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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAPRZESTANIA EWIDENCJONOWANIA 
OBROTÓW PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ LUB W 

PRZYPADKU WYMIANY PAMIĘCI FISKALNEJ 
 
KOGO DOTYCZY: 
 
Dotyczy podatników, którzy zaprzestali użytkowania kasy rejestrującej  z powodu: 

- zapełnienia pamięci kasy rejestrującej i zachodzi konieczność wymiany modułu fiskalnego lub 
zakupu nowej kasy, 

- awarii lub kradzieży kasy rejestrującej, 
- zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (z jakiegokolwiek powodu) 
- innej przyczyny, np.: zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym.  

 
CO NALEŻY ZROBIĆ: 
 
W przypadku wymiany pamięci fiskalnej, podatnik dokonuje fiskalizacji kasy, w tym celu należy złożyć 
do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), a także zgłoszenie aktualizacyjne wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. 
 
W pozostałych przypadkach, podatnik ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez kasę 
pracy w trybie fiskalnym złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o odczyt 
pamięci fiskalnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kas 
rejestrujących (Dz. U z 2013r., nr 363) oraz wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej 
przez naczelnika urzędu skarbowego - nie określono wzoru wniosku.  
Wskazane jest, aby wniosek zawierał następujące informacje:  
a) nazwę, adres, NIP podatnika,  
b) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do wyrejestrowania, w szczególności numer ewidencyjny,  
c) w sprawie ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia odczytu, między innymi ustalenia 
daty i godziny  - dane osoby wyznaczonej przez podatnika do kontaktów (imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu). 
Zgodnie z ww. przepisami prawa, w przypadku gdy podatnik korzystał z ulgi na zakup kasy 
rejestrującej i w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia zaprzestał ewidencjonowania obrotów przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, obowiązany jest do zwrotu ulgi. 
  
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: 
 
Wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej (w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez kasę pracy w 
trybie fiskalnym) oraz pisemne zawiadomienie o wymianie modułu pamięci lub likwidacji kasy należy 
złożyć w Sali Obsługi Podatnika w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty .  
 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 
Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22 726 67 073) 
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SPOSÓB I FORMA ZAŁATWIENIA: 
 
Wobec braku ustawowego terminu do dokonania odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej, odczyt 
dokonywany jest w terminie ustalonym pomiędzy podatnikiem, serwisantem i pracownikiem Urzędu. 
W przypadku zapełnienia modułu w kasie lub awarii kasy fiskalnej oraz zaprzestania 
ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej następuje odczyt zawartości pamięci 
kasy fiskalnej. Odczyt dokonywany jest w obecności podatnika, serwisanta. 
 
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 2013r. w sprawie kas rejestrujących         
( Dz. U. z 15 marca.2013r, poz. 363) 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu 
kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jednolity: Dz. U z 4.II.2013, poz. 163). 

 
 


