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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadaü kasy
rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i usáug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i
Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz.
702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i
780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz.
905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.
1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39,
poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz.185 i Nr 41, poz. 365) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§ 1.
Ilekroü w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siĊ przez to ustawĊ z dnia 8 stycznia 1993 r. o
podatku od towarów i usáug oraz o podatku akcyzowym,
2) podatnikach – rozumie siĊ przez to podatników podatku od towarów i
usáug,
3) podatku - rozumie siĊ przez to podatek od towarów i usáug,
4) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) - rozumie siĊ przez
to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i páatników,
5) sprzedaĪy - rozumie siĊ przez to czynnoĞci, o których mowa w art. 2
ust. 1 i 3 ustawy,
6) programie pracy kasy - rozumie siĊ przez to program pracy kasy, w
tym moduáu fiskalnego kasy, dopuszczony do stosowania przez
ministra wáaĞciwego do spraw finansów publicznych, zapewniający
prawidáowy i trwaáy jednokrotny zapis wielkoĞci obrotu i kwot podatku
w pamiĊci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginaáu i kopii paragonów lub
faktur VAT oraz raportów fiskalnych, a takĪe wydruków niefiskalnych,

7) programie aplikacyjnym kasy - rozumie siĊ przez to program
wspóápracujący z moduáem fiskalnym, o którym mowa w pkt 6,
odpowiedzialny za prawidáowe zaprogramowanie funkcji oraz
zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązaĔ
technicznych i programowych nie dopuszczonych programem pracy
kasy,
8) module fiskalnym kasy - rozumie siĊ przez to urządzenie rejestrujące
obrót i wyliczające kwoty podatku naleĪnego, a takĪe sterujące w
jednoznaczny
sposób
wydrukiem
wszystkich
dokumentów
drukowanych przez kasĊ oraz wyĞwietlaczem kasy,
9) pamiĊci fiskalnej kasy - rozumie siĊ przez to urządzenie umieszczone
w twardej nieprzezroczystej masie, umoĪliwiające trwaáy jednokrotny
zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez moĪliwoĞci
ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są
nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia,
10) drukarce kasy - rozumie siĊ przez to urządzenie drukujące wszystkie
dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną
kasĊ,
11) fiskalizacji kasy - rozumie siĊ przez to jednokrotną i niepowtarzalną
czynnoĞü inicjującą pracĊ moduáu fiskalnego kasy z pamiĊcią fiskalną
kasy, zakoĔczoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego,
12) numerze unikatowym kasy - rozumie siĊ przez to indywidualny
i niepowtarzalny numer nadawany pamiĊci fiskalnej kasy przez
ministra wáaĞciwego do spraw finansów publicznych, identyfikujący
kaĪdą kasĊ, który nie moĪe byü przypisany innym urządzeniom,
13) paragonie fiskalnym - rozumie siĊ przez to wydrukowany dla
nabywcy przez kasĊ rejestrującą w momencie sprzedaĪy dokument
fiskalny z dokonanej sprzedaĪy,
14) raporcie fiskalnym (dobowym, miesiĊcznym, okresowym lub
rozliczeniowym) - rozumie siĊ przez to dokument fiskalny zawierający
dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobĊ lub za
wybrany okres w ujĊciu wedáug poszczególnych stawek podatkowych
oraz sprzedaĪy zwolnionej z podatku,
15) wydruku niefiskalnym - rozumie siĊ przez to kaĪdy nie zawierający
transakcji sprzedaĪy dokument wydrukowany przez kasĊ przed jej
fiskalizacją oraz kaĪdy inny dokument nie zawierający transakcji

