
Postępowanie w przypadku fiskalizacji kasy rejestrującej 
 

1. Co należy zrobić 
 

Podatnik zamierzający rozpocząć ewidencjonowanie kwot obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinien złożyć we 

właściwym Urzędzie skarbowym (lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu) pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących  

i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. Ponadto w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej podatnik zgłasza kasę do 

urzędu skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego. 

 

W tym celu winien zgłosić się z książką serwisową kasy oraz wypełnionym drukiem zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy w Sali Obsługi 

Podatników - okienko 6. Jednocześnie służby serwisowe są zobowiązane poinformować urząd skarbowy o fiskalizacji kasy u podatnika nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. 

 

Podatnicy świadczący usługi przewozu osób i towarów taksówkami, wraz ze zgłoszeniem kasy do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru 

ewidencyjnego, składając wniosek o wypłatę ulgi z tytułu zakupu kas, dołączają: 

- fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą 

do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,  

- dane określające adres i nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy,  

- numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę,  

- oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy,  

- informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

 

Sala Obsługi Podatników, stanowisko nr 6 „Podatek od towarów i usług - kasy fiskalne" 

 

2. Realizacja 
 

Organ Podatkowy analizuje dokumenty złożone przez podatnika w ramach postępowania wyjaśniającego pod względem formalnym  

i merytorycznym. Po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję, w której nadaje kasie rejestrującej 

numer ewidencyjny. 

 

3. Środki odwoławcze 
 

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za 

pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające żądanie.  

 

4. Podstawa prawna 
 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa tj. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.  

- ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących (Dz. U. z 2014r., poz. 1544),  

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas 

rejestrujących  

(tj. z 2013r., poz. 163), 

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

 


