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Kasy fiskalne on-line – cel 

wprowadzenia oraz obowiązek 

stosowania kas on-line przez radców 

prawnych 



Akty prawne:

• Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.

106 ze zm) ,

• Ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług , oraz

ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019r. poz. 675),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018r. w

sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy

rejestrujące (Dz.U. z 2018 poz. 1206),

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas

rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816 ze zm. ),

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z

obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018r.

poz. 2519 ze zm.) ,

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie odliczania lub

zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez

podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820),

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie kas rejestrujących

mających postać oprogramowania (Dz.U. za 2020r. poz 957),

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie grup podatników i

rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących

mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020r. poz. 965),

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przedłużenia

terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z

elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020r. poz. 1059).



Przedsiębiorcy którzy prowadzą ewidencję przy zastosowaniu

kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem

kopii co do zasady nie są obowiązani do wymiany dotychczas

używanych urządzeń na kasy on-line.

Wyjątek stanowią wskazane w ustawie branże w odniesieniu do

których ustawodawca określił terminy obowiązkowego

stosowania kas on-line. Część z tych terminów zostało

przesunięte rozporządzeniem MF w sprawie przedłużenia

terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu

kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem

kopii.

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line



Zmianą terminów zostali objęci przedsiębiorcy świadczący :

• usługi związane z wyżywienie świadczone przez stacjonarne

placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługi w

zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu

itp. – termin wymiany został przesunięty na 01.01.2021r. (pierwotnie

01.07.2020r.)

• Usługi budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne, w zakresie opieki

medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze i

usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) - termin wymiany

został przesunięty na 01.07.2021r. (pierwotnie 01.01.2021r.)

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line



Kiedy kasa fiskalna dla radcy prawnego nie 

jest obowiązkowa  

Możliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku 

ewidencjonowania usług prawniczych na kasie rejestrującej w 

sytuacji, gdy usługi świadczone są na odległość.

Warunki to:

- płatność za usługę otrzymana w całości za pośrednictwem poczty, 

banku a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę 

jednoznacznie wynika jakiej dokładnie czynności dotyczyła;

- świadczenie usługi ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest 

przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

(§ 4 ust 3 pkt. 2 rozp. MF w sprawie zwolnień  z obowiązku prowadzenia ewidencji   przy 

zastosowaniu kas rejestrujących)



Połączenie z Centralnym Repozytorium 

Kas 

Podatnik, po uruchomieniu przez serwis trybu fiskalnego kasy,

jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające

automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą

online a CRK. Po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i

bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się będzie

transmisja danych.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest

możliwe zapewnienie połączenia:

- czasowo- podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję

sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych

przyczyn;

- trwałe - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję i złoży

do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody

na przesyłanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasu.

(art. 111 ust. 1 pkt 12 i ust. 3ab ustawy o VAT)



Brak połączenia z Centralnym 

Repozytorium KAS a zwrot odliczonej lub 

zwróconej ulgi za kasę 

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub

zwróconych im kwot wydanych na zakup kasy online w

przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji

naruszą obowiązki zapewnienia połączenia CRK.

Zwrot odnosi się tylko do tej kasy której to naruszenie dotyczy.
(§ 5 ust 1 pkt 2 i ust 2 rozp. MF w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych

na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot prze podatnika)



Dane przesyłane do CRK

Dane z kasy on-line do CRK przesyłane są w sposób

bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany, lub na żądanie Szefa KAS.

Przez użyte sformułowania należy rozumieć, że dane przesyłane są w

sposób:

- bezpośredni - bez udziału podmiotów pośredniczących, wyłącznie na

linii kasa on-line- CRK

- ciągły – informacje przesyłane są przez kasy on-line w czasie

rzeczywistym, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- zautomatyzowany- użytkownik nie ma udziału w procesie przesyłania

danych.

