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Agenda

 Kilka słów o OPBF – ogólnopolskiej Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej

 Kasy rejestrujące – istotne informacje oraz praktyczne porady dla użytkowników kas

 Rekomendacje OPBF związane z wymianą urządzeń



OPBF - ogólnopolska Organizacja zrzeszająca
firmy sprzedające i serwisujące kasy rejestrujące



OPBF uczestniczyła w procesie legislacyjnym

i opiniowaniu przepisów dotyczących kas rejestrujących



OPBF – uczestniczy w konferencjach on-line

…w czasie pandemii…
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OPBF - organizuje spotkania, szkolenia

…branżowe - dla serwisów i producentów…



OPBF kreuje wyższy standard obsługi Klientów

w zakresie wdrażania i serwisowania kas rejestrujących,

zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa Klientów



OPBF - organizuje spotkania, szkolenia

…w Izbach Gospodarczych, Urzędach Skarbowych…



ISTOTNE INFORMACJE

oraz praktyczne porady 

dla użytkowników kas



Zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza 

do transmisji danych dla kasy online

 Zgodnie z Art. 111, p. 3a, ppkt 12) Ustawy VAT - podatnik, po uruchomieniu kasy online 
w trybie fiskalnym, obowiązany jest zapewnić stałe połączenie umożliwiające 
automatyczne (lub na żądania) przesyłanie danych pomiędzy kasą a Centralnym 
Repozytorium Kas (CRK)

 Połączenie do CRK może odbywać się przez sieć Internet za pomocą dowolnie 
wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, WiFi, BT), łącza te mają jednak 
różną dostępność i stabilność

 Brak możliwość zweryfikowania i poprawienia danych przed ich wysłaniem

 Przesyłanie danych na bieżąco do CRK istotne jest dla Ministerstwa Finansów
i pracowników US ze względów kontrolnych



Zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza 

do transmisji danych dla kasy online

 Stałe połączenie powinno być utrzymane w kasie fiskalnej zawsze od momentu 
włączenia, do momentu wyłączenia kasy

 Domyślny harmonogram wymiany danych ustawiony jest na okres 2 godz.,
może ulec zmianie wg żądań postawionych kasie przez CRK

 Kasa zapamiętuje nieudane próby połączenia z CRK i informacje o takich zdarzeniach 
mogą zostać przesłane do CRK

 Kasy sygnalizują użytkownikom problemy z łącznością, niestety czytelność 
komunikatów w niektórych urządzeniach jest niewystarczająca

 W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku zapewnienia stałego 
połączenia z CRK przez pierwsze 3 lata używania kasy, podatnik obowiązany jest 
zwrócić ulgę uzyskaną z tytułu zakupu kasy online



Zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza 

do transmisji danych dla kasy online

 Obecne wersje kas online (od strony technicznej) nie blokują pracy, mimo braku 
łączności z CRK

 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii aktualnie pracuje nad zmianą przepisów.
Gdyby projektowane przepisy weszły w życie w przedstawionej do konsultacji formie –
to każda kasa online w przyszłości pobierała będzie z CRK tzw. klucze współdzielone na 
konkretny dzień, a jeśli tych kluczy nie będzie posiadała – to zablokuje możliwość 
prowadzenia ewidencji sprzedaży

 Jako OPBF proponowaną zmianę oceniamy negatywnie i w ramach konsultacji 
społecznych wysłaliśmy do MRPiT stosowną opinię wraz z uzasadnieniem



Zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza 

do transmisji danych dla kasy online

 Dostępne rodzaje połączeń w kasach online (zależne od modelu kasy)

- GSM – najbezpieczniejsze, konieczność utrzymania osobnej karty SIM

- Ethernet (złącze kablowe RJ45) – bardzo bezpieczne i niezawodne

- WiFi – najwygodniejsze, jednak potrafiące okresowo sprawiać kłopoty
(zmiana nazwy lub hasła do sieci WiFi, zmiana routera od operatora itp.)

- USB itp. – rozwiązanie niszowe, stosowane głównie w drukarkach fiskalnych online

 Ważne aby wybrać kasę, która zapewni prawidłową łączność obecnie i w przyszłości



Zakres przesyłanych danych do CRK

 Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy online do CRK podlegają
dokumenty fiskalne i niefiskalne zapisane w pamięci kasy

 Kasa rejestruje i wysyła w szczególności następujące zdarzenia:
- fiskalizację kasy
- zmianę stawek podatku,
- zmiany adresu punktu sprzedaży
- datę wykonania przeglądów technicznych wraz z numerem identyfikatora serwisanta
- datę uruchomienia trybu serwisowego

 W przypadku okresowego braku łączności, kasa samoczynnie po nawiązaniu połączenia 
przesyła wszystkie zaległe dane

 CRK może przesłać do kasy rozkaz ponownej wysyłki wybranych lub wszystkich danych 
od momentu uruchomienia (fiskalizacji) kasy



Nowe dokumenty – paragony zaliczkowe



Planowane dokumenty elektroniczne:

e-paragon
 Planowane jest wprowadzenie nowej funkcjonalności w kasach on-line – możliwość 

emisji e-paragonów, zamiast wydruku paragonów w formie papierowej

 Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania nie będziecie Państwo zobowiązani do 
wręczania paragonów w wersji papierowej klientom – będzie można je wysłać
np. e-mailem

 Jeśli Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zdąży przeprowadzić notyfikację
nowej wersji rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych przed
1 maja 2021 r., to producenci kas będą mogli po 1 maja 2021 r. przeprowadzać 
homologacje kas w GUM uwzględniającą funkcjonalność emisji e-paragonów

 W praktyce taka funkcjonalność może pojawić się w zakupionych obecnie kasach
(po ich aktualizacji) nie wcześniej niż na początku 2022 r.



