
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAPRZESTANIA EWIDENCJONOWANIA O BROTÓW PRZY 
ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJ ĄCEJ LUB KONIECZNO ŚCI WYMIANY PRZEZ SERWIS PAMIĘCI 
KASY 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów                  
i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm.). 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemny wniosek podatnika zawierający informację o przyczynie zaprzestania użytkowania kasy 
rejestrującej lub pisemne uzasadnienie konieczności wymiany przez serwis pamięci kasy, składany po 
zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności. We wniosku należy podać następujące informacje                  
o kasie rejestrującej, której dotyczy wniosek: 
1) numer unikatowy kasy (numer ten znajduje się w książce serwisowej oraz na każdym paragonie 

drukowanym przez kasę); 
2) numer fabryczny (numer ten znajduje się w książce serwisowej kasy). 
 
Ponadto należy podać adres, pod którym znajduje się kasa przeznaczona do odczytu. Może być to 
miejsce zamieszkania, adres firmy serwisującej urządzenie lub inne miejsce wskazane przez 
podatnika. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Pisemny wniosek podatnika zawierający informację o przyczynie zaprzestania użytkowania kasy 
rejestrującej lub o konieczności wymiany przez serwis pamięci kasy składany jest po zaistnieniu wyżej 
wymienionych okoliczności. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Pisemny wniosek z prośbą o odczyt z modułu fiskalnego kasy składa się na pierwszym piętrze p. 118 – 
Sala Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres urzędu. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Na podstawie złożonego wniosku w obecności pracownika Urzędu Skarbowego i serwisanta zostaje 
dokonany odczyt pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz sporządzony protokół z tej czynności. 
Podatnik oraz serwisant otrzymują po 1 egzemplarzu protokołu. Przepisy prawa nie określają terminu, 
w który Urząd Skarbowy winien dokonać czynności odczytu pamięci kasy rejestrującej, tym nie mniej 
wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki. W pierwszej kolejności załatwiane są wnioski w sprawie 
odczytu pamięci kasy w związku z koniecznością jej wymiany. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Na podstawie złożonego wniosku w obecności pracownika Urzędu Skarbowego i serwisanta zostaje 
dokonany odczyt pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz sporządzony protokół z tej czynności. 
Podatnik oraz serwisant otrzymuje po 1 egzemplarzu protokołu. Odczyt z modułu fiskalnego kasy 
odbywa się na terenie tutejszego Urzędu Skarbowego. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Brak. 
 

11. Podstawa prawna  
 

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

 


