowadzenia 
urządzeń fiskalnych.

1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, do ewi-
dencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy 
podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ry-
czałtowych. 

Jednocześnie na  podstawie delegacji ustawowej zawartej 
w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów został upo-
ważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas 
określony, niektórych grup podatników oraz niektórych 
czynności z obowiązku stosowania kas przy ewidencjonowa-
niu obrotu i kwot podatku należnego. 

W latach 2010 - 2012 zakres zwolnień od ewidencji obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas wyznaczało 
rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), zwane 
dalej „rozporządzeniem 2010”. 

W  latach 2013-2014 będzie obowiązywało nowe rozporzą-
dzenie z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012  r. poz. 1382), zwane dalej „rozporządzeniem 
2012”. Rozporządzenie 2012 zawęża, co do zasady, zakres sto-
sowanych dotychczas zwolnień od  tego obowiązku. Rozpo-
rządzenie 2012 wchodzi w życie z 1 stycznia 2013 r.

a) Zwolnienia przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia 2012) 
Katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku stosowania kas 
rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu i  kwot podatku 
należnego zawiera załącznik do rozporządzenia 2012. Podatnicy 
wykonujący czynności wymienione w tym załączniku, co do za-
sady, korzystają ze zwolnienia do 31 grudnia 2014 r. 

W szczególności w stosunku do rozporządzenia 2010, istot-
ną zmianą jest wyłączenie ze zwolnień usług świadczonych 
przez szkoły nauki jazdy. Od 1 stycznia 2013 r. ze zwolnie-
nia przedmiotowego nie będą mogli korzystać podatnicy 
świadczący usługi szkół nauki jazdy (PKWiU 85.53.11) (por. 
poz.  29 załącznika do  rozporządzenia). Podatnicy ci będą 
mogli natomiast korzystać, na  ogólnych zasadach, ze  zwol-
nień podmiotowych (tj. z tytułu nieprzekroczenia kwoty ob-
rotu – 20.000 zł). 

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów przedstawiło zasady obowiązujące w zakresie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych w latach 2013-2014. 
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towy obrotu będzie wyższy niż 80% (por. § 3 ust. 1 pkt 4 roz-
porządzenia 2012).

d) Utrata zwolnień (§ 3 ust. 2 rozporządzenia 2012).
W § 3 ust. 2 rozporządzenia 2012 zawarto zastrzeżenie, że jeśli 
podatnik w poprzednim roku podatkowym przestał spełniać 
warunki do korzystania ze zwolnienia z  tytułu limitu obro-
tu (zwolnienie podmiotowe), nie może ponownie korzystać 
z  tego tytułu zwolnieniowego. Może natomiast skorzystać 
ze zwolnienia z tytułu „udziału procentowego obrotu” (zwol-
nienie podmiotowo-przedmiotowe) w przypadku, gdy spełni 
warunki do korzystania z tego tytułu zwolnieniowego. Taka 
sama zasada dotyczy utraty zwolnienia z tytułu „udziału pro-
centowego obrotu” (zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe) 
- § 3 ust. 3 rozporządzenia 2012. Jeśli podatnik nie osiągnął 
w  pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku po-
datkowego wskaźnika uprawniającego do korzystania z tego 
tytułu, nie może ponownie z  niego skorzystać, natomiast 
może skorzystać ze  zwolnienia z  tytułu obrotu (zwolnienie 
podmiotowe) w przypadku, gdy spełni warunki do korzysta-
nia z tego tytułu zwolnieniowego. 

Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że podatnik, który 
w  poprzednim roku podatkowym był obowiązany do  ewi-
dencjonowania (niezależnie od przyczyny) nie może korzy-
stać ze zwolnienia z tytułu limitu obrotów 

2. Obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu 
i kwot podatku w kasie rejestrującej 

a) Wyłączenia ze zwolnienia (§ 4 rozporządzenia 2012) 
Katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwol-
nienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przed-
miotowe, zawiera §  4 rozporządzenia 2012. Co  do  zasady 
z chwilą rozpoczęcia wykonywania tych czynności podatnik 
jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy za-
stosowaniu kas rejestrujących. Katalog tych czynności pozo-
stał niezmieniony w stosunku do rozporządzenia 2010. Nadal 
obowiązują zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjo-
nowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, m.in. w przy-
padku dostaw: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników 
spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych 
do  napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do  pojaz-
dów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kon-
tenerów (PKWiU 29.20.2); sprzętu radiowego, telewizyjnego 
i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego. W katalogu 
tym dokonano jedynie zmian o charakterze porządkującym. 

W stosunku do rozporządzenia 2010 w rozporządzeniu 2012 
zmieniono natomiast zasadę ewidencjonowania czynności 
dostawy gazu płynnego. Zgodnie, bowiem z  rozporządze-
niem 2012 ewidencjonowaniu będą podlegały czynności 
dostawy gazu płynnego, a nie tak jak dotychczas, podatnicy 
prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. 
W konsekwencji czynność dostawy gazu będzie objęta obo-
wiązkiem ewidencyjnym na  takich zasadach jak pozostałe 
czynności wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia 2012.

W rozporządzeniu 2012 zmodyfikowano wyłączenia ze zwol-
nienia dotyczące świadczenia „usług przewozów regularnych 
i  nieregularnych pasażerskich w  samochodowej komunika-
cji” (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) poprzez usunięcie wyrazów „regu-

larnych i nieregularnych”. Zmiana ta ma charakter wyłącznie 
doprecyzowujący. 

Zmianie uległy również wyłączenia ze zwolnienia dotyczące 
usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówka-
mi (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia 2012). Zmiana ta jest 
konsekwencją nowego brzmienia definicji taksówki zawartej 
w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137). 

W rozporządzeniu 2012 zmieniono również zakres wyłącze-
nia ze zwolnienia dotyczącego nośników danych (§ 4 ust. 1 
pkt 1 lit. l). Modyfikacja polega na dodaniu wyrażenia „inne 
analogowe lub cyfrowe nośniki danych”. Zmiana ta uwzględ-
nia postęp technologiczny i  stosowanie w  obrocie różnych 
nośników danych, nie tylko tych wymienionych w rozporzą-
dzeniu 2010.

b) Terminy wprowadzenia kas rejestrujących (§  5 rozpo-
rządzenia 2012) 
W rozporządzeniu 2012 utrzymano zasadę, że podatnik traci 
prawo do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych po upływie dwóch miesięcy na-
stępujących po miesiącu, w którym przestał spełniać warunki 
danego tytułu zwolnieniowego.

Zasada ta dotyczy zatem podatników:
 ■ kontynuujących prowadzoną w  zeszłym roku działalność 
w ww. zakresie i korzystających dotychczas ze zwolnienia 
podmiotowego, w związku z przekroczeniem obrotu z  tej 
działalności w wysokości 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządze-
nia 2012), 

 ■ rozpoczynających w danym roku działalność w ww. zakre-
sie i korzystających ze zwolnienia podmiotowego, w związ-
ku z przekroczeniem obrotu z tej działalności w wysokości 
20.000 zł (liczonej w  proporcji do  okresu wykonywania 
czynności ) (§ 5 ust. 2 rozporządzenia 2012), 

 ■ kontynuujących prowadzoną w  zeszłym roku działalność 
w ww. zakresie i korzystających ze zwolnienia podmioto-
wo-przedmiotowego, w  związku z  nieosiągnięciem w  da-
nym półroczu roku podatkowego wskaźnika procentowego 
udziału obrotów przekraczającego 80% (§ 5 ust. 3 i 4 roz-
porządzenia 2012), 

 ■ rozpoczynających w pierwszym półroczu roku podatkowe-
go działalność w ww. zakresie i korzystających ze zwolnie-
nia podmiotowo-przedmiotowego, w związku z nieosiąga-
niem w okresie pierwszych sześciu miesięcy z wykonywania 
tych czynności wskaźnika udziału procentowego obrotów 
przekraczającego 80% (§ 5 ust. 5 rozporządzenia 2012), 

 ■ rozpoczynających w  drugim półroczu roku podatkowego 
działalność w ww. zakresie i korzystających ze zwolnienia 
podmiotowo-przedmiotowego, w związku z nieosiąganiem 
do końca roku podatkowego wskaźnika udziału procento-
wego obrotu przekraczającego 80% (§ 5 ust. 6 rozporządze-
nia 2012). 

Jednocześnie zmodyfikowano (w stosunku do § 3 ust. 3 roz-
porządzenia 2010) regulację dotyczącą podatników, którzy 
na  skutek utraty prawa do  zwolnienia podmiotowo przed-
miotowego musieliby zainstalować ponad 5 000 kas. Zgodnie 
ze zmianą skrócono, z 2 lat do 1 roku, okres zwolnienia dla 
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podatników korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 
pkt 3 rozporządzenia 2012, przy jednoczesnym dopuszczeniu 
zasady ogólnej, wyrażonej w § 6 rozporządzenia 2012, doty-
czącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okre-
su. Ponadto zgodnie z  brzmieniem §  5 ust.  7 rozporządze-
nia 2012 podatnik traci prawo do zwolnienia z tytułu limitu 
obrotów w  przypadku wykonania czynności podlegających 
obowiązkowi ewidencjonowania. Podatnicy, którzy rozpocz-
ną wykonywanie lub wykonują czynności wyłączone w ogóle 
ze zwolnienia (wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządze-
nia 2012) nie mogą zatem korzystać z tytułu zwolnieniowego 
wynikającego z limitu obrotu (zwolnienia podmiotowego).

W  stosunku do  pozostałych czynności, innych niż wymie-
nione w  §  4 ust.  1 rozporządzenia 2012, podatnicy mogą 
korzystać z  innych tytułów zwolnieniowych (podmiotowo 
przedmiotowych określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przed-
miotowych określonych w  §  2 rozporządzenia 2012), o  ile 
spełniają odrębne warunki

3. Stosowanie przepisów przejściowych (§ 7 roz-
porządzenia 2012) 
Podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do  zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie ni-
niejszego rozporządzenia, w celu rozpoczęcia ewidencjono-
wania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w roz-
porządzeniu 2010. 

Ponadto podatnicy, którzy w 2012 r. rozpoczęli wykonywanie 
sprzedaży na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w  celu 
określenia limitu za 2012  r. uprawniającego do  korzystania 
ze  zwolnienia z  ewidencjonowania w  2013  r., nie stosują 
do  jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia sprze-
daży w  2012  r. Podatników tych obowiązywać będzie limit 
20 000 zł (niezależnie od tego, w którym miesiącu roku 2012 
podatnik rozpoczął wykonywanie sprzedaży na  rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych). Zatem aby mogli oni w 2013 r. móc 
korzystać ze zwolnienia podmiotowego, sprzedaż z tego tytu-
łu za 2012 r. nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. 

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporzą-
dzenia 2012 oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzysta-
nia z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną 
zobligowani do  rozpoczęcia ewidencjonowania z  1 marca 
2013 r.(dotyczy to m.in. podatników, którzy w 2012 r. prze-
kroczyli obrót 20.000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40.000 zł 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych). 

Przykład 
Podatnik prowadzi szkołę nauki jazdy i przekroczył w 2012 r. 
obrót w  wysokości 20.000 zł. (obrót w  rozumieniu art.  111 
ust. 1 ustawy). Czy musi posiadać kasę rejestrująca od 1 stycz-
nia 2013 r. czy od 1 marca 2013 r.? 
Rozporządzenie 2012 wprowadza stosowany na  ogólnych 
zasadach obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastoso-
waniu kas rejestrujących przez szkoły nauki jazdy (pozycja 
29 załącznika do  rozporządzenia). W  praktyce oznacza to, 

że  podatnicy prowadzący działalność w  tym zakresie będą 
zobowiązani do stosowania kas w przypadku przekroczenia 
z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwoty 
20.000 zł – dla podatników wykonujących przed 1 stycznia 
2013 r. te czynności. W myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia 2012, 
w  przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać wa-
runków do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 r. oraz nie zo-
stali zwolnieni z tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 ww. 
rozporządzenia, zwolnienie traci moc z 1 marca 2013 r.

Jeśli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie czynności wy-
mienionych w: 
 ■ poz.  33 załącznika, (tj. dostawa towarów i  świadczenie 
usług przez podatnika na  rzecz jego pracowników oraz 
przez spółdzielnie mieszkaniowe na  rzecz członków lub 
innych osób), 

 ■ poz. 34 załącznika (tj. świadczenie usług przy niewielkiej 
liczbie świadczonych usług i odbiorców), 

 ■ poz. 39 załącznika (tj. dostawa produktów (rzeczy) – doko-
nywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej 
sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują na-
leżność i wydają towar), lub 

 ■ poz. 40 załącznika (tj. usługi świadczone przy użyciu urzą-
dzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klien-
ta), nie stosuje się zwolnienia przedmiotowego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia 2012, w zakresie czyn-
ności ewidencjonowanych. 

W  odniesieniu do  pozostałych czynności wymienionych 
w załączniku, podatnik może skorzystać ze zwolnienia (§ 7 
ust. 4 rozporządzenia 2012). Podatnik, który w latach wcze-
śniejszych (tj. przed 1 stycznia 2012 r.) przestał spełniać wa-
runki do korzystania ze zwolnienia z  tytułu limitu obrotów 
(lub powstał u  niego obowiązek ewidencjonowania) nie 
może korzystać z tego tytułu zwolnieniowego (por. § 7 ust. 5 
rozporządzenia 2012).

Podatnik, który przed 1 stycznia 2013  r. przestał spełniać 
warunki do zwolnień podmiotowo- przedmiotowych” okre-
ślonych w rozporządzeniu 2010, nie może korzystać ze zwol-
nienia, podmiotowo-przedmiotowego przewidzianego roz-
porządzeniem 2012 (§ 7 ust. 6 rozporządzenia 2012).

4. Przykłady – Ministerstwo Finansów 

Szkoły nauki jazdy muszą posiadać kasy rejestrujące
Podatnik prowadzi szkołę nauki jazdy i przekroczył w 2012 r. 
obrót w wysokości 20.000 zł (obrót w rozumieniu art. 111 ust. 1 
ustawy). Czy musi posiadać kasę rejestrująca od  1 stycznia 
2013 r. czy od 1 marca 2013 r.? 

Z  1 stycznia 2013  r. podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą w zakresie szkół nauki jazdy nie mogą korzystać 
ze zwolnienia „przedmiotowego” z obowiązku ewidencji ob-
rotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas reje-
strujących. W praktyce oznacza to, że podatnicy prowadzący 
działalność w tym zakresie będą zobowiązani do stosowania 
kas w przypadku przekroczenia z tytułu sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych kwoty 20.000 zł – dla podatni-
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ków wykonujących przed 1 stycznia 2013  r. te  czynności. 
W  konsekwencji podatnik, który prowadził działalność- 
szkołę nauki jazdy i przekroczył w 2012 r. obrót, w rozumie-
niu art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł będzie zo-
bowiązany rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. 

Podstawa prawna: 
– § 2 w związku z poz. 29 załącznika tiret trzecie, § 7 ust. 3 
rozporządzenia z  29 listopada 2012  r. w  sprawie zwolnień 
z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz.1382). 

Przekroczenie sprzedaży w  wysokości 20  000 zł wymaga 
instalacji kasy
Podatnik rozpocznie 26 maja 2013 r. dostawę towarów na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, która wyniesie w grudniu 2013 r. 
12.400 zł. W jakim terminie podatnik powinien zainstalować 
kasę rejestrującą? 

Podatnicy, którzy rozpoczynają dostawę towarów na  rzecz 
podmiotów wymienionych w  art.  111 ust.  1 ustawy, po  31 
grudnia 2012 r., jeżeli przewidywany przez podatnika obrót 
z  tego tytułu nie przekroczy, w  proporcji do  okresu wyko-
nywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 
20.000 zł, są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania przy 
zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnik prowadzi działal-
ność od 26 maja do 31 grudnia 2013 r. tj. przez 220 dni. 
Limit 20.000 zł jest liczony w proporcji do okresu wykonywa-
nia czynności następująco: 20.000 zł / 365 dni w roku = 54,80 
zł - obliczony limit dzienny 220 dni x 54,80 zł = 12.056 zł. 
W grudniu 2013 r. podatnik przekroczy, zatem obrót 12.056 
zł, który stanowi proporcję kwoty 20.000 zł w  stosunku 
do okresu dokonywania ww. czynności. W konsekwencji jest 
zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowa-
niu kasy rejestrującej od 1 marca 2014 r.

Podstawa prawna: 
– § 3 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 rozporządzenia z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz.1382). 

Podatnik może przewidywać, że obrót przekroczy dozwo-
lony limit 
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 2 
stycznia 2013 r. a) pierwsza dostawa towarów na rzecz pod-
miotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy miała miejsce 
3 stycznia 2013 r., a jej wartość wynosiła 21.000 zł, b) pierw-
sza dostawa towarów na  rzecz podmiotów wymienionych 
w art. 111 ust. 1 ustawy miała miejsce 3 stycznia 2013 r. i wy-
nosiła 11.000 zł, druga o wartości 10.000 zł 9 stycznia 2013 r. 
W jakim terminie podatnik powinien rozpocząć ewidencjono-
wanie przy zastosowaniu kas rejestrujących? 