sprzedaĪy dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza
paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi,
16) urzĊdzie skarbowym - rozumie siĊ przez to urząd skarbowy w
rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy,
17) producencie - rozumie siĊ przez to osoby prawne, jednostki
organizacyjne nie mające osobowoĞci prawnej oraz osoby fizyczne
mające siedzibĊ lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci
gospodarczej wytworzyáy i wprowadzają do obrotu kasy rejestrujące,
18) importerze - rozumie siĊ przez to osoby prawne, jednostki
organizacyjne nie mające osobowoĞci prawnej oraz osoby fizyczne
mające siedzibĊ lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci
gospodarczej wprowadzają do obrotu importowane kasy rejestrujące,
19) serwisie kas rejestrujących - rozumie siĊ przez to czynnoĞci
obejmujące fiskalizacjĊ kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy
prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,
20) numerze kontrolnym - rozumie siĊ przez to numer generowany przez
program pracy kasy, z uwzglĊdnieniem czynnika cyfrowego
nieznanego uĪytkownikowi kasy, umieszczony na drukowanym przez
kasĊ rejestrującą paragonie fiskalnym lub fakturze VAT oraz dobowym
raporcie fiskalnym, który potwierdza, Īe dokument ten zostaá
wyemitowany przez dany typ kasy.
§ 2.
Kasa rejestrująca jest urządzeniem samodzielnym lub moĪe stanowiü czĊĞü
skáadową systemu kasowego.
§ 3.
1. Kasa rejestrująca, z zastrzeĪeniem ust. 2, musi speániaü nastĊpujące kryteria
i warunki techniczne:
1) byü zbudowana co najmniej z nastĊpujących elementów:
a) moduáu fiskalnego wraz z pamiĊcią fiskalną, z tym, Īe w przypadku systemu
kasowego pamiĊü fiskalną musi posiadaü kaĪda kasa wchodząca w skáad
systemu; nie dopuszcza siĊ instalowania pamiĊci fiskalnej w jednostce
centralnej systemu,
b) drukarki paragonowej,

c) wyĞwietlacza (ekranu, monitora) przeznaczonego do odczytu przez
kupującego danych o wartoĞci sprzedaĪy,
2) zawieraü pamiĊü fiskalną wbudowaną w czĊĞci kasy niedostĊpnej dla
uĪytkownika, umieszczoną w gnieĨdzie związanym nierozáącznie z obudową,
zalanym twardą nieprzezroczystą masą, oraz zabezpieczoną w sposób
powodujący jej zniszczenie w momencie naruszenia,
3) zapewniaü rejestracjĊ w pamiĊci fiskalnej kasy co najmniej 1830 raportów
fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowaĔ pamiĊci operacyjnej kasy, 30
zmian stawek podatku od towarów i usáug,
4) posiadaü sygnalizacjĊ dopeániania siĊ przy zapisie kaĪdego z ostatnich 30
raportów dobowych,
5) zawieraü zabezpieczenia uniemoĪliwiające likwidacjĊ zapisów zawartych w
rejestrach i pamiĊci fiskalnej kasy, w szczególnoĞci z powodu braku zasilania,
6) posiadaü dwa wyĞwietlacze, z których jeden musi zapewniaü áatwy odczyt
wartoĞci sprzedaĪy przez nabywcĊ; pojemnoĞü znakowa wyĞwietlacza nie moĪe
zawieraü mniej miejsc znakowych niĪ wynosi áączna wartoĞü sprzedaĪy wraz z
kwotą podatku,
7) obudowa kaĪdej kasy musi byü zabezpieczona plombą oáowianą w sposób
powodujący jej zniszczenie w przypadku naruszenia,
8)

zapewniaü prawidáową i bezpieczną pracĊ w róĪnych warunkach
eksploatacyjnych, przy czym kasa i jej zewnĊtrzne zasilacze muszą byü
oznaczone znakiem bezpieczeĔstwa "B",

9) posiadaü zasilanie sieciowo-bateryjne (akumulatorowe) lub bateryjne
(akumulatorowe), które musi zapewniü uzyskanie wydruku minimum 200
paragonów, Ğrednio kaĪdy o zawartoĞci 30 wierszy druku, w czasie 48 godzin od
momentu zaniku zasilania sieciowego, z wyjątkiem kas posiadających monitory
lampowe,
10) nie moĪe zawieraü rozwiązaĔ konstrukcyjnych, technicznych i wykonywaü
funkcji, które mogą prowadziü do nieprawidáowego wyliczania obrotu i kwot
podatku naleĪnego,
11) kasa dostarczona podatnikowi musi byü zaplombowana plombą oáowianą.
2. W przypadku kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do
prowadzenia ewidencji przy Ğwiadczeniu usáug przewozu osób i áadunków
taksówkami:

1) kasa, w miejsce wbudowania wyĞwietlacza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
c), moĪe wspóápracowaü z zespoáem opáat lub zespoáem dopáat taksometru
dla
zapewnienia
realizacji
funkcji
odczytu
wartoĞci
usáugi
zaewidencjonowanej przez kasĊ,
2) kasa, w miejsce zasilania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, musi
zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnĊtrzne
akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniaü uzyskanie
minimum 20 paragonów, Ğrednio kaĪdy o zawartoĞci 20 wierszy
czasie 8 godzin od momentu zaniku zasilania z instalacji
samochodowego,

posiadaü
zasilanie
wydruku
druku, w
pojazdu

3) kasa musi równieĪ speániaü nastĊpujące kryteria i warunki techniczne:
a) byü poáączona z taksometrem w sposób nierozáączny lub przez system
záącza zabezpieczonego przed ingerencją uĪytkownika lub osób
trzecich, zapewniający transmisjĊ danych rejestrowanych przez
taksometr do kasy, a odáączenie lub uszkodzenie kasy
uniemoĪliwiające jej dziaáanie musi powodowaü blokadĊ dziaáania
taksometru najpóĨniej po wykonaniu operacji koĔczących kurs,
b) w zakresie sposobu plombowania uwzglĊdniaü równieĪ wymagane
odrĊbnymi przepisami systemy zabezpieczeĔ taksometrów,
c) w przypadku kas wyposaĪonych we wspólną z taksometrem páytĊ
gáówną
posiadaü
rozwiązania
konstrukcyjne
umoĪliwiające
przeprowadzenie czynnoĞci fiskalizacji kasy jedynie przez serwis kasy,
przy czym wykonanie tych czynnoĞci powinno byü moĪliwe bez
naruszenia plomb legalizacyjnych taksometru.
3. Do kaĪdej kasy rejestrującej obowiązkowo jest doáączana ksiąĪka kasy
rejestrującej, której wzór okreĞla zaáącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz instrukcja
jej obsáugi.

§ 4.
1. Kasy rejestrujące, z zastrzeĪeniem ust. 2 - 5, muszą speániaü nastĊpujące
warunki niezbĊdne do ich stosowania:
1) zapisywaü w pamiĊci fiskalnej co najmniej nastĊpujące dane:
a) informacjĊ o dacie i czasie rozpoczĊcia oraz zakoĔczenia pracy w trybie
fiskalnym,

d) numer unikatowy pamiĊci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej
podatnika (NIP),
e) sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usáug,
oznaczone literowo od "A" do "G", przy czym:
-

literze "A" jest przyporządkowana stawka w wysokoĞci 22%,

-

literze "B" jest przyporządkowana stawka w wysokoĞci 7%,

-

literze "C" jest przyporządkowana stawka w wysokoĞci 0%,

-

literom od "D" do "G" odpowiadają kolejne stawki podatkowe
wprowadzane na poszczególne towary i usáugi oraz
zwolnienie od podatku,

d) wartoĞü sprzedaĪy bez podatku (netto) wedáug poszczególnych stawek,
wartoĞü sprzedaĪy zwolnionej od podatku, kwoty podatku wedáug
poszczególnych stawek podatkowych, áączną kwotĊ podatku i áączną
wartoĞü sprzedaĪy z podatkiem (brutto),
e) numery i daty kaĪdego z wykonanych raportów fiskalnych dobowych, a
takĪe iloĞü paragonów objĊtych raportem oraz iloĞü pozycji w raporcie,
f)

numer i datĊ oraz godzinĊ i minutĊ awaryjnych zerowaĔ pamiĊci operacyjnej
kasy oraz informacjĊ o rozpoczĊciu rejestracji sprzedaĪy po zerowaniu i
sposobie jego wykonywania,

2) zapewniaü wyĞwietlenie wartoĞci sprzedaĪy z podatkiem
wyĞwietlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta,

