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Formularz – Wniosek o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
2. Numer dokumentu 

 
3. Status 

 

Podstawa prawna: 
Art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

A. ORGAN PODATKOWY  

 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIEBODZINIE 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 5. Nazwisko/Nazwa 

 
6. Pierwsze imię/Nazwa skrócona 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 

 7. Kraj 

 

8. Województwo 

 
9. Powiat 

 

 10. Gmina 

 
11. Ulica 

 
12. Nr domu 

 
13. Nr lokalu 

 

 14. Miejscowość 

 
15. Kod pocztowy 

 
16. Poczta 

 
17. Telefon 

 

C. WNIOSEK 

 18. Treść 
 
 

Proszę o dokonanie zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej 

typu ...................................................................................................., w kwocie 90% jej ceny zakupu netto, 

na rachunek bankowy, zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
Dane podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy: 
 
…………………............................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że jestem podatnikiem zwolnionym od podatku VAT 
 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

19. Data 

 
20. Podpis 

 

E. POUCZENIE 

 
Jako załączniki należy przedłożyć: 
- kserokopię faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę, 

 
a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami dodatkowo: 
- kserokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym 

służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą, 
- informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w 

której zainstalowano kasę. 
 
Kwota zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej nie może przekroczyć kwoty 700 zł. 
 
UWAGA:  
Zwrot ulgi dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy. Podatnicy, którzy nie zgłosili do urzędu skarbowego rachunku 
bankowego obowiązani są dokonać niezwłocznej aktualizacji danych w CEIDG. 

 
 

 