Odpowiadając na  powyższe pytanie należy przyjąć założe-
nie, że podatnik nie przewidywał, rozpoczynając działalność, 
że wystąpi u niego dostawa towarów lub świadczenie usług 
na  rzecz podmiotów wymienionych w  art.  111 ust.  1 usta-
wy, której wartość przekroczy limit 20.000 zł w  proporcji 
do okresu wykonywania tych czynności w danym roku po-

datkowym. Przyjmując takie założenie podmiot ten zarówno 
w przypadku, gdy pierwsza sprzedaż miała miejsce 3 stycznia 
2013 r., a jej wartość wynosiła 21 000 zł, jak i w sytuacji, gdy 
pierwsza sprzedaż o wartości 11.000 zł miała miejsce 3 stycz-
nia 2013  r., druga o wartości 10.000 zł – 9 stycznia 2013  r. 
będzie miał obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy 
zastosowaniu kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.
Przyjmując natomiast założenie, że  podatnik przewidywał 
(co  może przykładowo wynikać z  zawartych przez niego 
umów), że wystąpi u niego dostawa towarów lub świadczenie 
usług na  rzecz podmiotów wymienionych w art.  111 ust.  1 
ustawy, o wartości przekraczającej w styczniu 20.000 zł, wów-
czas podatnik ten nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia 
ze względu na osiągane obroty. Wiedział bowiem, że dostawa 
ta lub świadczenie usług przekroczy limit 20.000 zł i z chwilą 
dokonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usług 
na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy 
będzie zobligowany do  ewidencji tych czynności na  kasie 
rejestrującej. 

Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadkach wcześniej-
szego zawarcia przez tego podatnika umów, na  podstawie, 
których podatnik będzie w stanie określić wartość dokonywa-
nych w przyszłości dostaw lub wartość świadczonych usług. 
W takim przypadku należy uznać, że podatnik przewidział, 
że  przekroczy obrót uprawniający go do  korzystania 
ze zwolnienia – wynika to bowiem z zawartych umów. 

Podstawa prawna: 
– § 3 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 rozporządzenia z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz.1382). 

Utrata zwolnienia wynika z przekroczenia limitu sprzeda-
ży na rzecz osób fizycznych 
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od marca 2013 r., 
ale pierwsza sprzedażna rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 
wystąpi 15 listopada 2013 r. Jak podatnik ten powinien liczyć 
proporcję uprawniającą do  korzystania ze  zwolnienia z  obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących? 

Podatnik ten będzie liczył proporcję uprawniającą do korzy-
stania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących w stosunku do okresu doko-
nywania dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym tj. od 15 
listopada 2013 r. (pierwsza sprzedaż) do 31 grudnia 2013 r. 
Jednocześnie jednak w przypadku wykonywania czynności, 
które trwają przez pewien okres np. usługi o charakterze cią-
głym, istotny jest moment rozpoczęcia ich wykonywania, – 
jeżeli zatem faktyczne świadczenie usług rozpoczęło się np. 
10 listopada, tę datę należy przyjąć jako początek okresu. 

Podstawa prawna: 
– §  3 ust.  1 pkt 2 rozporządzenia z  29 listopada 2012  r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz.1382). 
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Oznacza to, że w związku z wykonaniem usługi budowlanej 
firma budowlana utraci – jeśli faktycznie przekroczony zo-
stanie w firmie limit 20.000 zł – prawo do wskazanego zwol-
nienia podmiotowego z  obowiązku ewidencjonowania (za-
kładając, że utrata taka nie nastąpiła w poprzednich latach). 
Utrata tego prawa nie nastąpi jednak od  razu, lecz dopiero 
po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 
roku podatkowego przekroczenie limitu 20.000 zł.

Co  istotne, jeżeli firma straci prawa do  zwolnienia, nie 
oznacza to  automatycznie obowiązku instalowania kasy re-
jestrującej. Nie będzie to konieczne tak długo, jak w  firmie 
nie wystąpi, po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego 
z obowiązku ewidencjonowania, sprzedaż na  rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, która nie korzysta ze  zwolnienia 
przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. 

Przedsiębiorca może bowiem – nawet po  utracie prawa 
do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowa-
nia – korzystać na  zasadach ogólnych ze  zwolnień przed-
miotowych z  obowiązku ewidencjonowania, w  szcze-
gólności ze  zwolnienia obejmującego usługi świadczone 
w niewielkich ilościach (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika 
do rozporządzenia w sprawie kas) oraz zwolnienia obejmu-
jącego usługi, za które zapłata w  całości następuje za po-
średnictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczęd-
nościowo-kredytowej (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika 
do rozporządzenia w sprawie kas).

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.) – ustawa o VAT,
– §  2 i  3 rozporządzenia Ministra Finansów z  29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1382) – rozporządzenie w sprawie kas.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Liczba kas używanych w  pierwszym miesiącu  
decyduje o minimalnej liczbie urządzeń zainsta-
lowanych później 

Pytanie:  Z  powodu przekroczenia 20.000 zł obrotu spółka 
musi zainstalować pięć kas fiskalnych. Wiem, że jest przepis, 
który pozwala to robić w miesięcznych odstępach. Co w przy-
padku, kiedy spółka zdecyduje się zainstalować tylko trzy 
kasy? Jak wtedy wygląda instalacja rozłożona w czasie? Jak 
to podzielić?

Pytania i odpowiedzi dotyczące ewidencji  
przy zastosowaniu kas rejestrujących

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewidencję 
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 
fiskalnych 

Po  utracie prawa do  zwolnienia podmiotowego 
z  obowiązku instalacji kasy można skorzystać 
z innych zwolnień 

Pytanie: Firma budowlana prowadząca działalność od kilku lat 
wykonuje usługę budowlaną dla osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej. Wartość tej usługi przekroczy praw-
dopodobnie 20.000 zł netto. Czy firma będzie miała obowiązek 
zainstalowania kasy fiskalnej? Czy będzie mogła po przekrocze-
niu limitu 20.000 zł skorzystać z innych zwolnień?

Odpowiedź: Firma budowlana straci prawo do wskazanego 
zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania 
(zakładając, że  utrata taka nie nastąpiła w  poprzednich la-
tach). Nie będzie to jednak automatycznie oznaczać obowiąz-
ku zainstalowania kasy rejestrującej. Przedsiębiorca może bo-
wiem – nawet po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego 
z  obowiązku ewidencjonowania – korzystać na  zasadach 
ogólnych ze zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewiden-
cjonowania.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewidencję obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Obowiązek ten nie ma 
jednak charakteru bezwzględnego. Istnieją zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie 
w sprawie kas.

Rozporządzenie to  przewiduje wiele zwolnień podmioto-
wych i  przedmiotowych, w  tym zwolnienie podmiotowe 
obejmujące podatników, u których kwota obrotu realizowa-
nego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 
w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przy-
padku podatników rozpoczynających w poprzednim roku po-
datkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu 
nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych 
czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł 
(§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas). 

Zwolnienie to  traci moc po upływie dwóch miesięcy nastę-
pujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 
realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 
20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas).
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Odpowiedź: Liczba kas, które spółka zacznie używać w pierw-
szym miesiącu, decyduje o minimalnej liczbie kolejnych kas, 
przy zastosowaniu których spółka będzie miała obowiązek 
rozpocząć ewidencjonowanie w kolejnych miesiącach. Jeże-
li w pierwszym miesiącu spółka zdecyduje się na używanie 
trzech kas, w kolejnym miesiącu będzie zobowiązana rozpo-
cząć używanie dwóch kolejnych kas.

W terminach rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy mają 
obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu 
co  najmniej 1/5 (w  zaokrągleniu w  górę do  liczb całkowi-
tych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona 
przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowe-
go do ewidencjonowania we wszystkich miejscach prowadze-
nia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. 

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy 
są muszą zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy reje-
strujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących 
przypadająca do  ewidencjonowania w  pierwszym miesiącu 
ewidencjonowania, wynikająca z  dokonanego przez podat-
nika zgłoszenia (§  6 ust.  1 rozporządzenia w  sprawie kas). 
Rozpoczęcie ewidencjonowania na wymienionych zasadach 
przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z  obowiązku 
ewidencjonowania w  części dotyczącej obrotów realizowa-
nych na  stanowiskach kasowych, na  których ewidencjono-
wanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach (§ 6 
ust. 2 rozporządzenia na zakup kas).

Z przytoczonych przepisów wynika, że w przedstawionej sy-
tuacji spółka może rozpocząć ewidencjonowanie w  pierw-
szym miesiącu przy zastosowaniu 1, 2, 3, 4 albo 5 kas. Liczba 
kas, które spółka zacznie używać w pierwszym miesiącu, de-
cyduje o minimalnej liczbie kolejnych kas, przy zastosowaniu 
których spółka będzie obowiązana rozpocząć ewidencjono-
wanie w kolejnych miesiącach. I tak, jeżeli firma w pierwszym 
miesiącu rozpocznie ewidencjonowanie przy zastosowaniu:
1. jednej kasy – w każdym z kolejnych miesięcy będzie mu-

siała rozpocząć ewidencjonowanie przynajmniej za po-
mocą jednej nowej kasy (aż do momentu, w którym uży-
wane będzie wszystkie pięć kas),

2. dwóch kas – w  drugim miesiącu firma będzie musiała 
rozpocząć ewidencjonowanie przynajmniej przy zastoso-
waniu kolejnych dwóch kas, zaś w trzecim – przy użyciu 
ostatniej, piątej kasy (chyba że w drugim miesiącu spółka 
rozpocznie ewidencjonowanie przy zastosowaniu trzech 
kas),

3. trzech albo czterech kas – w drugim miesiącu firma roz-
pocznie ewidencjonowanie przynajmniej przy zastoso-
waniu – odpowiednio – dwóch ostatnich kas albo jednej 
ostatniej kasy.

Podstawa prawna: 
– § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382)  

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Sprzedaż biletów wstępu na  basen podlega  
ewidencji

Pytanie:  Jesteśmy jednostką budżetową, czynnym podatni-
kiem VAT, zarządzamy zasobem komunalnym miasta (budyn-
ki mieszkalne, obiekty sportowe). W okresie wakacji czynny jest 
basen kąpielowy. Czy przy sprzedaży biletów wstępu na basen 
musimy dokumentować sprzedaż biletów za pomocą kasy fi-
skalnej?

Odpowiedź: Tak, jednostka ma obowiązek ewidencjonowa-
nia świadczonych usług wstępu na basen (sprzedaży biletów 
wstępu na basen) za pomocą kasy rejestrującej. 
Podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewidencję obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Obowiązek ten nie ma 
jednak charakteru bezwzględnego. Istnieją zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie 
w sprawie kas.

Rozporządzenie to nie zwalnia jednak z obowiązku ewiden-
cjonowania usług związanych z działalnością obiektów spor-
towych (PKWiU 93.11.10.0), do których zaliczają się usługi 
wstępu na  basen. Jednocześnie z  treści pytania nie wynika, 
aby jednostka była zwolniona podmiotowo z obowiązku ewi-
dencjonowania (na podstawie jednego z przepisów § 3 rozpo-
rządzenia w sprawie kas). 

W konsekwencji – z uwagi na to, że nie wchodzi w grę obję-
cie świadczonych usług wstępu na basen jednym z ogólnych 
zwolnień przedmiotowych z  obowiązku ewidencjonowania 
obejmujących świadczenie usług (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 
i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas) – jednostka 
zobowiązana jest do ewidencjonowania świadczonych usług 
wstępu na basen (sprzedaży biletów wstępu na basen) za po-
mocą kasy rejestrującej.

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),
– § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Sprzedaż niemieckiemu kontrahentowi niezare-
jestrowanemu jako podatnik VAT UE bez kasy

Pytanie: Jestem technikiem dentystycznym i sprzedaję gotowe 
wyroby w formie protez, mostków itp. dla kontrahenta niemiec-
kiego, który prowadzi działalność gospodarczą, lecz nie jest za-
rejestrowany jako podatnik VAT unijny. Poza tym podatnikiem 
wszystkie przychody uzyskiwane są  od  osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Czy wysokość przychodów ze sprze-
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daży dla tego kontrahenta jest objęta limitem do  obowiązku 
zainstalowania kasy fiskalnej, tzn. czy kontrahenta tego należy 
traktować jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności go-
spodarczej?

Odpowiedź: Sprzedaż wyrobów dla wskazanego kontrahen-
ta nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomo-
cą kasy rejestrującej. Wartości tej sprzedaży nie traktuje się 
jako wartości sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewiden-
cjonowania przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmioto-
wego ze względu na wysokość obrotów z takiej sprzedaży.

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na  rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz – 
jak się przyjmuje – na rzecz osób fizycznych prowadzących 
co prawda taką działalność, ale zakupów dokonujących „pry-
watnie”) oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowa-
dzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących (art.  111 ust.  1 ustawy o  VAT). 
Obowiązek ten nie ciąży w  przypadku sprzedaży na  rzecz 
innych podmiotów niż wymienione.

Kontrahent niemiecki, o którym mowa, prowadzi działalność 
gospodarczą i dokonując zakupów wytwarzanych przez Pana 
wyrobów, działa w charakterze osoby prowadzącej taką działal-
ność. Sprzedaż tych wyrobów nie podlega zatem obowiązkowi 
ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wartości tej 
sprzedaży nie traktuje się również jako wartości sprzedaży 
podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania przy ustalaniu 
prawa do zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość 
obrotów z  takiej sprzedaży (tj. zwolnienia, o  którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas).

Całkowicie bez znaczenia jest okoliczność, że kontrahent ten 
nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT unijny. Z  prze-
pisów nie wynika, aby powodowało to, iż kontrahenta tego 
należy na gruncie VAT traktować jako osobę fizyczną niepro-
wadzącą działalności gospodarczej (w szczególności do celów 
przepisów dotyczących obowiązku ewidencjonowania sprze-
daży za pomocą kas rejestrujących).

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),
– § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 li-
stopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Świadczenie usług, za które zapłata w całości na-
stępuje za pośrednictwem poczty, nie wymaga 
kasy

Pytanie:  Spółka planuje rozpoczęcie dystrybucji cyfrowej 
(sprzedaż muzyki, gier, filmów itp. bez fizycznego nośnika, 
w  formie pliku pobieranego z  serwisu WWW). Sprzedaż bę-

dzie dokonywana osobom fizycznym i  firmom. Czy paragon 
wystawiony klientowi w  postaci papierowej można zastąpić 
fakturą elektroniczną, np. w PDF? Czy należy ewidencjonować 
taką sprzedaż na kasie?

Odpowiedź: Obowiązku wystawiania i dostarczania klien-
tom paragonów papierowych nie wyłączy wystawianie 
faktur (w  tym faktur w  postaci elektronicznej). Nie będzie 
obowiązku ewidencji na  kasie, tylko jeżeli spółka skorzysta 
ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego 
świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za po-
średnictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczęd-
nościowo-kredytowej.

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas nie zwalniają z obo-
wiązku ewidencjonowania sprzedaży w formie cyfrowej mu-
zyki, gier czy filmów. Należy jednak zauważyć, że  sprzedaż 
taka ma charakter świadczenia usług, a  przepisy rozporzą-
dzenia w  sprawie kas zwalniają z  obowiązku ewidencjono-
wania, między innymi, świadczenie usług, za które zapłata 
w  całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowied-
nio na  rachunek bankowy podatnika lub na  rachunek po-
datnika w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i do-
wodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, 
jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła (§ 2 ust. 1 w zw. 
z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas).

Korzystając z powyższego zwolnienia, nie trzeba ewiden-
cjonować sprzedaży na  rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych za pomocą kas rejestrujących, przy czym nie jest 
warunkiem tego zwolnienia wystawianie faktur.

Zwolnienie to jest jedynym, które może znaleźć zastosowanie 
do sprzedaży, o której w pytaniu mowa (nie licząc zwolnienia 
podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługują-
cego ze względu na wysokość obrotów – § 3 ust. 1 pkt 1 roz-
porządzenia w sprawie kas). 

W  szczególności obowiązku ewidencjonowania sprzedaży 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas reje-
strujących (czyli obowiązku wystawiania i  dostarczania pa-
pierowych paragonów) nie wyłącza wystawianie i przesyłanie 
tym osobom faktur w  formie elektronicznej, np. w  formie 
plików PDF.

Podstawa prawna:
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.) – ustawa o VAT,
– § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika oraz § 3 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z  29 listopada 2012  r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy
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Kasa potrzebna przy sprzedaży prowadzonej 
w imieniu innych podatników

Pytanie: Jesteśmy firmą transportową, mamy podpisane umo-
wy z  innymi przewoźnikami na  sprzedaż w  naszych kasach 
biletów na ich kursy. Sprzedaż ta jest rejestrowana na naszych 
kasach fiskalnych. Czy ustalając podstawę opodatkowania po-
datkiem VAT, z  obrotu należy wyodrębnić sprzedaż na  rzecz 
tych przewoźników?

Odpowiedź: Wartość sprzedaży prowadzonej na rzecz prze-
woźników powinna być wyodrębniana przed złożeniem de-
klaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (celem wykazania w dekla-
racji wyłącznie własnej sprzedaży).

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas re-
jestrujących, u  których podstawą opodatkowania jest kwo-
ta prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane 
usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa 
lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewi-
dencjonują na  potrzeby obliczenia osiąganego przez nich 
obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży 
własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych po-
datników (art. 111 ust. 3b ustawy o VAT). 

