
KASY ON-LINE 

 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 

ul. Fordońska 77 

85-950 Bydgoszcz 

tel.: +48 52 56 17 000  

e-mail: 1US.Bydgoszcz@mf.gov.pl 

 http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/piewszy-urzad-skarbowy-w-bydgoszczy 



KASY ON-LINE 
 

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 
15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz 
ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), która 
wprowadza do ustawy o vat zmiany w zakresie kas 
rejestrujących. 
 
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w określonych w 
ustawie wrażliwych branżach mają obowiązek stosowania nowego 
rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia 
ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 



  

Kasy fiskalne on-line  to urządzenia, które przesyłają 

dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu 

teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi 

Centralne Repozytorium Kas, formułuje polecenia do 

kas rejestrujących i jest administratorem danych w 

nim zawartych. 
 

Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym 

Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KASY ON-LINE - DEFINICJA 



Fiskalizacja kasy  

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy 
użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, 
dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie 
umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-
line a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacji 
dokonuje się wyłącznie w trybie serwisowym. 
Podczas automatycznej fiskalizacji kasa otrzymuje 
numer ewidencyjny, który jest zapisywany w pamięci 
chronionej kasy. Zakończenie fiskalizacji 
potwierdzone jest wystawieniem raportu fiskalnego 
fiskalizacji i pobraniem przez kasę i zapisem w 
pamięci chronionej harmonogramu przesyłania 
danych.  

(Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie kas rejestrujących)  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KASY ON-LINE  



Zapewnienie dostępu do sieci Internet  

Podatnik, po uruchomieniu kasy online w trybie 
fiskalnym, obowiązany jest zapewnić połączenie 
umożliwiające automatyczne lub na żądanie 
przesyłanie danych między kasą a CRK. Połączenie z 
CRK odbywa się poprzez sieć telekomunikacyjną 
(internet) za pomocą dowolnie wybranego przez 
podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi).  

Po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i 
bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się 
będzie transmisja danych. 

  

(Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KASY ON-LINE  



 W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od 

podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia z 

Centralnym Repozytorium Kas: 

1)   czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić 

ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie 

niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn; 

2)   trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić 

ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu 

skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych 

z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach 

czasowych. 

 
(Podstawa prawna: § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie kas rejestrujących)+ wzór wniosku załącznik nr 2 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

KASY ON-LINE 



                  KASY ON-LINE 

 

Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada 
obowiązku wymiany dotychczas używanych kas 
rejestrujących ( z elektronicznym lub papierowym 
zapisem kopii) na kasy on-line. 
 
Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały 
stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas 
używanych kas rejestrujących. 



Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy 

zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym 

zapisem kopii w terminie: 

 

1)   do dnia 31 grudnia 2019 r.  

branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i 

wulkanizacji 

 

2)   do dnia 30 czerwca 2020 r.  

branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego 

zakwaterowania, sprzedaż węgla 

 

3)  do dnia 31 grudnia 2020 r.  

branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, opieka 

medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi 

prawnicze, usługi w zakresie działalności obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu. 
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Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę 

dotychczas używanych kas rejestrujących. 

 

Podatnik może używać kas rejestrujących do czasu ich 

wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. 

 

W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie  

podlega już wymianie. 

 

Sprzedaż kas: 

 

- z papierowym zapisem kopii - do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

- z elektronicznym zapisem kopii - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

 

Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez 

podatników. 

 

 

 

 

 



KASY ON-LINE 
  ULGA   

  
 

Podatnicy, u których: 
 
1)   powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w 
obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu kas rejestrujących on-line 
 
2)   nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy 
rozpoczęli dobrowolnie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 
kas on-line, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących 
 
–   mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup 
każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez 
podatku), nie więcej jednak niż 700 zł lub do jej zwrotu na wniosek 
podatnika pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej 
ewidencji. 
 

(Podstawa prawna:art. 111 ust. 4 ustawy o vat) 

 



KASY ON-LINE 

Za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień: 
 
1)   1 stycznia 2020 r. - branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy 
pojazdów i wulkanizacji 
 
2)  1 lipca 2020 r. - branża gastronomiczna, usługi w zakresie 
krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla 
 
3)   1 stycznia 2021 r. - branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, 
opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi 
prawnicze,  usługi w zakresie działalności obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu. 
 
 

 

 



KASY ON-LINE 

  
 

WAŻNE 
 
-    Odliczenie lub zwrot kwoty 700 zł tzw. „ulga” przysługuje podatnikom, 
     którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy 
     zastosowaniu kas, 
 

- „ulga” przysługuje również tym podatnikom, którzy zostali zobligowani do 

wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy on-line (niektóre branże)  

i rozpoczną ewidencjonowanie na kasach on-line najpóźniej w terminach, 

od których dana grupa podatników ma obowiązek stosowania kas on-line, 

 

- Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas 

online przed terminem wskazanym w ustawie (i rozpocznie na nich 

prowadzenie ewidencji sprzedaży) ma prawo do zwrotu „ulgi” na zakup 

kas rejestrujących online przed datą graniczną (np. 1 lipca 2020 r.) 
 

