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PRZYZNANIE ULGI Z TYTUŁU PONIESIENIA WYDATKÓW  

NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ 
 

 

I. Kogo dotyczy 

 Podatników, którzy w obowiązującym terminie rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas 
rejestrujących i spełnili określone przepisami prawa wymogi uprawniające do skorzystania z ulgi. 

II. Jakie dokumenty należy złożyć 

 Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT składają deklarację dla podatku od towarów i usług 
wypełniając odpowiednie pozycje. 

 Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT – składają wniosek o zwrot ulgi z tytułu zakupu 
kasy rejestrującej (formularz nr 0807.F-002). 

III. Gdzie pobrać druki 

 W siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników, 

IV. Termin złożenia dokumentów 

 Wniosek można złożyć w dowolnym momencie po ufiskalnieniu kasy. 

 Podatnicy podatku VAT rozliczają ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej w deklaracji dla podatku VAT 
składanej za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy lub za okresy 
następne. 

 Podatnicy zwolnieni od podatku VAT składają wniosek o zwrot ulgi po rozpoczęciu ewidencjonowania 
obrotów za pomocą kasy. 

V. Tryb składania dokumentów 

 Wniosek – złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników, 
za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego w Świebodzinie lub elektronicznie posiadając 
Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny 

 Deklaracje – wysłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego w Świebodzinie. 

VI. Wymagane opłaty 

 Nie występują. 

VII. Termin załatwienia sprawy 

 Zwrot ulgi na wniosek podatnika zwolnionego od podatku VAT dokonywany jest na rachunek bankowy 
podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku. 

VIII. Sposób i forma załatwienia sprawy 

 Podatnicy podatku VAT w przesłanej deklaracji wykazują ulgę wypełniając odpowiednio pozycję: 
- przeznaczoną na kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących. Kwota dokonanego w danym 

okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty 
różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego. W przypadku, gdy kwota 
podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie 
rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z 
tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: 
 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – 

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

jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne. 

 W przypadku podatników zwolnionych od podatku VAT organ podatkowy analizuje złożony wniosek pod 
względem formalnym i merytorycznym, a następnie orzeka w formie decyzji o dokonaniu zwrotu kwoty 
ulgi na rachunek bankowy podatnika na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której jest członkiem. 

IX. Środki odwoławcze 

 Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
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X. Dodatkowe informacje 

 Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej stanowi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. 

 Ulga przysługuje w stosunku do kas, które zostały zgłoszone przez podatnika w pisemnym oświadczeniu 
o liczbie i miejscach ewidencjonowania obrotu za pomocą kas na dzień powstania obowiązku. 

 Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dowodu zapłaty całej należności za zakupioną kasę. 

 Podatnicy są obowiązani do zwrotu wykorzystanej ulgi za kasę, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia 
ewidencjonowania: zaprzestaną działalności, lub nastąpi otwarcie likwidacji, lub zostanie ogłoszona 
upadłość, lub nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie 
dokonywał sprzedaży, lub dokonają odliczenia z naruszeniem warunków określonych w przepisach. 

XI. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 800 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot 
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.163). 
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