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Uzyskać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup (pierwszej kasy rejestrującej) lub ją odliczyć.
Podatników VAT czynnych jak i zwolnionych od tego podatku prowadzących ewidencję obrotu i kwot
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Przygotuj:

fakturę zakupu kasy rejestrującej wraz z dowodem jej zapłaty,

dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas , który dokonał
fiskalizacji kasy,

numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej,
który zgłosiłeś przez CEIDG.
Podatnik VAT rozlicza kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących w deklaracji VAT (VAT-7, VAT7K, VAT-7D, VAT-12)
Podatnik zwolniony od podatku VAT składa wniosek o zwrot tej kwoty do Naczelnika Urzędu
Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz nr NIP,
a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi
i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
Do wniosku należy dołączyć:

dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał
fiskalizacji kasy rejestrującej;

oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej
należności za kasę rejestrującą;

informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego
z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych
usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników
świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
Pisząc wniosek o zwrot pamiętaj, aby podać:

imię i nazwisko lub nazwę firmy,

dane adresowe,

numer identyfikacji podatkowej (NIP),

wysokość kwoty wykazanej do zwrotu.
Usługa świadczona jest bezpłatnie.
Brak obowiązującego terminu do odliczenia lub wystąpienia z wnioskiem o zwrot kwoty
wydatkowanej na zakup kasy.
Udaj się do właściwego ze względu na rozliczenie podatku VAT urzędu skarbowego. W Krakowie
znajdziesz nas pod adresem:
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:

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.
Rozpatrzymy Twój wniosek i po pozytywnej weryfikacji dokonamy zwrotu należnej kwoty z tytułu
zakupu kasy rejestrującej na wskazany rachunek bankowy lub odmówimy zwrotu.

W przypadku podatników VAT - ewentualny zwrot wynikający z deklaracji dokonywany jest
zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT w zakresie zwrotów VAT.
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Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

W przypadku podatników zwolnionych od VAT zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy
rejestrującej otrzymasz na rachunek bankowy w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących
terminach, mogą odliczyć od tego podatku (podatnicy VAT) lub otrzymać zwrot (podatnicy zwolnieni
od VAT) kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia
(powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie
więcej jednak niż 700 zł.

W przypadku podatników VAT odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla
podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie
obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy
między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego
w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup
kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może
przekroczyć równowartości:
1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114
ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która
powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.
Odliczenie lub zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikom pod
warunkiem:

złożenia przez podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto, przed
terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego
zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza
stosować do ewidencjonowania,

w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot
podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie to może być dokonane na formularzu
zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed
terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot,

rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż
w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te
były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje określone w ustawie VAT oraz
kryteria i warunki techniczne , którym muszą odpowiadać.

posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

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

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r 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
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 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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