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ZGŁOSZENIE EWIDENCJONOWANIA OBROTU PRZY UŻYCIU KASY 
REJESTRUJĄCEJ 

 
 
CO NALEŻY ZROBIĆ: 
 
Podatnik, od momentu fiskalizacji kasy ma obowiązek rejestrować każdą sprzedaż i wydawać 
klientowi oryginał paragonu. Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia 
następnego należy wykonać dzienny raport fiskalny, a następnie miesięczny raport sporządzany na 
koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.  
Dokumenty kasowe muszą być przechowywane przez okres wymagany w Ordynacji podatkowej, czyli 
do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (co do zasady po upływie pięciu 
lat, licząc od końca roku podatkowego). Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca z 
serwisantami. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy  
w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia. Dokonuje on 
także obowiązkowych przeglądów technicznych kasy nie rzadziej niż co 2 lata. 
Wyjątek – w przypadku taxi przeglądów technicznych kasy dokonuje się nie rzadziej niż w terminach 
wymaganych do kolejnej legalizacji taksometru, jednak nie rzadziej niż 25 miesięcy, a w przypadku 
kradzieży kasy zawsze należy dokonać ponownego przeglądu. 
Zgodnie z art. 62 § 4 i 5 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) niewydanie dokumentu z kasy 
rejestrującej jest co najmniej wykroczeniem skarbowym podlegającym karze grzywny!  
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

- Pisemne oświadczenie o zamiarze ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, 
liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich użytkowania, które należy złożyć na piśmie do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego co najmniej dzień przed rozpoczęciem ewidencji (fiskalizacji); 

- Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej, które należy złożyć pismem do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty fiskalizacji kasy rejestrującej, (druk: 
Zgłoszenie danych kasy przez podatnika – Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia) 

- W  piśmie należy zamieścić: 
o dane identyfikacyjne podatnika (nazwa, dokładny adres, NIP, miejsce instalacji kasy) 
o typ (model) kasy, 
o numer unikatowy kasy, 
o numer fabryczny kasy, 
o datę fiskalizacji, 
o podpis i pieczęć podatnika. 

Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta 
bądź importera kas. 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 
Wzory druków są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Skarbowego w Piasecznie – Sala Obsługi 
Podatnika, na stronie internetowej Urzędu lub na stronie Ministerstwa Finansów 
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/formularze  
Podatnicy mogą również otrzymać druki od serwisanta instalującego kasę rejestrującą. 
 
WYMAGANE OPŁATY – Nie występują 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: 
 

- Pisemne zgłoszenie (oświadczenie) oraz zawiadomienie o fiskalizacji należy złożyć w Sali 
Obsługi Podatnika  tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty. 
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- Pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscach (adresach) ich używania należy 
złożyć przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. 

- Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej należy złożyć w terminie 7 dni od daty 
fiskalizacji kasy rejestrującej. 
 

ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 
Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22 726 67 073) 
 
SPOSÓB I FORMA ZAŁATWIENIA: 
 
Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej 
wydawane jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Nadany numer należy 
nanieść w widocznym dla klienta miejscu na obudowie kasy.  
 
TRYB ODWOŁAWCZY – nie występuje 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz 
613 ze zm.); 

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

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień                     
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1544); 

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

 


