
  Strona 1 z 2 
 

 

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU 
26-615 Radom, ul. Zbrowskiego 106 

tel. centrala: 48 368 14 00, fax: 48 3681498 
e-mail:1us.radom@mf.gov.pl 

www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-radomiu 

KARTA INFORMACYJNA K-5/1 

Data wydania: 30.05.2018 r. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NADANIA KASIE REJESTRUJĄCEJ  

NUMERU EWIDENCYJNEGO 

 

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

Wymagane 
dokumenty 

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyć 
pisemne zgłoszenie zawierające: 
1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/siedziby 

oraz numer NIP; 
2) datę sporządzenia zgłoszenia; 
3) wskazanie adresata (Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu); 
4) ilość potrzebnych kas rejestrujących w momencie rozpoczęcia 

ewidencjonowania, adresy i nazwy miejsc, w których kasy będą instalowane, rok 
rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przewidywaną datę fiskalizacji kasy; 

5) miejsce instalacji kasy rejestrującej. 
 
Po zafiskalizoawaniu kasy przez firmę serwisową, podatnicy są obowiązani 
dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. 
 

Składanie 
dokumentów 

Zgłoszenie 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 Po zgłoszeniu przez podatnika fiskalizacji kasy organ podatkowy w ramach 
czynności wyjaśniających, analizuje złożone przez niego dokumenty pod względem 
merytorycznym i formalnym. 
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu bez zbędnej zwłoki jednak 
nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od dnia zgłoszenia przez podatnika miejsca 
instalacji kasy, wydaje zawiadomienie, w którym nadaje kasie rejestrującej numer 
ewidencyjny. Numer ten podatnik obowiązany jest nanieść w sposób trwały na 
obudowę urządzenia, w miejscu widocznym dla klienta (np. za pomocą markera, 
cyfr samoprzylepnych). 
 

Dodatkowe 
informacje 

Zawiadomienie o nadaniu kasie rejestrującej numeru ewidencyjnego należy 
przechowywać wraz z otrzymaną od sprzedawcy kasy rejestrującej książką 
serwisową w miejscu, w którym urządzenie aktualnie się znajduje. 
 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
800 ze zm.). 

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

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 
(Dz. U. poz. 1076). 
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4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r.w sprawie 
odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących  
(t.j. z 2013r. poz. 163). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. poz. 2454 ze zm.). 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 