W  konsekwencji, sprzedając bilety innych przewoźników 
(i – jak rozumiem – pobierając z tego tytułu prowizję lub wy-
nagrodzenie w innej postaci) jesteście Państwo obowiązani 
do  ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą własnych 
kas rejestrujących.

Powyższe nie oznacza, że w przypadkach takich sprzedaż pro-
wadzona na rzecz lub w imieniu innych podatników powinna 
być wykazywana w deklaracjach VAT składanych przez po-
datników ewidencjonujących ją za pomocą własnej kasy reje-
strującej. Żaden przepis nie przewiduje takiego scenariusza, 
a  jednocześnie sprzedaż ta wykazywana jest w deklaracjach 
VAT przez podatników, na rzecz których lub w których imie-
niu była prowadzona (np. interpretacja indywidualną Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 października 2007 r., 
nr IPPP1-443-153/07-7/RK). 

Nie ma w tej sytuacji podstaw, aby wartość sprzedaży prowa-
dzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników wykazywa-
na była w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanych 
przez tych podatników. Prowadzi to do wniosku, że sprzedaż 
taka powinna być wyodrębniana przed złożeniem deklaracji 
VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (celem wykazania w deklaracji wy-
łącznie własnej sprzedaży).

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych dla 
osób prywatnych wymaga kasy

Pytanie:  Podatnik (lekarz) prowadzi działalność gospodarczą. 
Do lipca 2011 r. prowadził sklep spożywczo-przemysłowy, opo-
datkowany VAT i rejestrujący obroty za pomocą kasy rejestrują-
cej. W lipcu 2011 r. zlikwidował sklep i od tego miesiąca uzyskuje 
dochody z  tytułu świadczenia usług medycznych zwolnionych 
z VAT na rzecz innej firmy. Obecnie chce poszerzyć świadcze-
nie swoich usług na rzecz indywidualnych klientów (pacjentów)  
np. w zakresie przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń 
lekarskich dotyczących przyszłych kierowców. Czy takie usługi 
powinien rejestrować za pomocą kasy rejestrującej, czy też obo-
wiązuje go limit zwolnienia w wysokości 20.000 zł?

Odpowiedź: Podatnika, o którym mowa, nie obowiązuje li-
mit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za 
pomocą kas rejestrujących w wysokości 20.000 zł. 

Zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrują-
cej określa rozporządzenie w sprawie kas. Przewiduje ono wie-
le zwolnień podmiotowych i  przedmiotowych, w  tym zwol-
nienie podmiotowe obejmujące podatników, u których kwota 
obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 
zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzed-
nim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie 
usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu 
z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwo-
ty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas). 

Co jednak istotne w omawianym przypadku, zwolnienia tego 
nie stosuje się do podatników, którzy przed 1 stycznia 2012 r. 
mieli obowiązek do ewidencjonowania lub przestali spełniać 
warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 7 
ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas).

W przedstawionej sytuacji podatnik (osoba fizyczna prowa-
dząca działalność gospodarczą) zobowiązany był ewidencjo-
nować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej, gdyż prowadził 
sklep spożywczo-przemysłowy. 

W  konsekwencji podatnik ten nie może – mimo likwidacji 
sklepu – skorzystać ze wskazanego powyżej zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania (w uproszczeniu – nie obowiązuje 
go limit 20.000 zł). Powoduje to, że podatnik ten będzie miał 
od razu obowiązek ewidencjonować za pomocą kasy rejestru-
jącej świadczone na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej usługi medyczne (chyba że zastoso-
wanie znajdzie jedno ze zwolnień przedmiotowych z obowiąz-
ku ewidencjonowania, w szczególności zwolnienie wynikają-
ce z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia 
w  sprawie kas lub zwolnienie wynikające z  §  2 ust.  1 w  zw. 
z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas).

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.), 
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– § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 i 37 załącznika, § 3 ust. 1 pkt 1 oraz 
§ 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Obowiązek ewidencjonowania istnieje po 2 mie-
siącach od przekroczenia limitu

Pytanie: Czy w tym roku byłam obowiązana do rozpoczęcia 
ewidencjonowania sprzedaży na kasie już od 1 stycznia czy też 
od przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł? Moja 
sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na dzień 31 grud-
nia 2012 r. wynosi 35.000 zł (jest to drugi rok działalności).

Odpowiedź:  Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy 
rejestrującej należy rozpocząć 1 marca 2013 r.

W 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewi-
dencjonowania ze  względu na  wysokość obrotów mogą 
korzystać wyłącznie podatnicy, u których kwota obrotu zre-
alizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie prze-
kroczyła w 2012 r. kwoty 20.000 zł.

Podatnicy, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2012 r. 
40.000 zł, lecz przekroczyła 20.000 zł, tracą w 2013 r. prawo 
do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku 
ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów podle-
gających obowiązkowi ewidencjonowania. 

Utrata ta nie nastąpi jednak 1 stycznia 2013 r., lecz 1 marca 
2013 r. 

Dotyczy to  również sytuacji przedstawionej w  pytaniu. 
A  zatem obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprze-
daży na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powstanie nie  
1 stycznia 2013 r., czy też z dniem przekroczenia w 2013 r. 
limitu 20.000 zł, ale 1 marca 2013 r.

Podstawa prawna: 
– § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Przy limicie obrotów uprawniających do  zwol-
nienia trzeba wziąć pod uwagę wszystkie prowa-
dzone działalności

Pytanie: Czy w przypadku świadczenia usług fryzjerskich oraz 
budowlanych należy posiadać kasę fiskalną w 2013 r., jeśli ob-
rót dla klienta prywatnego w 2012 r. nie przekroczył 20.000 zł?

Odpowiedź: Świadcząc usługi fryzjerskie czy usługi budow-
lane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obroty z ty-
tułu sprzedaży na rzecz tych osób nie przekroczyły w 2012 r. 
kwoty 20.000 zł, można korzystać w  2013  r. ze  zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas 
fiskalnych. 

Zakładam, że  na  gruncie podatku dochodowego przedsię-
biorca nie rozlicza się w  formie karty podatkowej ani nie 
rozliczał się w tej formie w 2012 r. oraz że nigdy nie powstał 
u niego w okresie wcześniejszym obowiązek ewidencjonowa-
nia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przyjmuję również, 
że  w  ubiegłym roku podatnik prowadził ewidencje pozwa-
lające na ustalenie obrotu na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych. 

Przypomnijmy, że podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewi-
dencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Rozporządzenie w  sprawie kas zwolniło na  czas określony 
niektóre grupy podatników i pewne czynności z obowiązku 
prowadzenia ewidencji obrotu i  kwot podatku należnego 
przy zastosowaniu kas rejestrujących.

I tak, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podat-
kowym, nie później jednak niż do  dnia 31 grudnia 2014  r. 
zwolnieni są: 
1) podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w po-
przednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przy-
padku podatników rozpoczynających w  poprzednim 
roku podatkowym dostawę towarów lub  świadczenie 
usług na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli 
kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji 
do  okresu wykonywania tych czynności w  poprzednim 
roku podatkowym, kwoty 20.000 zł; 

2) podatników rozpoczynających po  31 grudnia 2012  r. 
dostawę towarów lub  świadczenie usług na  rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez 
podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji 
do  okresu wykonywania tych czynności w  danym roku 
podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia w sprawie kas).

Jeżeli podatnik świadczy zarówno usługi fryzjerskie, jak 
i  usługi budowlane (względnie świadczy jeszcze inne usłu-
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gi na  rzecz tych osób lub sprzedaje tym osobom towary), 
to ustalając limit obrotów, powinien uwzględnić ich sumę.

Zatem jeżeli w  2012  r. obroty z  tytułu sprzedaży na  rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły 20.000 
zł i  podatnik nie utracił wcześniej prawa do  korzystania 
ze  zwolnienia z  obowiązku ewidencjonowania sprzedaży 
za pomocą kasy fiskalnej, może stosować zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy 
rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie faktur.

Natomiast, jeżeli obroty przekroczyły w  2012  r. kwotę 
20.000 zł, ale nie przekroczyły kwoty 40.000 zł, to najpóźniej 
od 1 marca 2013 r. należy zainstalować kasę.
 
W myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, 
w przypadku podatników, którzy: 
1) nie przestali spełniać warunków do  zwolnienia z  obo-

wiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz 

2) nie zostali zwolnieni z  obowiązku ewidencjonowania 
na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie kas

 – zwolnienie z  obowiązku ewidencjonowania traci moc 
z dniem 1 marca 2013 r. 

W  przypadku podatników, którzy przestali spełniać wa-
runki do  zwolnienia z  obowiązku ewidencjonowania 
przed 1 stycznia 2013 r., stosuje się terminy rozpoczęcia 
ewidencjonowania określone w  przepisach rozporządze-
nia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa-
niu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). 

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), 
– § 2–6, § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 li-
stopada 2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382).

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Renowacja zabytków na rzecz stowarzyszenia nie 
wymaga ewidencji przy użyciu kasy

Pytanie:  Prowadzę firmę budowlaną (renowacja zabytków, 
rekonstrukcja, ściągi stalowe itp.). Czy po przekroczeniu okre-
ślonego obrotu będę musiał prowadzić ewidencję sprzedaży za 
pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiedź:  Jeżeli odbiorcami usług są  podmioty gospo-
darcze bądź różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, 
to w  takiej sytuacji obowiązek ewidencjowania w ogóle nie 
wystąpi, bez względu na  wysokość osiągniętych obrotów. 
Ewidencjonowanie obrotu i  kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (ewidencjonowanie) obo-
wiązuje wyłącznie podatników, którzy dokonują sprzedaży 

towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczy podatni-
ków, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz ww. osób 
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł, 
a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim 
roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług, 
jeżeli kwota obrotu nie przekroczyła 20.000 zł, ale liczonej 
w  proporcji do  okresu wykonywania tych czynności w  po-
przednim roku podatkowym. 

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy nastę-
pujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 
realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 
20.000 zł. Podatnicy, którzy na  podstawie przepisów obo-
wiązujących do 31 grudnia 2012 r. nie przestali spełniać wa-
runków do  zwolnienia z  obowiązku ewidencjonowania, ale 
u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych w 2012 r. przekroczył 20.000 zł, mają obowiązek 
rozpoczęcia ewidencjonowania 1 marca 2013 r. 

Należy podkreślić, że sprzedaż towarów i usług na rzecz in-
nych podmiotów niż osoby fizyczne nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi nie są  obo-
wiązani do  ewidencjonowania przy zastosowaniu kas 
rejestrujących. 

Z opisu działalności wynika, że prawdopodobnie odbiorcami 
usług są podmioty gospodarcze bądź różnego rodzaju orga-
nizacje, stowarzyszenia. W  takiej sytuacji obowiązek ewi-
dencjowania w ogóle nie wystąpi bez względu na wysokość 
osiągniętych obrotów. Jeżeli jednak klientami są również oso-
by, w stosunku do których występuje obowiązek ewidencjo-
nowania, warto wspomnieć o  jeszcze jednym szczególnym 
przypadku zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej. 

Otóż zwolnieniu z  tego obowiązku podlega również świad-
czenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli tylko 
łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
■ każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest 

dokumentowane fakturą, w  której zawarte są  w  szczegól-
ności dane identyfikujące odbiorcę,

■ liczba świadczonych usług, o których mowa w powyższym 
punkcie, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczy-
ła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie 
była mniejsza niż 20.

Podstawa prawna:
– art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Finansów z  29 listopada 2012  r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382). 

Rafał Paciorkiewicz, specjalista w zakresie podatków
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Sprzedaż laptopów własnym pracownikom nie 
jest ewidencjonowana za pomocą kas

Pytanie:  Czy spółka może sprzedawać własnym pracowni-
kom elementy majątku trwałego, np. laptopy, telefony, beczki 
stalowe po  smarach z  pominięciem kasy fiskalnej? Czy musi 
wystawiać fakturę dokumentującą taką sprzedaż? Spółka nie 
prowadzi żadnej sprzedaży osobom fizycznym.

Odpowiedź: Przedsiębiorca nie jest obowiązany do ewiden-
cjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej z  tytułu 
sprzedaży towarów na rzecz własnych pracowników. Nie ma 
też obowiązku wystawiania faktur VAT osobom nieprowa-
dzącym działalności gospodarczej.

Dostawa towarów i  świadczenie usług przez podatnika 
na rzecz jego pracowników korzysta ze zwolnienia z obo-
wiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2014 r. 

Skoro nie prowadzi Pan sprzedaży dla osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej i  tym samym 
w Pana przypadku nie powstał obowiązek ewidencjonowania 
obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to również nie 
istnieje wymóg ewidencjonowania sprzedaży towarów dla 
własnych pracowników.

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i  usług osobom fi-
zycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (w  tym 
własnym pracownikom) nie mają obowiązku wystawiania fak-
tur VAT, chyba że osoby te zgłoszą żądanie wystawienia faktury. 

Podstawa prawna:
– art. 106 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Finansów z  29 listopada 2012  r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

Rafał Paciorkiewicz, specjalista w zakresie podatków

Ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej można uzy-
skać tylko raz

Pytanie: W kwietniu nasza firma przekroczy obroty zwalnia-
jące ją z rejestracji obrotu na kasie fiskalnej. W ciągu 2 miesię-
cy musimy nabyć kasę. Jednocześnie chcemy skorzystać z ulgi 
na jej zakup. Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest po-
wiadomienie urzędu skarbowego na dzień przed obowiązkiem 
o fakcie instalacji i  fiskalizacji kasy. Na chwilę obecną mamy 
jeden punkt sprzedaży, ale w grudniu br. planujemy otworzyć 
drugi. Czy jeśli teraz poinformujemy urząd o zamiarze instala-
cji dwóch kas, to możemy także skorzystać z ulgi w momencie 
zakupu drugiej kasy, czyli przy końcu bieżącego roku?

Odpowiedź: Zakup kasy fiskalnej w  grudniu tego roku, 
a więc po rozpoczęciu (powstaniu obowiązku) ewidencjono-
wania sprzedaży na kasie fiskalnej, nie uprawnia do skorzy-
stania z ulgi z tytułu jej zakupu.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy roz-
poczną ewidencjonowanie obrotu i  kwot podatku należ-
nego w  obowiązujących terminach, mogą odliczyć od  tego 
podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestru-
jących zgłoszonych na  dzień rozpoczęcia (powstania obo-
wiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu 
(bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. 

Powyższa ulga przysługuje tylko w  związku z  zakupem 
kas po  raz pierwszy. Przepis stanowi o  ulgach przysługują-
cych przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień 
rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. 
W związku z tym kasy fiskalne nabywane po dniu rozpoczę-
cia (powstania obowiązku) ewidencjonowania nie będą obję-
te prawem do odliczenia. 

Biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek rozpoczęcia ewidencjo-
nowanie sprzedaży na  kasie fiskalnej nastąpi w  ciągu roku, 
to będzie można skorzystać z ulgi jedynie w stosunku do tych 
kas, które zostaną zakupione przed rozpoczęciem ewiden-
cjonowania. W związku z tym, w przypadku zakupu kasy fi-
skalnej w grudniu br. nie będziecie mogli Państwo skorzystać 
z odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
– art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.).

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Wycofanie kas fiskalnych z działalności wymaga 
sporządzenia protokołu

Pytanie: Posiadamy dwie kasy fiskalne, które przestaliśmy 
użytkować ze względu na brak sprzedaży na rzecz osób fizycz-
nych. Co należy zrobić, aby zlikwidować te kasy?

Odpowiedź: Zakończenie pracy w  trybie fiskalnym przez 
każdą kasę rejestrującą lub wymiana pamięci fiskalnej kasy 
wymaga dokonania, z  udziałem pracownika urzędu skar-
bowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej 
kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określo-
nego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków tech-
nicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz 
warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.). 
Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że: 
1. likwidacji kasy należy dokonać w  obecności urzędni-

ka urzędu skarbowego, po  uprzednim powiadomieniu 
urzędnika o fakcie, miejscu i czasie zaprzestania stosowa-
nia kasy,

2. trzeba przeprowadzić oględziny kasy fiskalnej, w  szcze-
gólności zabezpieczeń i plomb kasy,

3. warto odczytać pamięć kasy i sporządzić z tej czynności 
protokół,

4. należy sporządzić raport okresowy lub raport rozliczenio-
wy (powodujący blokowanie użytkowania kasy),

5. powinno się sporządzić protokół likwidacji kasy.
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Pamiętać przy tym trzeba, że  podatnicy są  zobowiązani 
do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowa-
nych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 
3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich 
używania.

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
– § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 
2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, któ-
rym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich 
stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.) w zw. z załączni-
kiem nr 4 do tego rozporządzenia, 

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy

Przekroczenie limitu w 2012 r. obliguje do ewi-
dencji od 1 marca 2013 r.

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność polegającą na handlu 
detalicznym dla osób fizycznych. W 2012 r. osiągnął sprzedaż 
nieprzekraczającą 40.000 zł. W jakim terminie powinien zain-
stalować kasę fiskalną?

Odpowiedź: Firma powinna zainstalować kasę od  1 marca 
2013 r.

Podatnicy, którzy nie przestali spełniać warunków do zwol-
nienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy re-
jestrującej w 2012 r. (nie przekroczyli limitu 40.000 zł), na-
tomiast przekroczyli nowy limit – 20.000 zł i dodatkowo nie 
zostali objęci zwolnieniem przedmiotowym, tracą możliwość 
korzystania ze  zwolnienia z  obowiązku ewidencjonowania 
sprzedaży za pomocą kasy od 1 marca 2013 r.