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?

 Termin do 30.06.2021. obejmuje największą grupę podatników, świadczących usługi:
a) fryzjerskie,
b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
c) budowlane,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawnicze,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

– wyłącznie w zakresie wstępu

 Wskazany w Ustawie VAT wspólny termin obejmuje wszystkich podatników
z ww. branży, którzy dokonali instalacji kas fiskalnych w okresie ostatnich 10 lat,
z wyłączeniem tych podmiotów, które dokonały wymiany kasy na wersję online
w terminie wcześniejszym (poniżej 10% zobowiązanych) lub zakończyły działalność 
gospodarczą



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?

04.2011.

02.2013.

02.2015.



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?

04.2011.

02.2013.

02.2015.lepsze

przygotowanie

branży



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?

04.2011.

02.2013.

02.2015.

podatnicy

spóźnieni

lepsze

przygotowanie

branży



Sytuacja z 2013 r. …



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?

04.2011.

02.2013.

02.2015.

Przewidywana ilość

urządzeń koniecznych do

wymiany do 06.2021.

przekracza 3 do 4 razy

ilość kas zainstalowanych

w lutym 2015 r.

06.2021.



Kiedy wymienić kasę na kasę on-line?



Serwisowanie kas od 01.07.2019.

 Odpowiedzialność za wybór właściwego serwisu i serwisanta spoczywa na podatniku

 Szef Krajowej Administracji skarbowej prowadzi od 1.06.2019. na stronach BIP MF 
wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do serwisowania kas danego typu,
wykaz jest niezwłocznie aktualizowany

 Brak możliwości zweryfikowania uprawnień serwisantów wstecz

 Każdy serwisant ma wydawane uprawnienia na okres 1 roku; producenci mają prawo 
do cofnięcia uprawnień przed upływem tego okresu

 Przed każdym podjęciem czynności serwisowych podatnik ma obowiązek sprawdzić
na stronie BIP MF czy serwisant posiada aktualne uprawnienia; w przypadku realizacji 
czynności przez osobę nieuprawnioną czynność jest traktowana jako niewykonana

 Zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących” - wszelkie konsekwencje 
związane z nieprawidłową obsługą techniczną urządzenia lub przez osobę bez 
ważnych uprawnień ponoszone są przez podatników



Przeglądy techniczne kas

 Przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata, gdyż mają one na celu 
weryfikację prawidłowości działania kasy rejestrującej

 Przeglądy kas online są zapisywane w pamięci kasy i automatycznie przesyłane do CRK

 Bardziej korzystne i elastyczne jest wykonywanie przeglądów co 12 miesięcy,
dzięki temu można uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niedochowaniem 
terminów obsługi urządzenia (problem często występuje podczas urlopów, zwolnień 
lekarskich, a w ostatnim czasie – izolacji i kwarantanny)

 Od 1.05.2019. w Ustawie VAT wprowadzono karę pieniężną za brak wykonania 
przeglądu w terminie; nie ma jeszcze utrwalonej praktyki co do wielokrotnego 
nakładania kar przez US, gdyż po nałożonej karze podatnicy wykonują przegląd

 Okresowa opłata za przegląd kasy jest swego rodzaju opłatą za gotowość serwisową
i ciągłe wsparcie merytoryczne udzielane Klientom.



Rekomendacje OPBF związane

z wymianą urządzenia
 Rekomenduje się wybór urządzenia tego samego producenta, co dotychczas używana 

kasa. Dzięki takiemu wyborowi można uniknąć błędów związanych z obsługą nowej 
kasy – przyzwyczajenie to przecież druga natura człowieka. Decyzję o wyborze kasy 
online, która jest odpowiednikiem wcześniej używanego modelu, podejmuje około 
97% użytkowników zadowolonych z poprzednio używanego urządzenia

 Wymianę dotychczas stosowanej kasy na model innego producenta zaleca się 
wyłącznie w sytuacji, w której użytkownik nie jest zadowolony z używanego
urządzenia lub jeśli kasa nie posiada odpowiednika w wersji online

 Paradoksalnie, prawidłowy wybór urządzenia jest najbardziej istotny dla użytkowników, 
którzy używają kasy rzadko. Podatnicy będą korzystali z nowych kas przez okres 
kolejnych 5, 10, a nawet 20 lat. Jak zatem do takiego okresu czasu ma się różnica
w cenie urządzeń dobrych i najtańszych na rynku?



Rekomendacje OPBF związane

z wymianą urządzenia
 Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej rezygnacji ze stosowania kas online należy 

uwzględnić prawdopodobieństwo konieczności zarejestrowania usługi w przyszłości, 
np. w sytuacji wygrania sprawy sądowej przydzielonej z urzędu. Jeżeli wymiana kasy 
dokonana będzie po 1.07.2021 r., to podatnik bezpowrotnie traci prawo do ulgi 700 zł

 Zakup i instalacja kasy nie powinny nastąpić tuż przed końcowym terminem wymiany 
urządzeń ze względu na prawdopodobny brak możliwość zapewnienia przez 
producentów wystarczającej ilości najbardziej cenionych modeli urządzeń

 Zaleca się zachowanie dużej ostrożności przy korzystaniu z przypadkowo pojawiających 
się ofert na sprzedaż kas fiskalnych. W latach wcześniejszych, w okresach wzmożonej 
sprzedaży, zawsze pojawiały się podmioty lub osoby, które nastawione były wyłącznie 
na uzyskanie jednorazowej prowizji od sprzedaży. Niestety przy takich ofertach 
późniejsza obsługa techniczna realizowana była przez przypadkowe serwisy,
a podatnicy nie mieli zapewnionego odpowiedniego poziomu wsparcia



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do 

zadawania pytań


