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KARTA USŁUGI
Zgłoszenie ewidencjonowania obrotu przy użyciu
kasy rejestrującej
Co chcę załatwić?

Zgłosić ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Kogo dotyczy?

Podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Jak wypełnić
dokumenty?
Ile muszę
zapłacić?

Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Przygotuj:

swoje dane (numer identyfikacyjny NIP, nazwa/ imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsca
zamieszkania, telefon, adres e-mail),

dane kasy rejestrującej (adres miejsca instalacji kasy, typ/model kasy, nr unikatowy, nr
fabryczny, data fiskalizacji, data obowiązku stosowania kasy).

zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ( adresie) ich używania, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

dokonaj zgłoszenia kasy rejestrującej na gotowych w/w drukach, które otrzymasz od serwisanta
kas lub w urzędzie skarbowym. Można je pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl lub z wyszukiwarki Google pl.
Usługa świadczona jest bezpłatnie.


Kiedy złożyć
dokumenty?

Nr 3



druk „zawiadomienie” o liczbie kas rejestrujących i miejscu ( adresie) ich używania – składasz
przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy.
druk „zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy” składasz w terminie
7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

Udaj się do właściwego ze względu na podatek VAT urzędu skarbowego. W Krakowie znajdziesz nas
pod adresem:

Gdzie załatwię
sprawę?

Urząd Skarbowy Kraków–Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
tel.: 12 29-38-100, faks: 12 29-38-266
e-mail: us1212@mp.mofnet.gov.pl
Sprawę załatwisz:






Co zrobi urząd?



bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – Sala Obsługi Klienta
/wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,
listownie za pośrednictwem poczty na w/w adres,
elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – www.epuap.gov.pl – Skargi, wnioski,
zapytania do urzędu.
Przeanalizujemy dokumenty, które złożyłeś w ramach postępowania wyjaśniającego pod
względem formalnym i merytorycznym.
Jeśli dokumenty są poprawne Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda Ci zawiadomienie o nadaniu
kasie numeru ewidencyjnego.
Jeśli dokumenty, które złożysz będą posiadały błędy lub wymagają uzupełnienia, zostaniesz
poproszony o ich poprawę lub uzupełnienie, a następnie wydamy Ci zawiadomienie
o nadaniu kasie rejestrującej numeru ewidencyjnego.

Jaki jest czas
realizacji?

Zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej wyślemy Ci w terminie do 30 dni
od dnia złożenia „zgłoszenia/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy” .

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Kiedy musisz rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej:

jeżeli po rozpoczęciu działalności gospodarczej obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyły w danym
roku 20.000,00 PLN liczone w proporcji do okresu wykonywania tych czynności (w przypadku
kontynuowania sprzedaży w latach następnych limit ten wynosi 20.000,00 PLN)
Musisz mieć kasę fiskalną bez względu na obrót jeżeli prowadzisz działalność:

w zakresie dostawy gazu płynnego;
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Podstawa prawna

części do silników (PKWiU 28.11.4);
silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
(PKWiU 29.10.1);
nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);
przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);
części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0);
części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej
niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);
silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
(PKWiU 30.91.3);
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 ex 26 i ex 27.90)
sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia
fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa 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, zwanej dalej "ustawą";
płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek,
kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających
zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również
sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie;
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;
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 wyjątkiem
towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;
przy świadczeniu usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem
przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

Wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pośrednictwem kas
rejestrujących, jak i czynności, które muszą być ewidencjonowane za pomocą kas określa
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.
1054 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 rudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013r., poz. 163).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1382).

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