Podstawa prawna:
– § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1382).

Marta Grabowska-Peda, prawnik  
specjalizujący się w prawie podatkowym

Ulga na zakup kasy nie może przekroczyć 700 zł

Pytanie: Podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy fiskal-
nej, a koszt zakupu tego urządzenia wyniósł 1.229 zł netto. Czy 
w związku z tym może skorzystać z odliczenia?

Odpowiedź: Jeżeli nie zostały naruszone warunki dotyczące 
możliwości skorzystania z  ulgi na  zakup kasy rejestrującej, 
nie ma przeszkód, aby z niej skorzystać. Podatnik może od-
liczyć 700 zł. 

Dokonanie odliczenia wydatku na  zakup kasy rejestrują-
cej jest możliwe pod warunkiem złożenia przez podatnika 
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed termi-
nem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia 
o liczbie kas rejestrujących oraz miejscu (adresie) ich uży-
wania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjono-
wania.

Podatnicy mogą odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każ-
dej z  kas rejestrujących w  wysokości 90% jej ceny zakupu 
(bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem sko-
rzystania z odliczenia jest:

a) zgłoszenie kasy do  właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego;

b) rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podat-
ku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących 
w obowiązujących terminach;

c) stosowanie do ewidencjonowania obrotu kas rejestru-
jących spełniających wymagania określone w  prze-
pisach dotyczących kryteriów i  warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, 
oraz warunków ich stosowania;

d) dokonanie zapłaty całej należności za kasę rejestrującą 
(konieczne jest posiadanie dowodu zapłaty).

Warto podkreślić, że kwota odliczenia w danym okresie nie 
może być wyższa od  kwoty różnicy między kwotą podatku 
należnego a kwotą podatku naliczonego (tj. od kwoty zobo-
wiązania podatkowego).

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku na-
liczonego jest większa od  kwoty podatku należnego (wy-
stępuje nadwyżka VAT naliczonego) albo równa kwocie 
podatku należnego (zobowiązanie podatkowe wynosi zero), 
podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na za-
kup kas rejestrujących. I tak kwota zwrotu w danym okresie 
rozliczeniowym nie może przekroczyć:

a) 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu (bez po-
datku) kasy, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli po-
datnik składa deklaracje miesięczne, lub

b) 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu (bez po-
datku) kasy, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli po-
datnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewi-
dencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy (za-
przestanie działalności, otwarcie likwidacji, ogłoszenie upa-
dłości etc.) lub nie zgłosi terminowo kasy do obowiązkowego 
przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a  także jeśli 
naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowa-
nych na zakup kasy, będzie zobowiązany do zwrotu odliczo-
nych lub zwróconych kwot.

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
– § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 
2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych 
na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733 ze zm.).

Rafał Styczyński, doradca podatkowy
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Za brak kasy fiskalnej grozi kara grzywny

Pytanie: Podatnik prowadzi najem prywatny poza działalno-
ścią gospodarczą oraz jednoosobową działalność gospodarczą 
(VAT i VAT UE). Otrzymał w spadku kamienicę, a w niej loka-
le mieszkalne i użytkowe. Dla wszystkich wynajmujących wy-
stawia faktury: najem prywatny – 20 mieszkań, użytkowy – 10 
lokali. Czy musi posiadać kasę fiskalną? Jakie sankcje grożą za 
brak kasy? 

Odpowiedź: Wynajmujący własne lokale osobom fizycznym 
może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy 
fiskalnej, jeżeli całość sprzedaży dokumentuje fakturami. 
Z pytania wynika, że podatnik spełnia warunek, a zatem nie 
musi instalować kasy. 

Wynajem nieruchomości jest do celów VAT traktowany z re-
guły jak wykonywanie działalności gospodarczej. Wynika 
to z definicji działalności gospodarczej przyjętej dla tego po-
datku, zgodnie z  którą działalność gospodarcza obejmuje 
również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów 
lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do 
celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). W związku 
z tym, że w opisanym przypadku najem ma charakter ciągły, 
to należy uznać, iż stanowi on wykonywanie działalności go-
spodarczej, a więc wynajmujący jest podatnikiem VAT. Nie 
ma w tej sytuacji znaczenia, że do celów podatku dochodo-
wego jest to najem prywatny. 

Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy 
rejestrującej mają podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). 
Z pytania wynika, że część lokali znajdujących się w kamie-
nicy jest wynajmowana na cele inne niż użytkowe, a zatem 
należy przypuszczać, iż  najemcami są  w  tym przypadku 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 
Na  wynajmującym ciąży więc obowiązek ewidencji przy 
użyciu kasy fiskalnej. Ma on jednak prawo do skorzystania 
z przewidzianych w przepisach zwolnień, jeżeli spełnione 
zostaną odpowiednie warunki.

Zwolnieni z  obowiązku ewidencjonowania obrotów za 
pomocą kasy fiskalnej są m.in. podatnicy, u których kwo-
ta obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła 
w poprzednim roku podatkowym limitu 20.000 zł. W przy-
padku podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czyn-
ności na rzecz ww. podmiotów w poprzednim roku podat-
kowym, kwota ww. obrotu nie może przekroczyć 20.000 zł 
w  proporcji do okresu wykonywania tych czynności (§  3 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiąz-
ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących). Zwolnienie to dotyczy wyłącznie tych podatników, 
którzy nie byli wcześniej zobowiązani do  zainstalowania 
kasy fiskalnej. Analogiczne reguły obowiązują podatników 
rozpoczynających sprzedaż na  rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczał-
towych w 2013 r., tj. podatnik taki może skorzystać ze zwol-
nienia, jeśli przewidywany przez niego obrót nie przekracza, 
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w da-
nym roku, kwoty 20.000 zł.

Jeżeli obroty z  tytułu najmu na  rzecz osób fizycznych 
przekraczają ww. limity, to  może Pani skorzystać ze  zwol-
nienia związanego z  przedmiotem prowadzonej działal-
ności. Od obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasie 
fiskalnej zwolnione są  m.in. usługi najmu i  zarządzania 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (poz.  24 
załącznika do  rozporządzenia w  sprawie zwolnień z  obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących) – których świadczenie przez podatnika w ca-
łości dokumentowane jest fakturami. W  celu skorzystania 
z tego przepisu należy pamiętać o dokumentowaniu całości 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej fakturami. Z  pytania wynika, że  ten 
warunek jest spełniony. 
Powołane przepisy obowiązują do 31 grudnia 2014 r. 

Nierejestrowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej, 
jeżeli na podatniku ciąży taki obowiązek, stanowi przestęp-
stwo lub wykroczenie skarbowe (art. 62 § 4 i § 5 kks). Kara 
za ten czyn waha się od minimalnej grzywny za wykrocze-
nie skarbowe, czyli jednej dziesiątej minimalnego wynagro-
dzenia (aktualnie 160 zł), do 180 stawek dziennych, jeżeli 
czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo. O wyso-
kości stawki dziennej orzeka sąd, biorąc pod uwagę wiele 
czynników, takich jak dochody sprawcy czy jego sytuację 
rodzinną. 

Podstawa prawna:
– art. 15 ust. 2 i art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 ze zm.),
– § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku pro-
wadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r. nr 1382),
– art. 62 § 4 i 5 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny 
skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy 

Paragon fiskalny w niestałym miejscu sprzedaży 
wskazuje adres siedziby spółki

Pytanie: Podatnik – w  ramach działalności gospodarczej  
– prowadzi usługi cateringowe oraz gastronomiczne. Firma 
posiada swoje punkty sprzedaży, tj. kioski gastronomiczne, bu-
fety i stołówkę. Każdy taki punkt ma przypisaną kasę fiskalną, 
a na paragonie pojawia się nazwa punktu, adres itp. Podatnik 
uczestniczy również w imprezach, gdzie ma swoje stanowiska, 
na  których dokonuje sprzedaży produktów poprzez nabicie 
na kasę fiskalną (np. pikniki). Jak wygląda sytuacja instalacji 
kasy fiskalnej? Skoro kasa jest przypisana do konkretnego miej-
sca, to  czy może zostać przeniesiona w  inne miejsce na  czas 
imprezy? Wówczas na  paragonie będą nieprawidłowe dane, 
ponieważ pojawi się nazwa punktu, który nie dokonuje w tym 
momencie sprzedaży, jak również inny adres. 
Czy podatnik powinien posiadać dwie kasy fiskalne, które będą 
mieć tylko adres spółki, bez podania konkretnego miejsca, i ta-
kie kasy mogą być wykorzystywane do tych celów?
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Odpowiedź: Paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż do-
konaną w niestałym miejscu powinien wskazywać adres sie-
dziby spółki.

Kasy fiskalne służą do ewidencjonowania obrotu i kwot po-
datku w  zakresie sprzedaży dokonywanej przez podatnika 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz na  rzecz rolników ryczałtowych (art.  111 
ust. 1 ustawy o VAT). 

Szczegółowe warunki, jakim muszą odpowiadać kasy fiskal-
ne oraz paragony fiskalne, zostały określone w  przepisach 
rozporządzenia w  sprawie kryteriów i  warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia paragon fi-
skalny drukowany przez kasę fiskalną musi zawierać m.in. 
informację o imieniu i nazwisku lub nazwie podatnika oraz 
adresie punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowa-
dzonej w miejscach niestałych – o adresie siedziby lub miej-
sca zamieszkania podatnika.

Z pytania wynika, że spółka posiada kilka punktów sprzeda-
ży, z których każdy ma przypisaną kasę fiskalną. Dodatkowo, 
spółka dokonuje sprzedaży podlegającej ewidencji na  kasie 
rejestrującej incydentalnie w  innych miejscach. Jeżeli może 
zdarzyć się tak, że  sprzedaż w  stałych punktach sprzedaży 
oraz w miejscach niestałych odbędzie się w tym samym cza-
sie, to poprawnym rozwiązaniem będzie nabycie dodatkowej 
kasy fiskalnej. Kasa taka byłaby wykorzystywana do ewiden-
cji obrotu w niestałych miejscach sprzedaży. 
Drukowane przez nią paragony fiskalne powinny zawierać 
adres siedziby spółki, bez wskazywania adresu konkretnego 
punktu sprzedaży. Taka kasa rejestrująca mogłaby być wyko-
rzystywana w każdorazowym niestałym miejscu sprzedaży.

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
– § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listo-
pada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków 
ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy  
w spółce doradztwa podatkowego

Zwolnienie przedmiotowe nie zależy od obrotu

Pytanie: Podatnik prowadzi firmę świadczącą usługi bu-
dowlane, sporadycznie dokonuje także sprzedaży materiałów 
budowlanych. Odbiorcą są głównie firmy, jednak zdarza się 
również, że są to osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej. W 2012 r. korzystał ze zwolnienia z obowiązku 
ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na ka-
sie rejestrującej. W  styczniu 2013  r. obrót ze  sprzedaży dla 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
przekroczył limit uprawniający do zwolnienia, jednak każda 

sprzedaż udokumentowana była fakturą z danymi odbiorcy 
(liczba transakcji wyniosła 20, a liczba odbiorców – 9). Czy 
w  związku z  przekroczeniem limitu sprzedaży, mimo speł-
niania warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjono-
wania na podstawie poz. 34 załącznika do  rozporządzenia, 
podatnik miał obowiązek zakupu, instalacji i fiskalizacji kasy 
rejestrującej?

Odpowiedź: Zwolnienie, o którym mowa w poz. 34 załącz-
nika do  rozporządzenia Ministra Finansów z  29 listopada 
2012  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest zwolnie-
niem przedmiotowym i  nie ma znaczenia, czy podatnik 
przekroczył limit obrotu uprawniającego do  zwolnienia 
podmiotowego, czy też nie. Podatnik może więc skorzystać 
ze  zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą 
kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonu-
jący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 
mają obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku 
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od tej re-
guły istnieją jednak pewne wyjątki wskazane w rozporzą-
dzeniu, mianowicie tzw. zwolnienia podmiotowe i przed-
miotowe.

W  omawianym przypadku podatnik może skorzystać 
ze zwolnienia przedmiotowego z uwagi na małą liczbę trans-
akcji – sprzedaż na rzecz osób fizycznych (nawet po przekro-
czeniu limitu 20.000 zł) może być zwolniona od obowiązku 
ewidencjonowania jej za pomocą kasy rejestrującej, jeśli 
każda sprzedaż jest fakturowana, odbiorców usług (osób 
fizycznych nieprowadzących działalności) w  roku jest nie 
więcej niż 20 osób, liczba świadczonych usług zaś (w roku) 
nie przekracza 50 (poz. 34 załącznika do rozporządzenia Mi-
nistra Finansów z  29 listopada 2012  r. w  sprawie zwolnień 
z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących).

Z pytania wynika, że te parametry nie zostały przekroczone, 
a więc podatnik może korzystać ze zwolnienia przedmioto-
wego. Nie ma przy tym znaczenia, że  przekroczył on  limit 
uprawniający do zwolnienia podmiotowego – 20.000 zł.

Podstawa prawna:
 – art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
 – § 3 ust. 1, poz. 34 załącznika rozporządzenia Ministra Fi-
nansów 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

Marta Grabowska-Peda, prawnik  
specjalizujący się w prawie podatkowym
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Biura rachunkowe mogą być zwolnione z  obo-
wiązku stosowania kasy fiskalnej

Pytanie: Osoba prowadząca biuro rachunkowe w przeważają-
cej części świadczy swoje usługi na rzecz podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Usługi na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności świadczone są  sporadycznie, 
a uzyskiwane z nich obroty nie osiągają wysokości, która zo-
bowiązywałaby do zainstalowania kasy fiskalnej. Czy w opi-
sanym stanie faktycznym konieczność zainstalowania kasy 
fiskalnej będzie dotyczyła również biur rachunkowych? 

Odpowiedź: Usługi biur rachunkowych mogą do 31 grudnia 
2014  r. korzystać za zwolnienia przedmiotowego lub pod-
miotowego z  obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy 
fiskalnej.

Zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 
listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382), które weszło w życie 1 stycznia 2013 r., 
usługi biur rachunkowych mogą korzystać za zwolnienia 
z  obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej 
do  31 grudnia 2014  r. na  zasadzie ogólnej lub na  zasadzie 
szczególnej. 

Zwolnienie na  zasadzie ogólnej (podmiotowe) ma zasto-
sowanie wówczas, gdy obrót z  tytułu usług świadczonych 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych nie przekro-
czył w roku poprzednim kwoty 20.000 zł. 

W  kontekście powyższego zwolnienia z  obowiązku stoso-
wania kasy fiskalnej istotne jest również to, że jeśli w 2013 r. 
kwota limitu 20.000 zł nie zostanie przekroczona, to w ta-
kim przypadku zwolnienie z  obowiązku stosowania kasy 
będzie miało zastosowanie również w  całym 2014  r., pod 
warunkiem że  w  tym okresie limit ten nie zostanie także 
przekroczony.

Przekroczenie limitu obrotów w  wysokości 20.000 zł, po-
cząwszy od  1 stycznia 2013  r., skutkuje utratą zwolnienia 
po  upływie dwóch miesięcy, licząc je od  pierwszego dnia 
miesiąca następującego po  miesiącu, w  którym nastąpiło 
przekroczenie wskazanej kwoty. Po upływie tego dwumie-
sięcznego okresu sprzedaż usług rachunkowych na  rzecz 
wskazanej kategorii osób należy bezwzględnie rejestrować 
z  użyciem kasy fiskalnej, chyba że  zastosowanie znajdzie 
jedno ze zwolnień opartych na zasadzie szczególnej (zwol-
nienie podmiotowe).

Zwolnienia na zasadzie szczególnej wynikają z poz. 34 oraz 
poz. 37 załącznika do rozporządzenia. 
Pierwsze z nich (poz. 34) ma zastosowanie po spełnieniu na-
stępujących warunków: 
 ■ gdy każda z usług świadczona na rzecz wskazanej kategorii 
osób będzie dokumentowana fakturą zawierającą dane po-
zwalające na identyfikację odbiorcy, 

 ■ gdy liczba usług świadczonych na rzecz tej kategorii osób 
w roku poprzednim (np. 2012 r.) nie przekroczyła 50 i gdy 
liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza 
niż 20.

Drugie zwolnienie przedmiotowe (poz.  37) ma zastosowa-
nie wówczas, gdy zapłaty za usługi w całości będą dokona-
ne na rachunek w banku lub za pośrednictwem poczty, pod 
warunkiem że  dowody dokumentujące świadczenie usług 
na rzecz wskazanej kategorii osób oraz prowadzone ewiden-
cje jednoznacznie będą wskazywały, jakiej konkretnie usługi 
dotyczyły poszczególne zapłaty.

Podstawa prawna: 
– art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.),
– § 2, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382). 

Marian Szałucki, doradca podatkowy

Limit obrotów liczy się łącznie dla wszystkich 
punktów sprzedaży

Pytanie: Osoba fizyczna (podatnik VAT) prowadzi działal-
ność gospodarczą od 3 lat, w ramach której posiada dwa sklepy 
odzieżowe. Od kiedy należy zainstalować kasę fiskalną, jeżeli 
kwota limitu obrotu w wysokości 20.000 zł zostanie przekro-
czona w  sierpniu? Czy kwota ta  dotyczy łącznych obrotów 
w obu sklepach? 