 

 



KASY ON-LINE 

Przykład 

 
Podatnik świadczący usługi naprawy samochodów stosuje kasę z 

elektronicznym zapisem kopii. Podatnik ten zgodnie z ustawą o VAT 

zobowiązany będzie prowadzić ewidencję przy użyciu kas on-line od                        

1 stycznia 2020 r. Podatnik dokonuje zakupu kasy w  czerwcu 2019 r.                  

i rozpoczyna prowadzenie ewidencji za pomocą tej kasy w czerwcu 2019 r. 

 

  

W tym przypadku podatnik będzie mógł wykazać ,, ulgę ” na kasę online,               

w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpoczął prowadzenie 

ewidencji sprzedaży na danej kasie, tj. w deklaracji za czerwiec 2019 r. 

 

 

 
(Podstawa prawna: z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu 

kwot wydawanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu kwot przez podatnika) 



KASY ON-LINE 

 WAŻNE- cz. 2 
 

- „ulga” przysługuje tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z 

obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników, 

 

Przykład 

 

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich  

i użytkuje 5 kas z elektronicznym zapisem kopii. Na podstawie ustawy 

podatnik ten zobligowany jest do wymiany tych 5 kas na kasy online do                    

1 stycznia 2021 r. Podatnik rozszerza działalność i planuje nabyć kolejną 6 

kasę online w czerwcu 2020 r. W związku z tym, że kasa ta nie jest 

nabywana w związku z wymianą kasy z elektronicznym zapisem kopii na 

kasę on-line, z tytułu nabycia tej kasy nie może skorzystać z odliczenia                  

(,, ulgi ”). 
 

 

(Podstawa prawna: art. 145b ust. 1, 2 i 3 ustawy o vat) 



KASY ON-LINE 

  
 

WAŻNE- cz. 3 
 

 

- „ulga” przysługuje tylko na zakup kas on-line. Z „ulgi” nie będą mogli 

skorzystać podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub 

papierowym zapisem kopii po 30 kwietnia 2019 r. 

 

- „ulga” nie przysługuje w przypadku kas, które są używane przez 

podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, lub kasę 

zakupioną w celu jej wynajmu, dzierżawy lub leasingu. 
 

 

 



KASY ON-LINE 

  

WAŻNE- cz. 4 
 
- Z „ulgi” nie mogą skorzystać podatnicy dobrowolnie wymieniający kasę z 

elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jeśli nie są podatnikami z 

wymienionej w ustawie grupie podatników. 

 

Przykład 
 

      Podatnik prowadzący sklep odzieżowy dokonuje ewidencji za pomocą 

kasy z kopią papierową. W lipcu 2019 r. kasa ulega uszkodzeniu                           

i podatnik dokonuje zakupu kasy on-line, za pomocą której jeszcze                      

w lipcu 2019 r. rozpoczyna prowadzenie ewidencji. W takim przypadku              

,, ulga ” na zakup tej kasy nie przysługuje. 



KASY ON-LINE 
sposoby odliczania „ulgi” 

Przez podatników vat czynnych  
 

w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub 

VAT-7K. Kwota ta może zostać wykazana najwcześniej w deklaracji 

za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji 

sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące 

po tym okresie rozliczeniowym. 
 

Przykład 
 

Podatnik kupuje w ciągu 6 miesięcy 7 kas online. Dwie fiskalizuje i 

rozpoczyna na nich prowadzenie ewidencji w styczniu 2020 r., kolejne po 

jednej w każdym miesiącu w okresie luty-czerwiec 2020 r., również 

rozpoczynając na nich ewidencjonowanie. W związku z tym,  za dwie 

pierwsze kasy „ulgę” może rozliczyć w deklaracji VAT-7 za styczeń 2020 r., a 

za kolejne kasy w każdym z kolejnych miesięcy: za kasę, na której rozpoczął 

ewidencjonowanie w lutym 2020 r. w deklaracji VAT-7 za luty 2020 r. , itd.. 



KASY ON-LINE 
sposoby odliczania „ulgi” 

Kwotę „ulgi” rozlicza się według formuły zawartej w deklaracji podatkowej 
w następujący sposób: 
 
- W przypadku, gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa kwocie podatku 
należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę tego 
podatku o wysokość „ulgi”. 
 
 
- W przypadku, gdy kwota „ulgi” jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym 
okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość 
kwoty „ulgi”, a pozostała część nierozliczonej „ulgi” może, w tym okresie 
rozliczeniowym: 
 
- wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, lub 
- powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres 
     rozliczeniowy. 

