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KARTA USŁUGI
Zgłoszenie zaprzestania ewidencjonowania obrotów
przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Co chcę załatwić?

Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
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Zgłosić zaprzestanie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Podatników prowadzących ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas
rejestrujących:

zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,

zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym (zaprzestanie użytkowania kasy, zagubienia,
kradzieży, zniszczenia),

wymiany pamięci kasy.
Musisz przygotować:

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

dane kasy rejestrującej (adres miejsca instalacji kasy, nr unikatowy, nr fabryczny, nr ewidencyjny,
data fiskalizacji, oświadczenie o nie korzystaniu lub korzystaniu z ulgi z tytułu zakupu kasy oraz
o okresie użytkowania kasy i ewentualnym zwrocie ulgi, podając jej wysokość).
W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży, zniszczenia, zagubienia niezwłocznie przedstaw nam
okoliczności, w których doszło do utraty kasy i dołącz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez
organy ścigania - forma pisemnego zgłoszenia jest dowolna.
W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik składa „wniosek o dokonanie
odczytu pamięci fiskalnej kasy”.

Jak wypełnić
dokumenty?
Ile muszę zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?

Czytelnie podając nam swoje dane kontaktowe (telefon, adres e-mailowy)
Usługa świadczona jest bezpłatnie.
W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik składa w terminie 7 dni od dnia
zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Udaj się do właściwego ze względu na rozliczenie podatku 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.
Jeżeli zaprzestaniesz użytkowania kasy rejestrującej dokonamy odczytu zawartości jej pamięci
fiskalnej w obecności Twojej i serwisanta. Sporządzimy protokół z odczytu i otrzymasz jeden
z egzemplarzy.



Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?

Dokonamy odczytu bez zbędnej zwłoki, po uprzednim uzgodnieniu terminu i liczby odczytów
z naszym pracownikiem pod numerem telefonu 12 293 81 29.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

W przypadku zaprzestania ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej
(lub w wyniku kradzieży kasy) przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania należy
dokonać zwrotu odliczonych kwot z tytułu zakupu kasy (jeżeli takiego odliczenia podatnik dokonał).

Podstawa prawna





Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054
ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
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wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163).
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).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U.
z 2013r. poz. 363).
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