Odpowiedź: Limit obrotów uzyskanych ze sprzedaży towa-
rów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych w wyso-
kości 20.000 zł liczony jest łącznie dla wszystkich punktów 
sprzedaży. W  omawianym przypadku do określenia limitu 
należy wziąć pod uwagę oba sklepy.

W ramach limitu określonego w przepisach rozporządzenia 
Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień 
z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) zostały określone 
okoliczności, w których przysługuje zwolnienie od obowiąz-
ku stosowania kasy fiskalnej, a także moment, w którym na-
stępuje utrata tego zwolnienia. 

Jeżeli podatnik prowadził działalność gospodarczą w  po-
przednim roku podatkowym, zwolnienie przysługuje do dnia, 
w  którym w  roku następnym przekroczona zostanie kwota 
20-tysięcznego limitu z  tytułu sprzedaży na  rzecz wskazanej 
wyżej kategorii osób. Po  jej przekroczeniu zwolnienie traci 
moc po upływie 2 miesięcy, licząc je od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 
2013 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. 

Jeżeli więc kwota limitu (liczonego łącznie dla dwóch punk-
tów sprzedaży) zostanie przekroczona w  sierpniu 2013  r., 
wówczas kasy fiskalne w  obu sklepach należy zacząć użyt-
kować najpóźniej 1 listopada 2013 r., ponieważ 31 paździer-
nika 2013 r. upłynie dwumiesięczny okres utraty zwolnienia 
z obowiązku ich stosowania. 
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Podstawa prawna: 
 – art. 29 ust. 1; art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 ze zm.),
 – § 3 ust. 1 pkt 1; § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

Instytucja kultury musi rejestrować sprzedaż 
płyt CD i DVD 

Pytanie: Czy sprzedaż nagranych płyt osobom fizycznym przez 
instytucję kultury wymaga ewidencjonowania za pomocą kasy 
fiskalnej?

Odpowiedź: Instytucja kultury, sprzedając płyty CD i DVD 
ma obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fi-
skalnej.

Podatnicy VAT dokonujący sprzedaży nagranych płyt CD 
i DVD na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych zobo-
wiązani są do ewidencjonowania jej za pomocą kasy rejestru-
jącej. Dla tak sformułowanego obowiązku stosowania kasy 
bez prawnego znaczenia pozostaje to, że do dnia rozpoczęcia 
sprzedaży płyt nie mieli prowadzonej rejestracji obrotów za 
pomocą kasy. 

Instytucja kultury także zobowiązana jest do stosowania kasy 
przy sprzedaży nagranych płyt, gdyż w  tym przypadku nie 
stosuje się zwolnień ustanowionych w przepisach z § 2–3 roz-
porządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
strujących.

Podstawa prawna:
– art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
– § 2–3, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

Ulga na zakup kasy fiskalnej nie jest przychodem 
podatkowym

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przycho-
dów i rozchodów i  jest podatnikiem VAT. W styczniu 2013 r. 
zainstalował kasę fiskalną. W  koszty uzyskania przychodów 
zaksięgował zakup kasy rejestrującej, a w deklaracji VAT-7 od-

liczył VAT w kwocie 700 zł tytułem ulgi za zainstalowanie kasy. 
Czy wartość ulgi jest przychodem podatkowym? Czy po otrzy-
maniu kwoty ulgi należy wyksięgować z kosztów kwotę 700 zł?

Odpowiedź: Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej nie jest 
przychodem podatkowym z działalności gospodarczej. Sko-
rzystanie z ulgi nie powoduje konieczności „wyksięgowania” 
jej równowartości z kosztów podatkowych.

Zgodnie z ogólną definicją przychodów podatkowych z dzia-
łalności gospodarczej są  nimi kwoty należne. Ulga z  tytułu 
dokonania zakupu kasy fiskalnej nie stanowi „kwoty należnej 
z działalności”, a zatem nie stanowi przychodu z działalności 
gospodarczej.

Skorzystanie z  ulgi na  zakup kasy rejestrującej nie wpływa 
także na możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jej 
wartości. Nie wywołuje konieczności zmiany wartości po-
czątkowej (gdy kasa stanowi środek trwały) czy też korekty 
kosztu (gdy wydatek na zakup kasy został zaliczony bezpo-
średnio do kosztów podatkowych), ponieważ przepisy usta-
wy o PIT nie wskazują takiej konieczności.

Podstawa prawna: 
– art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od  osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Sebastian Woźniak, prawnik, główny księgowy

Wydatek na zakup kasy stanowi koszt podatkowy

Pytanie: Podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy fiskal-
nej i chce skorzystać z ulgi na zakup kasy. Czy wobec tego może 
zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź: Wydatek na zakup kasy fiskalnej stanowi koszt 
uzyskania przychodów w  kwocie netto. Nie ma znaczenia, 
że podatnik skorzystał z ulgi na zakup kasy.

Wydatek na zakup kasy fiskalnej należy zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów w kwocie netto. Jak wskazują organy 
podatkowe, zwrócona ulga na  zakup kasy rejestrującej jest 
neutralna podatkowo, co oznacza, że nie powoduje powstania 
przychodu ani obowiązku zmniejszenia kosztów. Stanowisko 
takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w  Poznaniu 
w interpretacji z 8 lutego 2011 r. (nr 415-1293/10-2/AG). 

Zdaniem organu podatkowego, jeżeli kasa fiskalna stanowi 
środek trwały, wydatki poniesione na  jej zakup będą zali-
czane w  ciężar kosztów działalności gospodarczej poprzez 
odpisy amortyzacyjne od całości wartości początkowej zaku-
pionej kasy rejestrującej (jednorazowy odpis amortyzacyjny), 
jeśli podatnik przyjął takie zasady amortyzacji w odniesieniu 
do środka trwałego o niskiej wartości początkowej. Kwoty tej 
nie pomniejsza się o zwróconą kwotę ulgi w VAT. 

Reasumując, otrzymana kwota 700 zł, z  tytułu zwrotu wy-
datkowanej kwoty na  zakup kasy rejestrującej, nie stanowi 
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przychodu z działalności gospodarczej i nie pomniejsza po-
czątkowej wartość kasy rejestrującej do celów jednorazowej 
amortyzacji.

Podstawa prawna: 
– art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
ze zm.).

Rafał Styczyński, doradca podatkowy

Osoby rozpoczynające działalność muszą osza-
cować wartość sprzedaży

Pytanie: Podatnik zamierza rozpocząć sprzedaż na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od  10 
marca 2013 r. Czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia pod-
miotowego?

Odpowiedź: Podatnik będzie mógł korzystać ze  zwolnie-
nia podmiotowego z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej 
od  pierwszej sprzedaży, jeżeli przewidywana przez niego 
wartość sprzedaży na  rzecz osób fizycznych nie przekracza 
16.273,97 zł.

W  2013  r. limit zwolnienia podmiotowego dla podatników 
rozpoczynających w  danym roku dostawy towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyno-
si nie 20.000 zł, lecz część tej kwoty, odpowiadającą okresowi 
wykonywania w danym roku czynności na  rzecz tych pod-
miotów. Co więcej, zwolnienie do tej kwoty nie przysługuje 
bezwzględnie – warunkiem jest, aby przewidywany przez 
podatnika obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych nie przekroczył tej kwoty. 

Jeżeli podatnik rozpocznie prowadzenie działalności gospo-
darczej 10 marca 2013 r., wówczas może skorzystać ze zwol-

nienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy re-
jestrującej, jeśli przewidywana przez niego wartość sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nie przekracza 16.273,97 zł (20.000 
zł x 297/365; 297 to liczba dni do końca 2013 r., począwszy 
od 10 marca 2013 r.; 365 to liczba dni w 2013 r.). W przypad-
ku gdy przedsiębiorca przewiduje jednak osiągnąć do końca 
2013 r. większą sprzedaż (na rzecz tych podmiotów) – będzie 
zobowiązany ewidencjonować sprzedaż na rzecz tych osób za 
pomocą kas rejestrujących od samego początku.

Tylko część podatników rozpoczynających w 2013 r. dosta-
wy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych będzie mogła korzystać ze  zwolnienia pod-
miotowego z  obowiązku ewidencjonowania od  pierwszej 
takiej sprzedaży. Ze  zwolnienia nie będą mogli korzystać 
natomiast ci podatnicy rozpoczynający w  2013  r. dosta-
wy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych, u  których – wedle ich przewidywań – obrót 
z tego tytułu przekroczy część 20.000 zł, odpowiadającą okre-
sowi wykonywania tych czynności.

W  praktyce jednak organom podatkowym bardzo trudno 
będzie udowodnić, że podatnik przewidywał wartość sprze-
daży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyższą niż upraw-
niająca do skorzystania ze zwolnienia. Dlatego też poza ewi-
dentnymi przypadkami (tj. w  przypadkach rozpoczynania 
sprzedaży na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na szero-
ką skalę), podatnicy raczej bezpiecznie będą mogli korzystać 
ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowa-
nia na początku sprzedaży.

Podstawa prawna:
– § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 li-
stopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy
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dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę 
lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek 
podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Podatnicy są obowiązani sporządzać raport fiskalny dobowy 
po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak 
niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w  dniu następ-
nym, oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny 
po  zakończeniu sprzedaży w  ostatnim dniu miesiąca, nie 
później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następ-
nym miesiącu.

Raporty fiskalne dobowe są  sporządzane po  zakończeniu 
sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu 
oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak 
sprzedaży oznacza, że  obrót i  kwota podatku mają wartość 
zerową. Dane o  sumarycznym obrocie zostaną wykazane 
w raporcie fiskalnym miesięcznym. Nie ma zatem potrzeby 
ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych 
w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzeda-
ży na kasie rejestrującej.

Natomiast obowiązek sporządzenia raportów fiskalnych 
za okres miesięczny powstaje po  zakończeniu sprzedaży 
w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed roz-
poczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Warszawie z  5 października 2012  r., nr  IPPP2/443-
668/12-4/RR

Podatnik, który nie pobiera gotówki, nie musi 
posiadać kasy fiskalnej

Jeśli wszelkie środki przechodzą przez konto firmowe oraz 
wystawiane są faktury VAT, ewidencja przy użyciu kasy fi-
skalnej nie będzie obowiązkowa.

Pytanie podatnika:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której 
głównym zadaniem jest reprezentacja osób poszkodowanych 
w  wypadkach w  stosunku do  ubezpieczycieli i  uzyskiwa-
nie odszkodowań, również na  drodze sądowej. Firma, któ-
rą prowadzi Wnioskodawca, nie jest kancelarią adwokacką 
ani radcowską. Podatnik zajmuje się kompleksową obsługą 
i pozyskiwaniem klienta, organizacją zastępstwa procesowe-
go w  sądzie, procesem odzyskiwania odszkodowań. Współ-
pracuje z  kancelariami adwokackimi w  Polsce i  za granicą. 
Firma powstała 19 lipca 2011 r. Zapłata za usługi następu-
je tylko i  wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowe-
go (najczęściej potrącenie lub przelew bankowy). Na każdej 
fakturze określone jest, że  zapłata to  przelew bankowy lub 

Kasy fiskalne – interpretacje podatkowe 

Podatnik ma prawo zwrócić się do  organu podatkowego 
o  wydanie interpretacji, która pozwoli mu na  bezbłędne 
stosowanie przepisów. Interpretacje podatkowe są  wy-
dawane przez dyrektorów izb skarbowych w  imieniu Mi-
nistra Finansów. Opisane interpretacje były wydawane 
na  podstawie poprzednio obowiązującego rozporządze-
nia w sprawie zwolnień ze  stosowania kas fiskalnych, ale 
są one aktualne w obecnym stanie prawnym.

Sporządzenie raportów fiskalnych uzależnione 
jest od wystąpienia sprzedaży

Nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych do-
bowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż pod-
legająca obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy reje-
strującej. Nie ma także obowiązku sporządzania raportów 
w miesiącach, w których nie wystąpiła sprzedaż.

Pytanie podatnika:
Firma prowadzi działalność w  zakresie promocji sprzedaży 
dzieł sztuki bardzo młodych artystów. Sprzedaż galeryjna jest 
jedynie cząstką działalności. Firma głównie zajmuje się orga-
nizowaniem wystaw, bardzo często wyjeżdżając na  festiwale, 
konferencje, odczyty i  targi. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej 
i konsultacjach z biurem rachunkowym firma zaczęła sporzą-
dzać raporty dobowe i miesięczne, jedynie kiedy była sprzedaż 
dla osób fizycznych nieposiadających działalności gospodar-
czej. Jednakże po kontroli urzędu skarbowego w 2011 r. otrzy-
mała nakaz sporządzania raportów dobowych i miesięcznych 
niezależne od tego, czy była sprzedaż, czy nie. Czy mając kasę 
fiskalną, firma musi sporządzać raporty fiskalne dzienne i mie-
sięczne, nawet jeśli nie ma sprzedaży dla osób fizycznych?

Odpowiedź organu podatkowego: 
W myśl art.  15 ust.  1 ustawy o VAT podatnikami są osoby 
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie dzia-
łalność gospodarczą bez względu na  cel lub rezultat takiej 
działalności.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewidencję obrotu 
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i  kwot podatku na-
leżnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono 
w  rozporządzeniu Ministra Finansów w  sprawie kryteriów 
i  warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 
rejestrujące, oraz warunków ich stosowania.

Przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub 
rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający 
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potrącenie. Przed datą 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie 
ewidencjonował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zapła-
ta za świadczenia/usługi następuje na podstawie potrącenia 
oraz przelewu bankowego. Nie stosuje się form płatnych go-
tówką czy przekazem pocztowym. W związku z tym zadano 
pytanie, czy istnieje konieczność instalacji kasy fiskalnej, jeśli 
wynagrodzenie firmy potrącane jest z uzyskanego odszkodo-
wania dla klienta. Odszkodowanie wpływa na konto, a wy-
nagrodzenie jest potrącane z  odszkodowania. Podatnik nie 
pobiera gotówki, płatność jest dokonywana zawsze poprzez 
potrącenie wynagrodzenia. Środki na koncie są opodatkowa-
ne oraz wystawiane są faktury VAT dla klientów. 

Czy istnieje konieczność posiadania kasy fiskalnej w sytuacji, 
gdy środki przechodzą przez konto firmowe i  wystawiane 
są faktury VAT?

Odpowiedź organu podatkowego: 
Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przed-
stawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawi-
dłowe. Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika 
bezpośrednio z art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od  towarów i  usług (tekst jedn.: Dz.U. z  2011r. nr  177, 
poz. 1054 ze zm.). W myśl art. 111 ust. 1 tej ustawy podat-
nicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych są  obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i  kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od to-
warów i usług zawarto upoważnienie dla ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze roz-
porządzenia na czas określony niektórych grup podatników 
oraz pewnych czynności z obowiązku ewidencji za pomocą 
kas fiskalnych, ze względu na rodzaj prowadzonej działalno-
ści lub wysokość obrotu.

Na  podstawie rozporządzeń wykonawczych zwalnia się 
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czyn-
ności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych 
z  obowiązku ewidencjonowania, wymieniono świadczenie 
usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem 
poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre-
dytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub 
na  rachunek podatnika w  spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, 
że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata do-
tyczy.

Aby zatem podatnik miał prawo do zwolnienia z obowiązku 
ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrują-
cej, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:
1. zapłata za usługi następuje w  całości za pośrednictwem 

poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej;

2. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata 
dotyczy.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków ozna-
cza brak możliwości zastosowania zwolnienia z  obowiązku 
ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestru-
jącej.

Z treści wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność 
gospodarczą, której głównym zadaniem jest reprezentacja 
osób poszkodowanych w  wypadkach w  stosunku do  ubez-
pieczycieli i  uzyskiwanie odszkodowań, również na  drodze 
sądowej.

Firma, którą prowadzi wnioskodawca, nie jest kancelarią 
adwokacką ani radcowską. Wnioskodawca zajmuje się kom-
pleksową obsługą i  pozyskiwaniem klienta, organizacją za-
stępstwa procesowego w sądzie, całym procesem uzyskiwa-
nia odszkodowań.

Wnioskodawca wystawia faktury VAT dla klientów. Na każ-
dej fakturze określone jest, że  zapłata to  przelew bankowy 
lub potrącenie. Przed dniem 1 stycznia 2011 r. przedsiębior-
ca nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży za pomocą  
kasy fiskalnej.

Zapłata za usługi następuje tylko i wyłącznie za pośrednic-
twem rachunku bankowego na  podstawie potrącenia lub 
przelewu bankowego. Nie stosuje się form płatnych gotówką 
czy przekazem pocztowym. Wynagrodzenie firmy potrącane 
jest z uzyskiwanego odszkodowania dla klienta. Odszkodo-
wanie wpływa na konto firmy. Wynagrodzenie jest potrącane 
z odszkodowania. 

W  opisanej sytuacji zapłata za świadczone usługi następuje 
wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego w formie 
przelewu bądź w  ten sposób, że  wnioskodawca otrzymu-
je uzyskane w  imieniu klienta odszkodowanie na  rachunek 
bankowy, a następnie potrąca należne wynagrodzenie i pozo-
stałą część odszkodowania oddaje do dyspozycji klienta. Tym 
samym wynagrodzenie wnioskodawcy, tj. zapłata za usługi, 
następuje w  całości za pośrednictwem banku na  rachunek 
bankowy w obydwu sytuacjach.

