KASY REJESTRUJĄCE
WYBRANE INFORMACJE
DLA PODATNIKÓW UŻYTKUJĄCYCH KASY FISKALNE PRZED 1 MAJA 2019 R.
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ OD 1 MAJA 2019 r.

Od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas
rejestrujących (Dz.U. poz. 816 z 30 kwietnia 2019 r.). Rozporządzenie stanowi wykonanie
delegacji ustawowej, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas
rejestrujących przez podatników, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas,
w tym obowiązkowych przeglądów technicznych, określonych w art. 111 ust. 9 oraz w art. 145a
ust. 15 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 675 z 10
kwietnia 2019 r.).
Najważniejsze zmiany dla Podatników w stosunku do rozporządzenia z 14 marca 2013 r.:
- wprowadzenie obowiązku zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasach z przepisami
- wprowadzenie jednolitego przypisania stawek podatku VAT do oznaczeń literowych
- penalizacja obowiązku wykonywania przeglądów technicznych

Obowiązkowe szkolenie z zasad prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych
za pomocą kas wszystkich pracowników podatnika użytkujących kasy rejestrujące
Podatnik obowiązany jest zapoznać wszystkie osoby prowadzące u niego ewidencję, przed
rozpoczęciem jej prowadzenia przez te osoby oraz bez względu na sposób i formę powierzenia
tym osobom prowadzenia tej ewidencji, z zasadami ewidencji i wystawiania paragonów
fiskalnych oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad.
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Osoby prowadzące u podatnika ewidencję, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składają oświadczenie o zapoznaniu się
z zasadami ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych oraz ze skutkami nieprzestrzegania
tych zasad do dnia 31 maja 2019 r.

Zasady, o których mowa powyżej, w tym oświadczenie, sporządzane są w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.
W realizacji wyżej wskazanego obowiązku, podatnika wspomóc może autoryzowany serwis,
który powinien posiadać aktualną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia ewidencji oraz
skutków nieprzestrzegania tych zasad.
Jednolite przypisanie stawek podatku VAT do oznaczeń literowych
Uwzględniając istotny z punktu widzenia prawidłowości kontroli rozliczeń podatku VAT,
wprowadzony został obowiązek ujednolicenia przypisania stawek podatku VAT
do odpowiednich oznaczeń literowych, we wszystkich stosowanych przez podatników kasach
rejestrujących.
Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących (wszystkich rodzajów)
zobowiązani są do przypisania oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub
zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisana sprzedaż zwolniona od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0%
(zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub
art. 120 ust. 4 ustawy;
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Dla podatników, którzy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzili już
ewidencję przy użyciu kas rejestrujących wprowadza się trzymiesięczny okres przejściowy dla
realizacji obowiązku, czyli ostateczny termin wyznaczony został na dzień 31 lipca 2019 r.

Uwzględniając obowiązek prawidłowego przypisania tabeli VAT do odpowiednich liter,
prawidłowego przyporządkowania stawek podatku do towarów i usług oraz ograniczoną
pojemność pamięci kasy rejestrującej do dokonywanych zmian, zalecana jest realizacja tej
zmiany przez autoryzowanego serwisanta kasy. W skrajnych przypadkach nieprawidłowe
przeprowadzenie całego procesu spowodować może zablokowanie kasy oraz konieczność
dokonania wymiany pamięci fiskalnej.
Penalizacja wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego:
Ministerstwo Finansów mając na uwadze konieczność weryfikacji prawidłowości działania
użytkowanych przez podatników kas rejestrujących (wszystkich rodzajów), zobowiązuje
podatników do poddawania kas w terminach określonych w przepisach, obowiązkowemu
przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas.
W związku z częstym niedopełnianiem przez podatników obowiązku poddawania kas
przeglądom technicznym wprowadzono przepis mający pełnić działanie prewencyjne, tj.
wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 300 zł za brak wykonania obowiązkowego
przeglądu technicznego.
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Ponadto, jeśli przegląd kasy nie zostanie wykonany w okresie 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia
ewidencji na tej kasie oraz podatnik wcześniej skorzystał z odliczenia (lub zwrotu) na zakup tej
kasy – obowiązany będzie do zwrotu tego odliczenia (lub zwrotu) na rachunek właściwego
urzędu skarbowego.

Wypełnienie niniejszego obowiązku weryfikowane będzie przez naczelników urzędów
skarbowych na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy oraz wykazem
wykonanych przeglądów otrzymanym od właściwego serwisu - dla kas z kopią papierową i z
kopią elektroniczną.
Wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią
elektroniczną obowiązane są składać podmioty prowadzące serwis kas do właściwego dla
podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym został dokonany przegląd.
Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu
prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej
oraz datę dokonania przeglądu.
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