Dane które kasa przekazuje do CRK to:

- dane o sprzedaży - wystawione i anulowane paragony, raporty

dobowe, wystawione przez drukarki fiskalne faktury

- dane o zdarzeniach zapisanych w pamięci kasy, mających wpływ na jej

działanie – fiskalizacja kasy, informacje o przeprowadzonych

przeglądach technicznych, zmiany stawek podatku, zmiany adresu

punktu sprzedaży

( art. 111a ust. 2 i 3 ust. o VAT)



Przeglądy techniczne kas rejestrujących 

Terminy przeglądów technicznych dla wszystkich rodzajów kas

fiskalnych ( z papierowym i elektronicznym zapisem kopii oraz

online) należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata ( nie dotyczy

kas o zastosowaniu specjalnym w taksówkach).

Podatnik w okresie zawieszenia działalności, jeśli nie prowadzi w

tym okresie ewidencji, nie ma obowiązku dokonywania przeglądów

technicznych, natomiast po wznowieniu działalności a przed

ponownym rozpoczęciem użytkowania kasy jest obowiązany

przegląd wykonać.

(§ 54 ust. 1 i 5 roz. MF w sprawie kas rejestrujących)

Nie poddanie kasy rejestrującej w terminie obowiązkowemu

przeglądowi technicznemu jest zagrożone karą pieniężną w

kwocie 300 zł.

(art. 111 ust. 6 ka i art. 145a ust 10 ustawy o vat)



Warunki odliczenia i zwrotu z tytułu 

zakup kas rejestrujących 

W odniesieniu do kas rejestrujących zakupionych po 1 maja 2019r.

prawo do ulgi przysługuje wyłącznie za zakup kasy fiskalnej online.

Przepisy przewidują ulgę dla podatników u których:

1. Powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy w

obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji

sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line;

2. Nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy

rozpoczęli jej prowadzenie przy zastosowaniu kas rejestrujących

on-line, oraz dotychczas nie używali kas do prowadzenia sprzedaży.

Przysługująca kwota zwrotu to 90% ceny zakupu kasy (bez

podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

(art. 111 ust. 4 ustawy o VAT)



Warunki odliczenia i zwrotu kosztów 

poniesionych z tytułu zakup kas rejestrujących 

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line to:

• rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika

przy użyciu kasy on-line;

• posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy

rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Jeżeli podatnik będzie prowadził sprzedaż za pomocą kilku kas

rejestrujących to odliczenie lub zwrot kwoty wydatkowanej na

zakup kasy następuje dla każdej z tych kas dodatkowo pod

warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej

kasy w każdym punkcie nie później niż w okresie 6 miesięcy od

dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez

podatnika.

(§ 2 rozp. MF w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas

rejestrujących oraz zwrot tych kwot prze podatnika)



Skorzystanie z ulgi za zakup kasy przez 

czynnych podatników VAT

Podatnicy podatku VAT mogą dokonać odliczenia lub zwrotu

kwoty wydanej na zakup kas, w jednej deklaracji VAT, co

znacznie upraszcza zasady zwrotu kwot wydatkowanych

na zakup kas on-line.

Odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online będzie można

dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym

rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu

kasy on-line, lub za dalsze okresy rozliczeniowe.

(§ 3 rozp. MF w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas

rejestrujących oraz zwrot tych kwot prze podatnika)



Zwrot ulgi za kasę online dla podmiotów 

zobligowanych do wymiany kas 

rejestrujących

Prawo do zwrotu części kosztów z tytułu zakupu kas on-line  tzw. 

ulga za kasę przysługuje również:

- podatnikom którzy byli/ są zobligowani do wymiany ( nie 

dotyczy wymiany dobrowolnej)

- tylko na zakup tej samej liczby kas, które były dotychczas 

stosowanie, na zakup dodatkowych kas ulga nie przysługuje

- kasy zostały wymienione w określonych przez ustawodawcę 

terminach  ( nie dotyczy podmiotów zawieszonych)

(art. 145b ust. 3 ustawy o VAT) 



Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu 

ulgi do urzędu

Podatnicy, którzy dokonają odliczenia/ otrzymali zwrot ulgi

przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą

w określonych przypadkach stracić do niej prawo, co oznacza

konieczność zwrotu do urzędu skarbowego otrzymanej kwoty.