Podatnik wyjaśnił, iż  wystawia faktury VAT dla klientów, 
na których określone jest, iż zapłata to przelew bankowy lub 
potrącenie.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarze-
nie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, 
stwierdzić należy, przedsiębiorca może korzystać ze  zwol-
nienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu kas rejestrujących do 31 grudnia 2012 r., jeśli 
tylko z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata 
dotyczy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 8 lipca 2012 r., nr IBPP4/443-577/11/AW 
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Nieterminowe zgłoszenie powoduje utratę ulgi 
na zakup kasy rejestrującej

Podatnik, który chce odliczyć zakup kas rejestrujących, 
musi zgłosić w terminie 7 dni fiskalizację oraz złożyć pi-
semne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich 
używania.

Pytanie podatnika:
Podatnik po  terminie 7 dni dokonał zgłoszenia w  urzędzie 
skarbowym o  instalacji kasy rejestrującej. Jego zdaniem nie 
spowoduje to utraty prawa do ulgi na zakup kasy, gdyż prze-
pisy nie określają, że niedopełnienie tego obowiązku powoduje 
taki skutek. Czy uchybienie obowiązkowi powiadomienia na-
czelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskali-
zacji skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu 
kasy rejestrującej?

Odpowiedź organu podatkowego: 
Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu kas rejestrujących wynika z  art.  111 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

W  myśl tego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są  obowiązani 
do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego 
przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu 
i  kwot podatku należnego w  obowiązujących terminach, 
mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na za-
kup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpo-
częcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysoko-
ści 90% jej ceny zakupy (bez podatku), nie więcej jednak niż 
700 zł. 

Stosownie do  §  2 ust.  1 rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie odliczania i  zwrotu kwot wydatkowanych na za-
kup kas rejestrujących odliczenie może być dokonane w de-
klaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres 
rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub 
za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Pod-
stawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu 
zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia 
przez podatnika do  właściwego naczelnika urzędu skarbo-
wego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pi-
semnego zgłoszenia o  liczbie kas rejestrujących i  miejscu 
(adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować 
do ewidencjonowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, 
którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obo-
wiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących 
spełniających wymagania określone w  przepisach dotyczą-
cych kryteriów i  warunków technicznych, którym muszą 
odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania 
(§ 3 ust. 2 rozporządzenia). 

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kry-
teriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 

kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania określone 
zostały m.in. obowiązki podatników w  zakresie stosowania 
kas rejestrujących.

Z powołanego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowa-
dzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obo-
wiązani są m.in. do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia 
jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzy-
mania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia. 

Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia kwoty 
wydatkowanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej, musi speł-
niać wszystkie określone przepisami prawa warunki, polega-
jące na:
 ■ posiadaniu dowodu zapłaty całej należności za kasę reje-
strującą,

 ■ złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed termi-
nem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgło-
szenia o  liczbie kas rejestrujących i  miejscu (adresie) ich 
używania, które podatnik zamierza stosować do  ewiden-
cjonowania,

 ■ rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy 
rejestrującej nie później niż w obowiązujących terminach, 
przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania 
określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków 
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, 
oraz warunków ich stosowania,

 ■ dokonaniu fiskalizacji kasy rejestrującej i  powiadomienia 
o  tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w  terminie  
7 dni od dnia jej fiskalizacji. 

Uchybienie jednemu z  wymienionych warunków skutkuje 
utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestru-
jącej. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w  Katowicach z  16 listopada 2010  r., nr  IBPP4/443  
1398/10/EJ

Sprzedaż wysyłkowa może być zwolniona z ewi-
dencji przy użyciu kas 

Jeżeli przy sprzedaży wysyłkowej do  każdej umowy jest 
wystawiany rachunek, a z prowadzonej ewidencji i dowo-
dów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 
zapłata dotyczy, to  przysługuje zwolnienie z  obowiązku 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej.

Pytanie podatnika:
Firma prowadzi handlowo-usługową działalność gospodarczą 
polegającą na  sprzedaży detalicznej (akcesoria odzieżowe). 
Sprzedaż odbywa się przez Internet i realizowana jest na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Wszyscy sprzedawcy akceptujący płatności przez instytucję 
finansową muszą zostać zweryfikowani na podstawie szczegó-
łowych danych osobowych/firmowych i adresowych oraz konta 
bankowego powiązanego, na które wypłacane są zgromadzo-
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ne środki. Dostawy zakupionych towarów realizowane są co-
dziennie za pomocą Poczty Polskiej. Czy można skorzystać 
ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (rejestru-
jącej) obrotów z tytułu sprzedaży wysyłkowej, gdy należności 
od klientów z UE i spoza UE wpływają w całości na rachunek 
walutowy firmy?

Odpowiedź organu podatkowego: 
Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wy-
nika z art. 111 ustawy o VAT.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zasto-
sowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, 
którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim od-
biorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym 
z  podstawowych kryteriów decydujących o  obowiązku sto-
sowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status 
nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z  obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
ustawodawca reguluje na  mocy wydawanych rozporządzeń 
w zakresie kas rejestrujących.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów 
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podat-
ku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju 
na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium 
kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub 
transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa doko-
nywana jest na rzecz:
 ■ podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby praw-
nej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, 
którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów, lub

 ■ innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego po-
datnikiem podatku od wartości dodanej.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju będzie związana z do-
stawą towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnika-
mi, którymi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej. Powstaje zatem pytanie o konieczność rejestra-
cji takiej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Zasadnicze 
znaczenie dla rozstrzygnięcia tego problemu ma wskazanie 
miejsca, w którym świadczona jest sprzedaż wysyłkowa z te-
rytorium kraju. Pamiętać bowiem należy, że ewidencjonowa-
niu przy użyciu kasy rejestrującej podlega sprzedaż. 

Miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z teryto-
rium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas 
gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa prze-
kracza określony w  jego przepisach limit lub też jeśli jest 
ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania 
poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłko-
wa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce.

Mając na  uwadze powołane na  wstępie przepisy w  sprawie 
zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowa-
niu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży wysyłkowej 
dla podmiotów z UE i spoza UE, należy stwierdzić, że muszą 
zostać spełnione następujące warunki:
 ■ dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 ■ zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośred-
nictwem poczty lub banku na  rachunek bankowy podat-
nika,

 ■ z  ewidencji i  dowodów dokumentujących transakcje jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata 
dotyczyła,

 ■ firma prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, 
na  podstawie której można ustalić również dane (w  tym 
adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-
darczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokona-
no wysyłki towarów,

Jeżeli do każdej transakcji jest wystawiany rachunek, a z pro-
wadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata 
dotyczyła, oraz można ustalić również dane (w  tym adres) 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki 
towarów, a ponadto firma nie rozpoczęła ewidencjonowania 
tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r., to ma prawo 
do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 16 października 2012 r., nr IPTPP4/443-491/12-2/
UNR

Na  przenośnej kasie można ewidencjonować 
sprzedaż w dwóch miejscach

Podatnik może używać jednej przenośnej kasy rejestrującej 
w  celu ewidencjonowania sprzedaży w  dwóch odmiennych 
punktach, jeśli nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić 
sprzedaży w  ww. lokalach, a  na  drukowanym paragonie fi-
skalnym umieszczony jest adres wszystkich punktów (obu 
lokali użytkowych), w których świadczy usługę.

Pytanie podatnika:
Od 31 grudnia 1999 r. osoba fizyczna prowadzi działalność go-
spodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej w dzie-
dzinie ginekologii i  położnictwa. Posiada dwa lokale – jeden 
w domu mieszkalnym, a drugi użytkowy wynajmuje. Przyjmo-
wanie pacjentek w tych miejscach odbywa się w różnych godzi-
nach. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży 40.000 
zł w sierpniu 2011 r. lekarz zobowiązany był do zainstalowania 
kasy fiskalnej od 1 listopada 2011 r. Adresy obu punktów znaj-
dują się na paragonach fiskalnych. 
Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy 
powinien zainstalować i ufiskalnić jedną przenośną kasę fiskal-
ną, czy dwie kasy fiskalne do każdego lokalu z osobna. Zda-
niem Wnioskodawcy wystarczy jedna przenośna kasa fiskalna, 
którą po zakończeniu przyjmowania pacjentek w jednym loka-
lu zabiera do lokalu drugiego.
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Odpowiedź organu podatkowego:
Stanowisko podatnika w  sprawie oceny prawnej przed-
stawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie 
z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję 
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas re-
jestrujących.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług 
kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji powyższej 
sprzedaży musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie 
podstawowych danych dotyczących zawieranych transak-
cji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu 
i  kwot podatku należnego, oraz przechowywać te  dane lub 
też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki 
danych. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów 
i  warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 
rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr  212, 
poz.  1338) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi 
zawierać następujące informacje:

a) imię i  nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu 
sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach 
niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania 
podatnika, 

b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), 
c) numer kolejny wydruku, 
d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży, 
e) nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub 

usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy, 
f) cenę jednostkową towaru lub usługi, 
g) ilość i wartość sprzedaży, 
h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszcze-

gólnych stawek podatku, 
i) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, 
j) łączną kwotę podatku, 
k) łączną kwotę należności, 
l) kolejny numer paragonu fiskalnego, 
m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej 

niż jednym stanowisku kasowym, 
n) logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozpo-

rządzenia, oraz numer unikatowy kasy, 
o) oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie 

należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywa-
na jest rejestracja sprzedaży.

Ustawodawca dopuszcza więc możliwość ewidencjonowa-
nia sprzedaży prowadzonej przez podatnika w  dwóch lub 
większej liczbie miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestru-
jącej, pod warunkiem że podatnik będzie na niej ewidencjo-
nował każdą sprzedaż na  rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej i  rolników ryczałtowych, 
a  na  drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umiesz-
czony będzie adres:
 ■ wszystkich punktów, w których świadczy usługę, lub
 ■ jeden adres, tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego 
oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, 

że podatnik w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczo-
nych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może 
używać jednej tzw. przenośnej kasy rejestrującej, ponieważ 
nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w  ww. 
lokalach, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym 
umieszczony jest adres wszystkich punktów (obu lokali użyt-
kowych), w których świadczy usługę. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Ka-
towicach z 18 stycznia 2012 r., nr IBPP4/443-1619/11/MN 

Nazwa usługi na  paragonie fiskalnym powinna 
być precyzyjna 

Dowód sprzedaży z  kasy rejestrującej nie może zawierać 
uogólnień. Używanie nazw grup usług zamiast jedno-
znacznie definiującej towar lub usługę nazwy indywidual-
nej stanowi naruszenie przepisów.

Pytanie podatnika:
Wnioskodawca jest lekarzem, który prowadzi działalność go-
spodarczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej. Czy świad-
cząc usługi podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 19 ustawy o VAT, na paragonie fiskalnym wystarczy jedy-
nie określić nazwę usługi jako: „usługa z  zakresu opieki me-
dycznej”, „usługa medyczna”, „usługa stomatologiczna?

Odpowiedź organu podatkowego:
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od  towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych są  obowiązani prowadzić ewi-
dencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących.

Zgodnie z ustawą o VAT Minister Finansów określa, w dro-
dze rozporządzenia, kryteria i  warunki techniczne, którym 
muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stoso-
wania przez podatników, uwzględniając:
 ■ potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych;
 ■ konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzy-
mania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznio-
ną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta 
czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania 
transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wy-
konanie;

 ■ optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania 
techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Rozporządzenie to określa m.in. wymogi co do treści para-
gonu fiskalnego. Przez paragon fiskalny rozumie się wy-
drukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży 
dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Musi on zawierać 
następujące informacje:
 ■ imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprze-
daży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych 
– adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

 ■ numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
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 ■ numer kolejny wydruku,
 ■ datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 ■ nazwę towaru lub usługi i  ewentualnie opis towaru lub 
usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

 ■ cenę jednostkową towaru lub usługi,
 ■ ilość i wartość sprzedaży,
 ■ wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych 
stawek,

 ■ wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
 ■ łączną kwotę podatku,
 ■ łączną kwotę należności,
 ■ kolejny numer paragonu fiskalnego,
 ■ kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż 
jednym stanowisku kasowym,

 ■ logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządze-
nia, oraz numer unikatowy kasy,

 ■ oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie na-
leżności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest 
rejestracja sprzedaży.

Paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane 
pozwalające nabywcy na  sprawdzenie prawidłowości doko-
nanej transakcji. Musi zawierać obowiązkowo nazwę towaru 
lub usługi.

Wprawdzie przepisy prawa podatkowego nie definiują poję-
cia nazwy usługi oraz nie określają źródła stosowania nazw 
towarów, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy 
rozumieć zgodnie ze  „Słownikiem Języka Polskiego” PWN 
nazwę jednostkową, tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat. 
Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa po-
winna być przypisana sprzedawanemu towarowi lub świad-
czonej usłudze i  jednoznacznie je identyfikować. Nazwa to-
waru lub usługi powinna być tak skonstruowana, aby można 
było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zaku-
piony towar lub usługę.

Jednocześnie nazwa usługi (towaru) na paragonie musi być 
tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połą-
czeniu z ceną dokładnie określić, jaki towar czy usługa zostały 
zakupione. Dopiero powyższe skutecznie zagwarantuje kon-
sumentowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów 
lub usług z  uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość 
kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego 
ewidencjonowania transakcji i wystawienia dowodu potwier-
dzającego jej wykonanie.

Bezpośrednim celem świadczonych usług stomatologicznych 
jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i po-
prawa zdrowia konkretnych pacjentów. 

To sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, 
aby nazwa towaru w jednoznaczny sposób definiowała sprze-
dawane usługi i umożliwiała jej właściwe przyporządkowanie 
do stawek podatków.

Sposób przyporządkowania stawki określa sam podatnik, 
uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i  usług. 
Zauważyć również należy, że im szerszy jest wybór towarów 
lub usług w danej grupie, to wymaga on bardziej szczegóło-
wego określenia nazwy usługi w celu jej prawidłowej identy-
fikacji.

Należy zwrócić uwagę na  fakt, że  nie wszystkie usługi me-
dyczne świadczone przez podmiot określony w  przepisie 
art. 43 ust. 1 pkt 19 podlegają zwolnieniu z VAT, ale jedynie 
te z pośród nich, które służą profilaktyce, zachowaniu, rato-
waniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Nazwa usługi na paragonie, tj. usługa z zakresu opieki me-
dycznej, usługa medyczna czy usługa stomatologiczna, nie 
pozwala na  jednoznaczną identyfikację wykonanej usługi. 
Nazwa wskazuje, że  przedmiotem świadczenia jest usługa 
medyczna, niedookreślając, czy korzysta ona ze  zwolnienia 
z VAT.

Doprecyzowania wymaga nazwa świadczonej usługi. Nazwa 
ta więc jest mało precyzyjna i konieczne jest jej doprecyzo-
wanie (nawiązując do  przyjętego przez wnioskodawcę na-
zewnictwa) np. odpowiednim przymiotnikiem, tj. „usługa 
stomatologii leczniczej” w odniesieniu do usług zwolnionych 
od  VAT oraz „usługa stomatologii kosmetycznej” dla usług 
opodatkowanych VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 10 maja 2011 r., nr IBPP4/443-200/11/MN

Ulgę podatkową trzeba oddać, gdy firma zosta-
nie zlikwidowana 

Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu odliczo-
nych kwot, jeżeli suma okresów używania kasy rejestrują-
cej przekracza 3 lata. W przypadku gdy działalność zosta-
nie zakończona wcześniej, odliczoną ulgę trzeba zwrócić. 

Pytanie podatnika:
Podatnik prowadził od 1 kwietnia 2009 r. działalność gospodar-
czą w zakresie sprzedaży armatury c.o. i WC. W tym samym 
dniu dokonano rejestracji (otwarcia) kasy fiskalnej. Zakończe-
nie działalności przeprowadzone przez jej likwidację nastąpiło  
1 kwietnia 2012 r. Ostatnia sprzedaż na podstawie kasy rejestru-
jącej dokonana została 30 listopada 2011 r. Protokół z odczyta-
nia pamięci fiskalnej został sporządzony 16 maja 2012 r.
Przedsiębiorca twierdzi, że mimo braku sprzedaży w 2012 r., 
prowadzona przez niego działalność gospodarcza trwała od  
1 kwietnia 2009 do 31 marca 2012 r., gdyż 1 kwietnia 2012 r. 
nastąpiło jej wyrejestrowanie (likwidacja). Czy w takiej sytuacji 
zachodzi obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej?

Odpowiedź organu podatkowego: 
Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjono-
wanie obrotu i  kwot podatku należnego w  obowiązujących 
terminach, mogą odliczyć od  tego podatku kwotę wydat-
kowaną na  zakup każdej z  kas rejestrujących zgłoszonych 
na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjono-
wania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie 
więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast, jak wynika z art. 111 ust. 6 ww. ustawy, podatni-
cy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych  
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im kwot wydatkowanych na  zakup kas rejestrujących, 
w  przypadku gdy w  okresie 3 lat od  dnia rozpoczęcia ewi-
dencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonają 
w  obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do  obowiązko-
wego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także 
w  przypadku naruszenia warunków związanych z  odlicze-
niem tych kwot.

