
ZWROT CZĘŚCI KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJ ĄCEJ PODATNIKOM 
KORZYSTAJĄCYM ZE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 
 

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 
 

 Wniosek o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, który powinien zawierać: 
1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer NIP; 
2) datę sporządzenia wniosku; 
3) wskazanie adresata (tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer); 
4) wysokość kwoty zwrotu, o którą ubiega się wnioskodawca, stanowiącą 90% wartości netto 

zakupu, nie więcej niż 700 zł. 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który 

dokonał fiskalizacji kasy; 
2) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy z dowodem zapłaty całej należności za kasę; 
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu. 
 
Podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi 

dodatkowo do wniosku winni dołączyć: 
1) informację o numerze licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką ( fotokopia licencji); 
2) informację o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę; 
3) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego                  

z kasą o przeznaczeniu specjalnym. 
 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Druk wniosku w sprawie zwrotu części poniesionych wydatków dla podatników świadczących usługi 
pojazdami TAXI oraz pozostałych podatników można pobrać na pierwszym piętrze – Sala Obsługi 
Klienta pokój 118. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania - na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 poz. 363). Dokonanie 
odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego Naczelnika Urzędu 
Skarbowego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które 
podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają 
stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu 
zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów   
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, 
o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Dokumenty dotyczące zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej można złożyć 
osobiście na pierwszym piętrze pokój 118 - sala obsługi podatników lub przesłać za pośrednictwem 
urzędu pocztowego na adres urzędu. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Na podstawie art. 111 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy 
rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą 
odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na 
dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu                 
(bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. 
 
W przypadku, gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach                          
i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na 
podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4                         
na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 
podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie                      
do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. 

 



8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Odliczenie może być dokonane w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc (kwartał),              
w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. 
 
W przypadku podatników, wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnione               
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, organ podatkowy dokonuje zwrotu kwoty 
za zakup kasy rejestrującej w trybie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.). 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w 
Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie 
odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 
163) podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na 
zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 
1) zaprzestaną działalności; 
2) nastąpi otwarcie likwidacji; 
3) zostanie ogłoszona upadłość; 
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału); 
5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.  
Ponadto na podstawie art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy obowiązani są do 
zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot na zakup kas rejestrujących w przypadku gdy w ciągu 3 lat            
od rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym 
terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Art. 111 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm). 

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

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot 
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 163). 

 