Obowiązek zwrotu dotyczy tych podatników , którzy w okresie 3 lat

od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu

kasy fiskalnej:

- zakończą działalność gospodarczą,

- nie dokonają w obowiązującym terminie przeglądu technicznego

kasy,

- trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy

fiskalnej,

- naruszą obowiązki związane z zapewnieniem połączenia z CRK

( art. 111 ust. 6 ustawy o VAT i § 5 rozp. MF sprawie odliczenia lub zwrotu kwot

wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot prze podatnika)



Brak obowiązku zwrotu ulgi za kasę fiskalną 

Obowiązek zwrotu ulgi za kasę rejestrującą użytkowaną krócej niż 3 

lata nie dotyczy podatników którzy:

- dokonali w wymaganych przepisami terminach wymiany kas 

rejestrujących na kasę online jako podmioty zobowiązane ( dotyczy 

kas dotychczas używanych),

- dokonali wymiany pamięci fiskalnej np. z uwagi na awarię,

- zmienili profil działalności ze zobligowanej na niezobligowany, ale  w 

której kasa rejestrująca nadal będzie użytkowana.



Serwis kas rejestrujących 

Serwis kas rejestrujących jest wykonywany przy pomocy

upoważnionych serwisantów.

Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej wykaz

serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania

serwisu kas danego typu.

Wykaz serwisantów jest udostępniany w BIP ministra

właściwego do spraw finansów publicznych.

Do obowiązków serwisanta należy m.in. :

- fiskalizacja kasy,

- dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy,

- wykonanie przeglądu technicznego kasy na wniosek

użytkownika,

- na żądanie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu

skarbowego, niezwłocznie i bezpłatnie dokonuje wyjaśnień

dotyczących sposobu używania danej kasy lub wykonuje jej

serwis.



Zasady zmiany podmiotu prowadzącego serwis 

Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu

prowadzącego serwis kas, bez konieczności uzyskiwania zgody

podmiotu prowadzącego serwis główny. O dokonanej zmianie

podatnik w terminie 5 dni od dnia jej dokonania jest obowiązany

powiadomić podmiot prowadzący serwis główny.

Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda

podmiotu prowadzącego serwis główny.

Podmiot prowadzący serwis właściwy po zmianie, składa do

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego

aktualizacja zgłoszenia danych dot. kasy w terminie 5 dni.

( § 9 ust. 3 i § 53 roz. MF w sprawie kas rejestrujących)



Kasy rejestrujące mające postać 

oprogramowania  (tzw. kasy wirtualne)
Od 1 czerwca 2020r. weszło w życie rozporządzenia MF z dnia 26

maja 2020r. w sprawie kas rejestrujących mających postać

oprogramowania (Dz.U. z 2020r. poz. 957). Wprowadzenie tego typu

kas ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z

obowiązków ewidencyjnych i zmniejszenie kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej.

Nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy

wirtualnej. W celu uregulowania tego zakresu ustawodawca

wprowadził obowiązujące od 1 czerwca 2020r. rozporządzenia MF z

dnia 29 maja 2020r. w sprawie grup podatników lub rodzajów

czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas

rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020r.

Poz. 965)

Kasy te mogą być używane przez podatników m.in. w odniesieniu

do: usług przewozu osób, usług hotelarskich, usług restauracji

pozostałych usług gastronomicznych.



E-paragony od 1 maja 2021r. 

Na stronie rządowego centrum legislacji można odnaleźć dwa 

projekty rozporządzeń modyfikujących kryteria, warunki techniczne 

oraz wymagania jakie  muszą spełniać kasy rejestrujące, jest to:

- Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 

sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących 

(druk 69)

- Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 

sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym 

muszą  odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem 

kopii (druk 70)

Są one aktualnie na etapie konsultacji publicznych.

W myśl nowych przepisów od 1 maja 2021r. sprzedawcy zwolnieni 

będą z obowiązku drukowania paragonu fiskalnego . Jeśli klient 

wyrazi na to zgodę to e-paragon zostanie mu wysłany na adres 

mailowy lub telefon komórkowy. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