Użyty w powyższym przepisie termin „zaprzestanie użytko-
wania” nie został zdefiniowany w ustawie o podatku od towa-
rów i usług, zatem należy odwołać się do definicji określonej 
w Słowniku Języka Polskiego (pod redakcją prof. M. Szym-
czaka, wyd. PWN, 1998 r.), w którym „zaprzestać” oznacza 
przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś.

Dlatego termin „zaprzestanie używania” zawarty w art. 111 
ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług należy interpre-
tować w ten sposób, że bez znaczenia pozostać muszą przy-
czyny, z jakich podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu 
za pomocą kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania 
było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też 
wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.

Należy również przyjąć, że zaprzestanie używania kasy fiskal-
nej oznacza sytuację, w  której podatnik definitywnie, a  nie 
czasowo zakończył używanie kasy fiskalnej.

Kwestie rozliczenia wydatków poniesionych w związku z na-
byciem urządzeń fiskalnych regulują przepisy rozporządze-
nia Ministra Finansów w  sprawie odliczania i  zwrotu kwot 
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Stosownie do  przepisów tego rozporządzenia, podatnicy 
są  obowiązani do  zwrotu odliczonych lub zwróconych im 
kwot wydatkowanych na  zakup kas rejestrujących w  przy-
padkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewi-
dencjonowania:
1. zaprzestaną działalności;
2. nastąpi otwarcie likwidacji;
3. zostanie ogłoszona upadłość;
4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddzia-

łu), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, 
o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od to-
warów i usług;

5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których 
mowa w ww. rozporządzeniu.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wy-
datkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych 
kas, z którymi związane są zdarzenia, wymienione w art. 111 
ust.  6 ustawy o  podatku od  towarów i  usług oraz w  przy-
padkach wymienionych w pkt 4 i 5. Zwrotu odliczonych lub 
zwróconych kwot wydatkowanych na  zakup kas rejestrują-
cych należy dokonać na  rachunek właściwego urzędu skar-
bowego w terminie:
1. do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadnia-
jące dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozli-
cza podatek za okresy miesięczne, 

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadnia-
jące dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozli-
cza podatek za okresy kwartalne;

2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu 
w  przypadku podatników, o  których mowa w  art.  111 
ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres 
przed zawieszeniem działalności, okres po zawieszeniu dzia-
łalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje 
obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

Jeśli natomiast nie przekracza – to odliczoną wcześniej ulgę 
podatnik jest zobowiązany zwrócić. Z taką właśnie sytuacją 
mamy do  czynienia w  przedmiotowej sprawie. Trzeba bo-
wiem zauważyć, iż okres użytkowania przez podatnika kasy 
rejestrującej nie przekroczył trzech lat. 

Pomimo tego, że likwidacja działalności gospodarczej nastą-
piła 1 kwietnia 2012 r., to według opisu stanu faktycznego za-
przestanie używania kasy faktycznie nastąpiło po dokonaniu 
ostatniej sprzedaży 30 listopada 2011 r.

Podkreślić w  tym miejscu należy, iż  zaprzestanie używania 
kasy nastąpiło w sposób trwały, bez powrotu do jej ponowne-
go używania przed likwidacją działalności.

Oceniając zatem przedstawiony opis sprawy w  odniesieniu 
do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, stwier-
dzić należy, że skoro wnioskodawca zaprzestał używania kasy 
rejestrującej przed upływem trzyletniego okresu jej używa-
nia, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty ulgi z ty-
tułu poniesionych wydatków na zakup przedmiotowej kasy 
rejestrującej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Bydgoszczy z  19 października 2012  r., nr  ITPP1/443-
893/12/AJ

Podatnik nie zawsze będzie przechowywał doku-
menty sprzedaży 

Spółka, która przekazała innemu podmiotowi do  zbycia 
swoje towary, nie musi załączać paragonów z  kasy tego 
podmiotu do swoich faktur. 

Pytanie podatnika:
Spółka, która jest podatnikiem VAT, prowadzi na terenie kra-
ju sprzedaż sprzętu gospodarstwa domowego. W celu poprawy 
efektywności ekonomicznej działalności rozważa wprowadze-
nie nowego modelu dystrybucji towarów. W założeniach tego 
modelu, upoważni wybrane przez siebie podmioty gospodarcze 
do prowadzenia sprzedaży w imieniu i na swoją rzecz. 
Autoryzowany dealer, w  ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, będzie dokonywał sprzedaży na  rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarówno 
towarów własnych, jak i towarów spółki.

W przypadku gdy dealer wyda klientowi paragon dokumentu-
jący sprzedaż towaru należącego do spółki, a następnie klient 
zgłosi żądanie wystawienia faktury dokumentującej tę  trans-
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akcję, klient dokona zwrotu dealerowi oryginału paragonu, 
a spółka wystawi na rzecz klienta fakturę.

Czy w sytuacji, w której autoryzowany dealer wyda klientowi 
paragon dokumentujący sprzedaż towaru należącego do spół-
ki, a następnie wystawi ona na żądanie i na rzecz tego klienta 
fakturę VAT, spółka musi dołączyć oryginał paragonu fiskalne-
go do kopii faktury dokumentującej sprzedaż wcześniej zareje-
strowaną na kasie fiskalnej autoryzowanego dealera?

Odpowiedź organu podatkowego: 
Sprzedaż realizowana przez autoryzowanych dealerów, doko-
nywana na  rzecz i  w  imieniu spółki, powinna być ewiden-
cjonowana przez dealerów. Tym samym na spółce nie będzie 
ciążył obowiązek rejestracji sprzedaży za pośrednictwem 
własnych kas rejestrujących.

W  przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowa-
nej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do  kopii faktury 
podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący 
tę sprzedaż. Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wy-
nika, że spółka w celu poprawy efektywności ekonomicznej 
prowadzonej działalności rozważa wprowadzenie nowego 
modelu dystrybucji towarów.

Zgodnie z  założeniami modelu spółka upoważni wybrane 
przez siebie podmioty gospodarcze – autoryzowanych de-
alerów do  prowadzenia sprzedaży w  imieniu i  na  jej rzecz. 
W tym celu pomiędzy nią a dealerami zawarte zostaną sto-
sowne porozumienia określające czynności, do wykonywa-
nia których zobowiązani będą dealerzy.

Towary będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej za 
pośrednictwem autoryzowanego dealera pozostaną własno-
ścią spółki do momentu ich sprzedaży finalnemu nabywcy, 
tj. w żadnym momencie autoryzowani dealerzy nie uzyskają 
prawa do dysponowania towarami spółki jak właściciel.

Za wykonywanie wskazanych powyżej czynności autoryzo-
wani dealerzy otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne, 
kalkulowane na podstawie ustalonych między stronami np. 
miesięcznych okresów rozliczeniowych.

Dealerzy, z  którymi spółka zamierza współpracować, obok 
świadczenia wyżej opisanych usług, prowadzić będą dodat-
kowo działalność gospodarczą obejmującą m.in. sprzedaż 
towarów własnych np. na  rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej. Jednocześnie część na-
bywców towarów należących do podatnika, które będą sprze-
dawane w ramach modelu przez autoryzowanych dealerów, 
będzie osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej.

W przypadku gdy dealer wyda klientowi paragon dokumentu-
jący sprzedaż towaru należącego do spółki, a następnie klient 
zgłosi żądanie wystawienia faktury dokumentującej tę transak-
cję, klient dokona zwrotu autoryzowanemu dealerowi orygina-
łu paragonu, a spółka wystawi fakturę na rzecz klienta.

W związku z tym, że spółka nie będzie zobowiązana do ewi-
dencji sprzedaży za pośrednictwem własnych kas rejestru-
jących, nie będzie również miała obowiązku dołączania pa-

ragonów do wystawionych i posiadanych kopii faktur VAT. 
Spółka nie będzie dysponowała ani oryginałem paragonu 
fiskalnego, ani też jego kopią. W  przypadku żądania przez 
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wy-
stawienia na jej rzecz faktury VAT dokumentującej dokonaną 
przez autoryzowanego dealera sprzedaż towaru oryginał pa-
ragonu fiskalnego wystawiony przez tego dealera i przekaza-
ny nabywcy towaru winien zostać zwrócony wystawcy tego 
paragonu (dealerowi). Zatem w posiadaniu spółki pozostanie 
jedynie kopia wystawionej przez nią faktury VAT.

Obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów zwią-
zanych z  prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej nie będzie spoczywał na spółce. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Warszawie z  24 października 2012  r., nr  IPPP2/443-
858/12-6/AK

Gmina może wykorzystać starą kasę po zmianie 
danych 

Podatnik może kontynuować ewidencję sprzedaży przy 
wykorzystaniu kasy rejestrującej, która należała wcześniej 
do innego podmiotu, gdy wymieni pamięć fiskalną w celu 
aktualizacji NIP.

Pytanie podatnika:
Od lutego 2009 r. gmina jest czynnym podatnikiem VAT, po-
siada NIP. Wcześniej czynnym podatnikiem był urząd gminy, 
który od 1999  r. ma zarejestrowaną kasę rejestrującą, a któ-
rej od 2005 r. już nie używa. Gmina jest zdania, że ze względu 
na to, że ma inny NIP niż urząd gminy wprowadzony w kasie, 
należy ją przeprogramować, aby w  ten sposób zaktualizować 
dane podatnika. Przedstawiając własne stanowisko, wyjaśnio-
no, że  nierozerwalne i  niepodzielne powiązania podmiotowe 
gminy i urzędu gminy na gruncie podatku od towarów i usług 
sprawiają, że nie występuje odrębna od podmiotowości gminy 
podmiotowość urzędu. Zarówno zdolność prawną, jak i zdol-
ność do wykonywania czynności prawnych ma gmina, nie zaś 
urząd, czyli podatnikiem VAT w stosunku do całej działalności 
jest wyłącznie gmina. 

Gmina zwróciła się do  organu podatkowego z  pytaniem, czy 
powinna kontynuować ewidencję obrotu i podatku należnego 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych z wykorzystaniem posia-
danej przez nią kasy rejestrującej?

Odpowiedź organu podatkowego:
To gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest po-
datnikiem podatku od  towarów i usług, a nie urząd gminy, 
który jest aparatem pomocniczym organu wykonawczego, 
nieposiadającym osobowości prawnej. Nie ulega wątpli-
wości, że rozliczenia w podatku od towarów i usług są roz-
liczeniami gminy – jako podatnika, ponieważ urząd gminy 
jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i  środków 
służących do pomocy gminie. Obowiązek prowadzenia ewi-
dencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wyni-
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ka z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem 
podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są  obowiązani do  prowadzenia ewidencji ob-
rotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas reje-
strujących. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich 
podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz określonych 
odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podsta-
wowym kryterium decydującym o  obowiązku stosowania 
do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy 
wykonywanych przez podatnika świadczeń. Ponieważ po-
datnikiem jest gmina, to  w  sytuacji gdy będzie prowadzić 
czynności na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, powinna 
prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasy muszą zapisywać w  pamięci fiskalnej między innymi 
numer unikatowy kasy oraz NIP podatnika (§ 5 ust. 1 pkt 1 
lit. b rozporządzenia Ministra Finansów sprawie kryteriów 
i  warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 
rejestrujące, oraz warunków ich stosowania). Pamięć kasy re-
jestrującej jest urządzeniem umożliwiającym trwały zapis 
NIP, bez możliwości jego zmiany. Niezbędna jest w tej sytu-
acji wymiana pamięci w użytkowanej dotychczas kasie. 

Z uwagi na to, że kasa fiskalna jest sprawna technicznie, po-
nieważ była poddawana obowiązującym przeglądom, należy 
uznać za nienaruszające przepisów prawa kontynuowanie 
przez gminę ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu przed-
miotowej kasy rejestrującej, przy jednoczesnym wprowadze-
niu zmian odnośnie do numeru identyfikacji podatkowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 17 grudnia 2012 r., nr ITPP1/443-1199/12/AJ

Wpływ pieniędzy na rachunek wyłącza obowiązek 
ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej 

W  przypadku gdy z  dokumentów wynika, jakiej trans-
akcji dotyczyła zapłata za usługę lub towar za pośrednic-
twem poczty lub banku, podatnik ma prawo do zwolnienia 
z ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Pytanie podatnika:
Uczelnia w ramach prowadzonej działalności świadczy osobom 
fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rol-
nikom ryczałtowym usługi: w zakresie m.in. edukacji, zakwa-
terowania w  domach studenckich i  ośrodku wypoczynkowym, 
wynajmowania nieruchomości, biblioteczne, poprawy kondycji 
fizycznej (siłownia, aerobik, pilates), turystyczne (organizowanie 
obozów narciarskich, wycieczek). Zapłata za te usługi następuje:
1. przelewem na  konto bankowe uczelni za pośrednictwem 
poczty lub banku,
2. w formie potrącenia z listy płac (jeżeli usługa jest świadczo-
na na rzecz pracowników),
3. w formie gotówki.

Czy uczelnia jest zobowiązana do  ewidencjonowania obrotu 
z tytułu świadczenia usług przy użyciu kas rejestrujących, jeśli 
zapłata za usługę świadczoną na rzecz konkretnego odbiorcy 
następuje w całości za pośrednictwem poczty lub banku?

Odpowiedź organu podatkowego:
Obowiązek w  zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ). W myśl ust. 1 tego 
przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewi-
dencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, 
iż  obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zasto-
sowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, 
którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim od-
biorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym 
z  podstawowych kryteriów decydujących o  obowiązku sto-
sowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status 
nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ustawodawca 
reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas 
rejestrujących.

Od  1 stycznia 2011  r. obowiązują w  tym zakresie przepisy 
rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących (obecnie jest to  rozporządzenie 
Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień 
z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących, Dz.U. z 11 grudnia 2012 r. poz. 1382 – przyp. 
red.).

Zgodnie z  §  2 ust.  1 pkt 1 tego rozporządzenia zwalnia się 
z  obowiązku ewidencjonowania do  31 grudnia 2012  r. 
sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia.

W części II załącznika, stanowiącej katalog sprzedaży doty-
czącej szczególnych czynności, w  pozycji 33 wymieniono 
dostawę i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego 
pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz 
członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lo-
kali położonych w budynkach administrowanych przez spół-
dzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty miesz-
kaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Natomiast w poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadcze-
nie usług, za które zapłata w  całości następuje za pośred-
nictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo-kredytowej (odpowiednio na  rachunek bankowy 
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod 
warunkiem że  z  ewidencji i  dowodów dokumentujących 
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transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transak-
cji zapłata dotyczyła).

Korzystanie z tych zwolnień wymaga spełnienia określonych 
warunków wynikających wprost z zapisu tych regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomo-
cą kasy można zatem stosować, jeżeli:
– zapłata za świadczoną usługę lub towar w całości następuje 
za pośrednictwem poczty lub banku na  rachunek bankowy 
podatnika,
– z  ewidencji i  dowodów dokumentujących transakcje jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata do-
tyczyła,
– podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług lub 
sprzedaży towarów za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 
1 stycznia 2011 r.,
– sprzedaż nie dotyczy czynności wymienionych w § 4 ww. 
rozporządzenia.

Brak spełnienia jednego z nich oznacza brak możliwości za-
stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obro-
tu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z  informacji zawartych w  złożonym wniosku wynika, 
że uczelnia świadczy usługi na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej, w tym na rzecz swoich 
pracowników.

Zapłata za te usługi następuje przelewem na konto bankowe 
uczelni za pośrednictwem poczty lub banku, w formie potrą-
cenia z listy płac (jeżeli usługa jest świadczona na rzecz pra-
cowników) lub w formie gotówki, przy czym wpłaty za usługi 
dokonywane są w całości i odbywają się w jednej z form okre-
ślonych w punktach 1–3. Nie występują sytuacje, aby za jedną 
usługę usługobiorca wpłacił częściowo przelewem i dokonał 
dopłaty w innej formie, np. gotówką.

Z  dokumentacji wpłat, tj. ewidencji, wyciągów bankowych, 
potrąceń czy paragonów, można jednoznacznie zidentyfiko-
wać, jakiej konkretnie transakcji płatność dotyczy.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego 
do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy 
stwierdzić, że uczelnia ma prawo do korzystania ze zwolnie-
nia określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządze-
nia, pod warunkiem spełniania określonych w nim warun-
ków.

Skoro zatem, jak wynika ze  złożonego wniosku, zapłata za 
świadczoną usługę lub towar w całości następuje za pośred-
nictwem poczty lub banku na  rachunek bankowy uczelni, 
z  ewidencji i  dowodów dokumentujących transakcje jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata do-
tyczyła, a  uczelnia nie rozpoczęła ewidencjonowania tych 
usług dla towarów za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 
1 stycznia 2011 r., to ma prawo do korzystania ze zwolnienia 
z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastoso-
waniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2012 r., nr ITPP1/443-36/12/AJ

Podatnik ma prawo pomniejszyć obrót ze sprze-
daży o wartość rabatów

Skoro konstrukcja kasy rejestrującej nie pozwala skory-
gować danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekty 
należy dokonać za pomocą innych urządzeń księgowych.

