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Szanowni Państwo, 
 
Z dniem 1 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca 

zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych. 
 

Zmiany te to przede wszystkim nowelizacja art. 111, odnoszącego się do stosowania kas 
rejestrujących oraz dodanie art. 111a i 111b traktujących o Centralnym Repozytorium Kas oraz 
prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania. 
Dodane zostały też art. 145a i 145b mówiące o okresach przejściowych, w których można stosować 
dotychczasowe urządzenia (oraz zasadach ich stosowania) jak i obowiązku przejścia na kasy online. 
 
Nowelizacja wprowadza w życie przepisy nakazujące stosowanie kas online. Dotychczasowe 
urządzenia będą mogły być stosowane, jednak w ograniczonym czasie.  
Ustawa zawiera m.in. harmonogram wymiany obecnych urządzeń fiskalnych na kasy online. 
Podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych 
z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ale nie dłużej niż: 

 do dnia 31 grudnia 2019 r. - do: 
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy 
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół 
dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu 
silników spalinowych;  

 do dnia 30 czerwca 2020 r. - do: 
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne 
placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego 
zakwaterowania, 
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;  

 do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług: 
a) fryzjerskich, 
b) kosmetycznych i kosmetologicznych, 
c) budowlanych, 
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 
e) prawniczych, 
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w 
zakresie wstępu.  
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Z uwagi na to, że kasy online oraz dotychczasowe, będą funkcjonowały równolegle (w okresie 

przejściowym), konieczne było dostosowanie do ich potrzeb rozporządzenia wykonawczego w 
sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca opisał to w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816), które weszło w życie z dniem 1 maja 
2019 r. 
Wybrane fragmenty:  
„…Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:  
1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, 
nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;  
2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):  

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej 
otrzymania,  

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 
odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo- kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, 
paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem 
miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca 
dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;  
3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed 
dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;  
4) wystawiają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w 
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu; w przypadku kas on -line zamiast 
raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) podatnicy mogą wystawić łączny raport fiskalny 
okresowy (miesięczny);  
5) 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;  
6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do 
danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;  
7) przechowują odpowiednio dokumenty fiskalne i kopie dokumentów fiskalnych, w tym dane z 
pamięci chronionej, przez okres wymagany w ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.3)), zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), i zapewniają do nich 
dostęp;  
8) umieszczają wyświetlacz kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim 
danych;  
9) zapewniają stan techniczny kasy gwarantujący czytelny wydruk paragonów fiskalnych i faktur, 
umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. 
 



 

 

2. Podatnicy używający kas rozliczających więcej niż jedną transakcję równocześnie, zamykają 
wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wystawieniem raportu fiskalnego 
dobowego. 
3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej 
prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z 
informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i 
wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 
771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 
492, 694 i 730. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi 
oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. 
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla 
osoby, o której mowa w ust. 3. 
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. (do ściągnięcia z naszej strony) 
 
§ 9. 1. Podatnicy używający kas:  
1) dokonują sprawdzenia poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego 
zaprogramowania nazw towarów i usług, stawek podatku, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i 
wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przypisania nazw towarów i usług do 
stawek podatku lub zwolnienia od podatku;  
2) niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzącemu serwis każdą nieprawidłowość w pracy kasy;  
3) udostępniają kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde 
żądanie właściwych organów; 
4) poddają kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez podmiot 
prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis, w terminach określonych w § 54;  
5) wpisują do książki kasy oraz nanoszą na obudowę kasy numer ewidencyjny, który dla kasy oraz 
książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom;  
6) prowadzą i przechowują książkę kasy oraz przechowują programy, o których mowa w przepisach o 
wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas, przez okres używania kasy 
oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów; w przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, a 
także programy, przechowuje się w miejscu używania kasy;  
7) dokonują wpisów do książki kasy przewidzianych do wykonania przez podatnika oraz umożliwiają 
dokonanie wpisów do książki kasy podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi 
prowadzącemu serwis;  
8) powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy;  
9) występują niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis  główny o wydanie duplikatu książki 
kasy w przypadku jej utraty. 
 
§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie 
umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on- line a Centralnym 
Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych. 
 
Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas  
§ 54. 1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. 
 



 

 

2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy 
świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu 
technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji 
określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do 
współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, termin pierwszego obowiązkowego przeglądu 
technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.  
4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany 
dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.  
5. Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w 
okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. 
Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik 
dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia 
ewidencji.  
6. Termin określony w ust. 1 i 2 jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
 
§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego 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.” 
 
Wybrane fragmenty z: USTAWA z dnia 15 marca 2019 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach 
 
„…6ka. W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy 
podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika 
karę pieniężną w wysokości 300 zł.” 

 
 

Opracował: 
Paweł Zieziula 

Kierownik serwisu 


