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ROZPOCZĘCIE I ZAPRZESTANIE EWIDENCJONOWANIA OBROTU 
PRZY UŻYCIU KASY REJESTRUJĄCEJ 

 

I. Kogo dotyczy 

 Podatników prowadzących działalność gospodarczą, których obroty na rzecz osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyły 20.000,00 zł. 

 Podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym, których obroty ze 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych, w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży, przekroczą 20.000,00 zł. 

 Podatników prowadzących działalność w zakresie (bez względu na wysokość osiąganych obrotów): 
- dostawy gazu płynnego, 
- dostawy części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju 

stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów 
o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą 
towarów o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy przyczep, naczep, kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą 
towarów o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 
niesklasyfikowanych(PKWiU 29.32.30.0) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów o której 
mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w 
motocyklach  (PKWiU 30.91.3) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów o której mowa w poz. 
34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych 
i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i 
obrazem, anten (PKWiU ex26 i ex 27.90) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów o której 
mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu wyposażenia 
fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1) - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów o której mowa 
w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może 
korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art.113 ust.1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług - nie dotyczy dostawy będącej dostawą towarów o której mowa 
w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych - nie dotyczy 
dostawy będącej dostawą towarów o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia, 

- dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa 
silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, 

- dostawy wyrobów tytoniowych, (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których 
zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów 
dostarczanych na pokładach samolotów, 

- dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów dostarczanych na 
pokładach samolotów. 

 Podatników świadczących usługi: 
- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w 

poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, 
- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, 
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, 

bieżnikowania i regenerowania), 
- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, 
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług 

świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia oraz jeżeli 
świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia 
ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których 
rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, 

- prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia oraz jeżeli 
świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia 
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ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których 
rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, 

- doradztwa podatkowego- za wyjątkiem usług, których  świadczenie zgodnie z warunkami określonymi 
w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków 
porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy 
wykorzystaniu tych środków, 

- związane z wyżywieniem  (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki 
gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(catering)- nie dotyczy usług wymienionych w poz. 44 załącznika do rozporządzenia oraz 
świadczonych na pokładach samolotów, 

- fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, 
- kulturalne i rozrywkowe- wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 
- związane z rozrywką i rekreacją- wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków 

rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. 

II. Jakie dokumenty należy złożyć 

 Podatnicy rozpoczynający użytkowanie kasy rejestrującej składają: 
- pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do 

ewidencjonowania, 
- zawiadomienie podatnika (i serwisu) o miejscu instalacji kasy rejestrującej. 

 Podatnicy, którzy zaprzestają użytkowania kasy : 
- wniosek o dokonanie odczytu kasy, wniosek o wyrejestrowanie kasy. 

III. Gdzie pobrać druki 

 W siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników. 

 Druk "Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej" podatnicy otrzymują od 
serwisantów instalujących kasę rejestrującą. 

 Wzór wniosku o dokonanie odczytu dostępny w Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. 

IV. Termin złożenia dokumentów 

 Pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących należy złożyć przed rozpoczęciem ewidencjonowania za 
pomocą kasy. 

 Druk „Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej" należy złożyć w terminie do 7 dni 
od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej. 

 Wniosek o dokonanie odczytu kasy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy lub 
wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu. 

V. Tryb składania dokumentów 

 W siedzibie Urzędu Skarbowego w  Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników . 

 Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6 

 Elektronicznie za pośrednictwem portalu http://www.biznes.gov.pl/ 

VI. Wymagane opłaty 

 Nie występują. 

VII. Termin załatwienia sprawy 

 Odczyt kasy dokonywany jest w terminie proponowanym przez podatnika. 

VIII. Sposób i forma załatwienia sprawy 

 Na podstawie zawiadomienia podatnika i zawiadomienia serwisu o miejscu instalacji kasy rejestrującej 
Naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Podatnik ma obowiązek nanieść ten 
numer do książki kasy i na obudowę kasy w sposób trwały. 

 W przypadku zaprzestania użytkowania kasy rejestrującej odczyt ma miejsce w siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Świebodzinie lub w siedzibie serwisu, w obecności pracownika Urzędu, użytkownika kasy 
i serwisanta. Z czynności tych spisywany jest protokół. 

IX. Środki odwoławcze 

 Nie występują. 

X. Dodatkowe informacje 

 Podatnicy podatku VAT ewidencjonują za pomocą kas rejestrujących obrót oraz kwoty podatku 
należnego, zaś podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT ewidencjonują wartość sprzedaży jako 
sprzedaż zwolnioną. 
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 Złożenie zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, do ewidencjonowania 
oraz zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy w terminach opisanych powyżej jest niezbędnym 
warunkiem ubiegania się o ulgę z tytułu zakupu kasy. 

 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 
2013 r., poz.363). 

 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). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r., poz.1206). 
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