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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAPRZESTANIA  
EWIDENCJONOWANIA OBROTÓW I KWOT PODATKU NALEŻNEGO PRZY 

ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ LUB KONIECZNOŚCI  
WYMIANY PRZEZ SERWIS PAMIĘCI KASY 

 

Dotyczy Podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 
 

Wymagane 
dokumenty 

W przypadku: 
1) zaprzestania użytkowania kasy rejestrującej; 
2) konieczności wymiany przez serwis pamięci kasy,  
podatnik składa do urzędu informacje o zaistnieniu w/w okoliczności.  
 
Informacja winna zawierać: 
1) numer unikatowy kasy (numer zamieszczony w książce serwisowej oraz na 

każdym paragonie drukowanym przez kasę); 
2) numer fabryczny (numer zamieszczony w książce serwisowej kasy); 
3) adres, pod którym znajduje się kasa przeznaczona do odczytu (może być to 

miejsce zamieszkania, adres firmy serwisującej urządzenie lub inne miejsce 
wskazane przez podatnika). 

 

Składanie 
dokumentów 

Pisemny wniosek o wykonanie odczytu z modułu fiskalnego kasy rejestrującej 
można: 
1) przesłać na adres urzędu; 
2) złożyć  w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 1,2. 
 

Wymagane opłaty Nie występują. 
 

Realizacja Na podstawie złożonego wniosku w obecności; 
1) pracownika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu; 
2) serwisanta 
wykonywany jest odczyt pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. 
Z czynności tych sporządzany jest protokół w trzech egzemplarzach (jeden 
egzemplarz protokołu otrzymuje podatnik, drugi serwisant, trzeci pozostaje 
w aktach urzędu). 
 
Przepisy prawa nie określają terminu, w którym należy załatwić wniosek, 
w pierwszej kolejności załatwiane są wnioski dotyczące odczytu pamięci kasy, 
w związku z koniecznością jej wymiany. 
 
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydaje informację 
o wyrejestrowaniu dotychczas użytkowanej przez danego podatnika kasy 
rejestrującej. 
 

Dodatkowe 
informacje 

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot 
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech 
lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 
1) zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej; 
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2) nastąpi otwarcie likwidacji; 
3) zostanie ogłoszona upadłość; 
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie 

będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie 
odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. 

 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1221 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 
rejestrujące (Dz. U. poz. 1076). 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 
 