Pytanie podatnika:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w  zakresie 
sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w aptekach 
na terenie kraju. W latach 2007–2011 przy sprzedaży niektó-
rych produktów, w tym objętych refundacją NFZ, spółka udzie-
lała kupującym bonifikat, obniżając w momencie dokonania 
sprzedaży kwotę do zapłaty przez klienta o określoną wartość 
procentową lub kwotową. W efekcie uiszczana przez kupują-
cych w  kasie apteki należność była niższa od  sumy wartości 
jednostkowych sprzedawanych towarów.

Do  kasy apteki wpływała wyłącznie kwota po  bonifikacie, 
a zatem faktycznie zapłacona przez klienta. Te same dane były 
uwidocznione na wtórnikach drukowanych przez kasę fiskal-
ną, które podlegają przechowaniu w dłuższym okresie. Wartość 
bonifikat nie była uwidoczniona na raporcie dobowym z kasy 
fiskalnej (bonifikatę ujmowano w części informacyjnej, a nie 
fiskalnej kasy). Z  tego powodu powstawała różnica pomię-
dzy raportem fiskalnym, który pokazuje wartość obrotu bez 
uwzględnienia bonifikat, a rzeczywistym obrotem, który jest 
o te bonifikat pomniejszony.
Czy spółka na podstawie danych z ewidencji ma możliwość do-
konania autokorekty kwoty VAT, wykazanego w raportach fi-
skalnych, w taki sposób, aby kwota tego podatku uwzględniała 
rzeczywisty, a nie fikcyjny obrót?

Odpowiedź organu podatkowego:
Z punktu widzenia podstawy opodatkowania można wyróż-
nić następujące rodzaje rabatów:
 ■ rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i  dokonaniem 
sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowa-
nia, w  rozumieniu art.  29 ust.  1 ustawy oVAT, ponieważ 
kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od na-
bywcy pomniejszona już o udzielony rabat;

 ■ rabaty przyznane po  dokonaniu sprzedaży (bonifikaty, 
opusty, uznane reklamacje i skonta) wpływające na obniże-
nie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu; do tych 
rabatów ma zastosowanie art. 29 ust. 4 ustawy, a udzielenie 
takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania 
(w  przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT  
– fakturą korygującą; w przypadku sprzedaży ewidencjo-
nowanej na kasie rejestrującej – ewidencją korekt).

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że ob-
rotem jest kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o kwotę 
należnego VAT, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifi-
kat. Należy zaznaczyć, że bonifikata obniża zarówno podsta-
wę opodatkowania, jak i podatek należny z niej wynikający. 
Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc obrót podle-
gający opodatkowaniu VAT.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku na-
leżnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej reguluje roz-
porządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w spra-
wie kryteriów i  warunków technicznych, którym muszą 
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odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania 
(Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwane dalej rozporządze-
niem.

Zgodnie z § 2 pkt 11 rozporządzenia paragon fiskalny to wy-
drukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży 
dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.
Natomiast raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub 
rozliczeniowy), w myśl § 2 pkt 18 rozporządzenia, to doku-
ment fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwo-
tach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w  ujęciu 
według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwol-
nionej od podatku.

Ponadto, na  mocy §  5 ust.  1 pkt 6 lit. f–k) rozporządzenia, 
paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. 
takie informacje, jak: cenę jednostkową towaru lub usługi, 
ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku 
według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej 
od podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności.

W świetle powyższego paragon fiskalny (a także raporty fi-
skalne dobowe, miesięczne) musi odzwierciedlać wartość 
sprzedaży i potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospo-
darczych. Jeśli zatem w  momencie sprzedaży strony trans-
akcji znają cenę sprzedaży, to  cena ta  powinna znaleźć od-
zwierciedlenie w  dokumencie potwierdzającym dokonanie 
transakcji sprzedaży.

Ze względu na fakt, że obrót pomniejszają udzielone bonifika-
ty, udzielenie bonifikaty w chwili sprzedaży powinno mieć 
odzwierciedlenie w  paragonie fiskalnym dokumentującym 
tę sprzedaż w taki sposób, aby zachować postanowienia zawar-
te w wyżej cytowanym § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Kwoty 
udzielonej bonifikaty, czyli zniżki od  ustalonej ceny towaru, 
winny być zatem uwidocznione z  wyszczególnieniem VAT 
oraz wartości sprzedaży, o jakie zmniejszane są wartości sprze-
daży towarów lub usług. Obrót pomniejszony o kwoty udzie-
lonych bonifikat winien być uwidoczniony zarówno w para-
gonach, jak i w okresowych raportach fiskalnych (dobowych, 
miesięcznych, okresowych lub rozliczeniowych).

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości 
skorygowania sprzedaży i  podatku należnego zaewidencjo-
nowanego za pomocą kasy rejestrującej, jednak brak regula-
cji prawnych w  tym zakresie nie pozbawia podatnika moż-
liwości dokonania korekty zaewidencjonowanego obrotu. 
Skoro konstrukcja kasy rejestrującej nie pozwala na korektę 
danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekty należy do-
konać za pomocą innych urządzeń księgowych. Istotna bo-
wiem jest w tym względzie zasada wynikająca z art. 29 ust. 1 
ustawy, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest obrót 
rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniej-
szona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest zatem kwota 
rzeczywiście należna od nabywcy.

W  celu więc ustalenia prawidłowej (rzeczywistej) podsta-
wy opodatkowania w przypadku udzielenia bonifikat, które 
nie są  uwidocznione w  raportach fiskalnych, należałoby 
prowadzić dodatkową, poza kasą rejestrującą, ewidencję 
(korekt), z której musi dokładnie wynikać kwota korekty 
sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego 

paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale 
wskazane jest, aby zawierała co  najmniej dane niezbędne 
do  ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a  zapisy w  niej 
widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty ob-
rotu i podatku należnego.

Podatnik wskazał, że  w  momencie sprzedaży leków udzielał 
kupującym bonifikaty polegającej na  obniżeniu ostatecznej 
kwoty do zapłaty przez klienta. Udzielona bonifikata nie obni-
żała cen poszczególnych artykułów, ale pomniejszała wykaza-
ną w paragonie fiskalnym ostateczną kwotę do zapłaty. W pa-
ragonie wyspecyfikowane były bowiem ceny leków w kwotach 
netto i z podatkiem od towarów i usług, natomiast bonifikata 
przedstawiona była na dole paragonu w postaci jednej kwoty  
– bez rozbicia na kwotę netto i podatek. Spółka poinformowała 
także, że z uwagi na fakt, iż zintegrowany system informatycz-
ny, który jest powiązany z drukarkami fiskalnymi, co pozwala 
dokładnie ustalić wartość bonifikat i obrotu rejestrowanego za 
pomocą kas fiskalnych – to zestawienia dzienne lub miesięczne 
wykazują kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie  
– kwoty faktycznie osiągniętego obrotu.

Zainteresowany wskazał jednocześnie, że  na  podstawie tych 
danych jest w stanie w sposób prawidłowy przyporządkować 
kwoty udzielonych bonifikat do konkretnych stawek VAT zre-
alizowanego obrotu oraz do każdego wystawionego paragonu.

Odnosząc się zatem do przedstawionego opisu sprawy oraz 
mając na  względzie brak szczegółowych uregulowań odno-
szących się do sposobu korygowania obrotu ewidencjonowa-
nego przy zastosowaniu kas rejestrujących, stwierdzić należy, 
iż  skoro prowadzona ewidencja komputerowa (apteka pra-
cuje przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, 
który powiązany jest z  drukarkami fiskalnymi) umożliwia 
spółce prawidłowe prowadzenie ewidencji udzielonych bo-
nifikat z  przyporządkowaniem ich do  konkretnych stawek 
podatkowych w  wykazanym obrocie, to  może ona przyjąć 
do określenia podstawy opodatkowania oraz rozliczenia de-
klaracji podatkowej inną kwotę, niż wynika to  z  wydruku 
raportu fiskalnego. Podstawą przysługującego uprawnienia 
do  korekty sprzedaży i  podatku należnego oraz podstawą 
prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 jest bowiem 
rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumento-
wany rzetelnymi dowodami i  wynika z  zapisów zawartych 
w  prowadzonych urządzeniach księgowych, z  których dane 
za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż 
zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.

Należy bowiem podkreślić, że  to  na  podatniku spoczywa 
obowiązek rzetelnego udokumentowania prowadzonych 
transakcji w urządzeniach księgowych, tak by odzwierciedla-
ły faktyczny ich przebieg.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że podatnik 
miał prawo pomniejszyć obrót ze  sprzedaży, a  tym samym 
podatek należny o  wartość udzielanych bonifikat, jeżeli ich 
wysokość wynikała z:
 ■ miesięcznych zestawień sprzedaży sporządzonych za po-
mocą programu komputerowego wykazującego kwoty 
sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie – kwoty fak-
tycznie osiągniętego przychodu, w  przypadku gdy ewi-
dencja komputerowa równolegle dokumentuje i ściśle od-
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zwierciedla udzielone bonifikaty i przychody rejestrowane 
za pomocą kas fiskalnych,

 ■ paragonów z kasy fiskalnej będących w posiadaniu klienta 
i podatnika, jeśli ich treść pokrywa się z ewidencją kompu-
terową, o której mowa wcześniej,

 ■ szczegółowych zestawień kwot bonifikat za poszczególne 
miesiące z  podziałem na  poszczególne paragony fiskalne 
(według numeru paragonu) i na poszczególne stawki VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 20 listopada 2012 r., nr IPTPP4/443-566/12-4/OS

Prowadzenie firmy bez zmiany formy prawnej 
stanowi kontynuację działalności 

Dokumentowanie fakturą usług remontowo-budowlanych 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej uprawnia do wyłączenia ze stosowania kasy 
rejestrującej.

Pytanie podatnika:
W latach 2002 – 2011 podatnik prowadził działalność gospo-
darczą X, w której ewidencjonowanie odbywało się przez kasę 
rejestrującą przed przekroczeniem 20.000 zł. Rozliczenie było 
na zasadach ogólnych. W dniu 16 stycznia 2012 r. rozpoczął 
prowadzenie działalności gospodarczej Y, w której ewidencjo-
nowanie świadczonych usług budowlanych osobom fizycznym 
nieprowadzącym działalności gospodarczej i  firmom odbywa 
się przez wystawianie faktur VAT z uwzględnieniem numeru 
NIP i  danych identyfikujących odbiorcę. Rozliczeń dokonuje 
w postaci ryczałtu ewidencjonowanego.

Obowiązek ewidencjonowania na  kasie fiskalnej wystąpił  
8 maja 2002  r. Łączna kwota z  działalności została przekro-
czona w maju 2002  r. w kwocie 20.000 zł. z  tytułu sprzedaży 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych. W  latach 2002–2011 po-
datnik nie dokonywał dostaw towarów mieszczących się w wy-
łączeniach ze stosowania zwolnień oraz w 2012 r. nie dokonuje 
dostaw towarów mieszczących się w wyłączeniach ze stosowania 
zwolnień. W roku podatkowym 2012 podatnik jeszcze nie prze-
kroczył kwoty 20.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych. Każde świadczenie na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szcze-
gólności dane identyfikujące odbiorcę. 

Przed 1 stycznia 2011 r. podatnik nie ewidencjonował świad-
czonych usług remontowo-budowlanych. Liczba wszystkich 
transakcji w zakresie świadczonych usług dokonanych do koń-
ca 2012 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców 
tych usług – 10. Za świadczone usługi zapłata w  całości nie 
następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej. Podatnik zapłatę w całości 
otrzymuje w formie gotówkowej.

Czy w kontynuowanej działalności gospodarczej podatnik może 
skorzystać ze  zwolnienia z  obowiązku prowadzenia ewidencji 

przy zastosowaniu kasy rejestrującej i  pozostać przy ewidencji 
świadczonych usług za pomocą wystawianych faktur?

Odpowiedź organu podatkowego:
W art. 111 ust. 8 ustawy o VAT stwierdzono, że minister wła-
ściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w dro-
dze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podat-
ników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa 
w  ust.  1, oraz określić warunki korzystania ze  zwolnienia, 
mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację 
budżetu państwa.

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i  pewnych 
grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycz-
nia 2011 r., reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 26 
lipca 2010  r. w  sprawie zwolnień z  obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
nr 138, poz. 930), zwane dalej rozporządzeniem (obecnie jest 
to rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących, Dz.U. z 11 grudnia 2012 r. 
poz. 1382 – przyp. red.). 

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidu-
ją zwolnienie z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu kas rejestrujących ze  względu wysokość obrotu 
– do określonej wysokości obrotów oraz na rodzaj prowadzo-
nej działalności – zgodnie z  załącznikiem do  rozporządze-
nia. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących 
określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe wskazują na  dwojakiego rodzaju zwolnienie 
z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu 
kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych 
grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla 
konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

W  myśl §  2 ust.  1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się 
z  obowiązku ewidencjonowania do  31 grudnia 2012  r. 
sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia.

W  poz.  34 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług 
na  rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli łącznie zostaną 
spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest 
dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności 
dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, 
o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym 
nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług 
w tym okresie była mniejsza niż 20.

Zwolnienie to  nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli 
ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 
2011  r. Zwolnienie to  dotyczy również podatników rozpo-
czynających w  2011  r. lub 2012  r. wykonywanie sprzedaży, 
jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni warunki, 
o których mowa w poz. 34 załącznika, z tym że w przypad-
ku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności 
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w  drugiej połowie 2011  r. lub 2012  r., jeżeli liczba operacji 
świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpo-
wiednio 25, a liczba odbiorców tych usług – 10.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków ozna-
cza brak możliwości zastosowania zwolnienia z  obowiązku 
ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrują-
cej. Zwolnienie to jest zwolnieniem przedmiotowym.
Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się 
z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. 
również podatników, u  których kwota obrotu z  działalno-
ści, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczy-
ła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli 
wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjono-
wania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Z kolei w myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zwalnia się z obo-
wiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 
2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, 
o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy – podatników rozpoczy-
nających sprzedaż w danym roku podatkowym.
Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. do-
tyczącym podmiotu.

Należy wskazać, iż sprzedaż towarów świadczona przez po-
datnika nie stanowi czynności wymienionych w  §  4 ust.  1 
rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w spra-
wie zwolnień z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu kas rejestrujących, względem których nie stosuje 
się, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów, zwolnień 
z obowiązku ewidencjonowania.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że podatnik w latach 
2002–2011 prowadził działalność gospodarczą X – samo-
dzielnie wykonywana działalność gospodarcza na  zasadach 
ogólnych. Obowiązek ewidencjonowania na  kasie fiskalnej 
wystąpił 8 maja 2002  r., gdyż została przekroczona łączna 
kwota z działalności w wysokości 20.000 zł. z  tytułu sprze-
daży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W dniu 16 stycznia 2012 r. zainteresowany rozpoczął prowa-
dzenie działalności gospodarczej Y, także jako samodzielnie 
wykonywana działalność gospodarcza na  zasadach ryczałtu 
ewidencjonowanego, w  której świadczy tylko usługi remon-
towo-budowlane. W  roku podatkowym 2012 jeszcze nie zo-
stała przekroczona kwota 20.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych. Każde świadczenie na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych jest dokumentowane fakturą, w której 
zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę. 

Odnosząc się do zawartego we wniosku opisu stanu faktyczne-
go, w kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji 
sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku 
ponownego podjęcia działalności gospodarczej, istotne staje 

się ustalenie bytu prawnopodatkowego przedsiębiorcy. Tym 
samym należy rozstrzygnąć kwestię, czy podatnik może być, 
w świetle przepisów prawa, uznany za podatnika rozpoczy-
nającego działalność gospodarczą, czy też z  racji wcześniej 
prowadzonej działalności gospodarczej jest podatnikiem po-
datku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.

Należy podkreślić, że  zaprzestanie wykonywania czynno-
ści podlegających opodatkowaniu podatkiem od  towarów 
i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizycz-
ną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez 
względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powodu-
je, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posłu-
gującym się tym samym numerem identyfikacji podatkowej 
(NIP). Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych 
przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako po-
datnika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu fak-
tycznego oraz obowiązujące w  tym zakresie przepisy prawa 
podatkowego, należy stwierdzić, że  w  rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie dzia-
łalność gospodarczą w  niezmienionej formie prawnej (jako 
osoba fizyczna), przedsiębiorca uczynił to jako podmiot kon-
tynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot roz-
poczynający wykonywanie działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe, organ podatkowy stwierdza, 
że  jeśli wobec podatnika wystąpił wcześniej obowiązek 
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrują-
cej, to tym samym w przypadku wznowienia działalności 
gospodarczej nie ma on prawa do korzystania ze zwolnie-
nia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 roz-
porządzenia.

Jednak, biorąc pod uwagę okoliczność, że każde świadczenie 
usług remontowo-budowlanych na  rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych dokumentowane jest fakturą, w której zawarte 
są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, a ponadto 
podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed 
1 stycznia 2011  r., podatnik może korzystać do  31 grudnia 
2012  r. ze  zwolnienia przedmiotowego od  obowiązku pro-
wadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej 
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącz-
nika do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku gdy liczba wszystkich dokonanych operacji 
świadczenia usług przekroczy 50, a  liczba odbiorców tych 
usług w tym okresie będzie równa bądź wyższa niż 20, zwol-
nienie to traci moc od dnia przekroczenia tych limitów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Łodzi z  5 listopada 2012  r., nr  IPTPP4/443-535/12-4/
UNR
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