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Szanowni Państwo,

w związku z pismem z 8 lipca 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości zachowania do 

30 września 2019 r. w kasach rejestrujących dotychczas przypisanego oznaczenia literowego od 

„A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisanego do nazw towarów i usług 

uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816) podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują 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 przypisane zwolnienie 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 o podatku od towarów i usług.
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W myśl § 59 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik używający kasy na 

dzień wejścia w życie tego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas 

stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku 

przypisane do nazw towarów i usług. Przepis § 59 rozporządzenia jest przepisem przejściowym, 

związanym z terminem realizacji przez podatników obowiązku przypisania stawek VAT do 

oznaczeń literowych zawartych w kasie, zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 

5 rozporządzenia. 

Ministerstwo Finansów zauważa, iż nie jest celowa zmiana przepisu przejściowego w ten 

sposób, aby wydłużyć czas, w którym podatnicy mogą zachować dotychczas stosowane 

oznaczenia literowe. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących zostało opublikowane 

w dniu 30 kwietnia 2019 r. Podatnicy mieli zatem wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się 

z nowymi regulacjami i wywiązać się z nałożonych na nich nowych obowiązków. 

Trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymogów jest w ocenie 

Ministerstwa Finansów wystarczający i nie ma uzasadnienia do zmiany przepisów w tym 

zakresie. Argumenty wskazane w piśmie nie zasługują w świetle powyższego na 

uwzględnienie.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Zbigniew Makowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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