 
(Podstawa prawna: § 3 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
odliczania lub zwrotu lew ot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika) 



KASY ON-LINE 
sposoby odliczania „ulgi” 

Przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku 
vat, lub u których sprzedaż jest zwolniona 
 
- zwrot „ulgi” następuje na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego, 
 
- Wniosek o zwrot „ulgi” może być złożony najwcześniej w miesiącu następującym 
po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej online. 
 
- Wniosek musi zawierać dane podatnika oraz numer rachunku podatnika na który 
urząd skarbowy ma dokonać zwrotu oraz własnoręczny podpis podatnika. 
 
- Do wniosku należy dołączyć kopię faktury zakupu kasy wraz z kopią dowodu 
zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu miesięcznego potwierdzającego 
rozpoczęcie sprzedaży na danej kasie online, a w przypadku podatników 
świadczących usługi przewozu osób taksówkami - kopię świadectwa legalizacji 
ponownej taksometru. 
 



KASY ON-LINE 
zwrot „ulgi” 

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonej w deklaracji lub 
zwróconej im na wniosek „ulgi” na zakup kas w przypadku, gdy w 
okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji 
sprzedaży: 
 
1) zakończą działalność gospodarczą, lub 
 
2) nie poddadzą kas w terminach określonych w rozporządzeniu 
(nie rzadziej niż co dwa lata) obowiązkowemu przeglądowi 
technicznemu, lub 
 
3) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej 
kasy, lub 
 
4) naruszą obowiązki polegające na zapewnieniu połączenia 
umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a 
Centralnym Repozytorium Kas. 



KASY ON-LINE 
zwrot „ulgi” 

Podatnicy czynni VAT: 
 
Zwrotu odliczonej  „ulgi” dokonują na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 
danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające dokonanie takiego zwrotu. 
 
Podatnicy zwolnieni z VAT (wykonujący czynności wyłącznie 
zwolnione od podatku, lub u których sprzedaż jest zwolniona od 
podatku): 
Zwrotu „ulgi” dokonują na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego do końca miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. 
 
(Podstawa prawna: § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup 
kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika) 



KASY ON-LINE 
zwrot „ulgi” 

Przykład 
 
 
Podatnik zwolniony, który w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej trwale zaprzestał prowadzenie ewidencji przy 
zastosowaniu danej kasy rejestrującej - zamknął punkt sprzedaży 
w lipcu 2019 r. i kasy tej nie wykorzystuje w innym punkcie 
sprzedaży - zwraca wykorzystaną ,, ulgę ” na rachunek bankowy 
urzędu skarbowego w terminie do 31 sierpnia 2019 r. 



 

 

Podatnicy są zobowiązani do dokonywania 

obowiązkowych przeglądów technicznych kas nie 

rzadziej niż co 2 lata, jak dotychczas. 

  

Podatnik, w okresie zawieszenia działalności, jeśli nie 

prowadzi w tym okresie ewidencji, nie ma obowiązku 

dokonywania przeglądów technicznych, natomiast 

dokonuje przeglądu po wznowieniu działalności a 

przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia 

ewidencji.  
 

 

 

(Podstawa prawna: § 54 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie kas rejestrujących)  

 

 

 
 

 

 
KASY ON-LINE- KARA PIENIĘŻNA 



 

 

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy 

rejestrującej w terminach określonych w przepisach 

obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez 

właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik 

urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. 

 

Wykonanie powyższego obowiązku, stwierdza się na 

podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w 

książce kasy. 
 

 

(Podstawa prawna: art.111 ust. 6ka ustawy o vat) 
 

 

 
KASY ON-LINE- KARA PIENIĘŻNA 



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. 

 

Osoba prowadząca ewidencję u podatnika, przed rozpoczęciem prowadzenia 

ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o 

zasadach ewidencji. 

 

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby 

prowadzącej ewidencję. 

 

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 

do rozporządzenia. 

 

Osoba prowadząca u podatnika ewidencję, która rozpoczęła prowadzenie 

ewidencji przed 1 maja 2019 r. miała obowiązek złożenia oświadczenia do 

dnia 31 maja 2019 r. 

 
(Podstawa prawna: § 6 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie kas rejestrujących)  
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KASY ON-LINE 

     SERWIS 

 

Podatnik  używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. 

O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany 

powiadomić serwis główny (do dokonania zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu 

prowadzącego serwis główny). 

 

W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis, podmiot prowadzący serwis, 

właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy (załącznik nr 6 do  

rozporządzenia) w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.  

 

 

 

 

(Podstawa prawna: § 9 ust. 3 oraz § 53 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie kas rejestrujących) 



                                   KASY ON-LINE 
                         NIP NABYWCY NA PARAGONIE 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT,                 
od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, faktura do paragonu może 
zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie 
potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP 
nabywcy. 

 

Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawienia faktury do 
paragonu, który nie będzie zawierać NIP-u nabywcy, pomimo 
zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym 
terminie. 