(brutto)

na

3) sporządzaü równoczeĞnie wydruki oryginaáów i kopii paragonów dla kaĪdej
sprzedaĪy, wydruki raportów fiskalnych dobowych i raportów fiskalnych
okresowych oraz mogą sporządzaü faktury VAT i ich kopie,
4) zapisywaü w pamiĊci fiskalnej kasy dane, które muszą byü zgodne z danymi
zapisanymi na wydrukach raportów fiskalnych dobowych,
5) wszystkie dokumenty muszą byü drukowane przez kasy w jĊzyku polskim,
6) paragon fiskalny drukowany przez kasĊ musi zawieraü nastĊpujące informacje:
a) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ podatnika, adres punktu sprzedaĪy, a dla
sprzedaĪy prowadzonej w miejscach niestaáych - adres siedziby podatnika,
b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
c) numer kolejny wydruku,
d) datĊ i czas (godzinĊ i minutĊ) sprzedaĪy,

e) nazwĊ towaru lub usáugi,
f)

cenĊ jednostkową towaru lub usáugi,

g) iloĞü i wartoĞü sprzedaĪy,
h) wartoĞü sprzedaĪy i kwoty podatku wedáug poszczególnych stawek,
i)

wartoĞü sprzedaĪy zwolnionej z podatku,

j) áączną kwotĊ podatku,
k) áączną kwotĊ naleĪnoĞci,
I)

kolejny numer paragonu fiskalnego,

m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy wiĊcej niĪ jednym
stanowisku kasowym,
n) logo fiskalne zgodne z zaáącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer
unikatowy pamiĊci fiskalnej kasy,
7) informacje zawarte na paragonie powinny znajdowaü siĊ w kolejnoĞci podanej w
pkt 6, z wyjątkiem informacji zawartej w pkt 6 lit. d), a logo fiskalne i numer
unikatowy muszą byü umieszczone centrycznie w linii i obowiązkowo koĔczyü
paragon fiskalny,
8) wysokoĞü znaków na paragonie nie moĪe byü mniejsza niĪ 2,50 mm, iloĞü
znaków w linii nie mniejsza niĪ 17, a dla nazwy towaru lub usáugi - nie mniejsza
niĪ 12,
9) szerokoĞü taĞmy paragonowej nie moĪe byü mniejsza niĪ 28 mm,
10) paragon fiskalny musi byü czytelny i zawieraü wszystkie dane, o których mowa
w pkt 6, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidáowoĞci dokonanej
transakcji.
2. W przypadku kas rejestrujących wyposaĪonych w funkcjĊ oznaczania
dokumentów kasowych numerem kontrolnym, numer ten na paragonie musi byü
umieszczony trwale centrycznie przed logo fiskalnym.
3. JeĪeli kasy, o których mowa w ust. 2, są dodatkowo wyposaĪone w funkcje
drukowania faktur VAT, to na fakturach tych równieĪ musi byü zamieszczony numer
kontrolny, a wydruk faktury VAT powinien byü poáączony z zarejestrowaniem przez
kasĊ tej operacji w pamiĊci fiskalnej.

4. Kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji
przy Ğwiadczeniu usáug przewozu osób i áadunków taksówkami muszą równieĪ
speániaü nastĊpujące warunki niezbĊdne do ich stosowania:
1) posiadaü funkcjĊ, umoĪliwiającą anulowanie paragonu dla rozliczenia kursu,
który rozpocząá siĊ postojem nie dáuĪszym niĪ 20 minut i zakoĔczyá
przejechaniem dystansu nie dáuĪszego niĪ 500 m albo tylko samym postojem,
nie dáuĪszym niĪ 20 minut,
2) w przypadku kas posiadających funkcjĊ rabatowania (stosowania upustu )
procentowego lub funkcjĊ, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, wykorzystanie tych
funkcji áącznie z okreĞleniem wysokoĞci rabatu lub ceny, powinno byü moĪliwe,
w trakcie realizowanego kursu, wyáącznie w okresie dostĊpnoĞci funkcji
umoĪliwiającej anulowanie paragonu, o której mowa w pkt 1,
3) operacja zaprogramowania dziaáania kasy umoĪliwiająca korzystanie z funkcji
rabatowania (stosowania upustu) procentowanego oraz funkcji, o której mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 1, powinna odbywaü siĊ na wniosek uĪytkownika kasy w serwisie i
byü poáączona z dokonaniem odpowiedniego wpisu w ksiąĪce kasy,
4) w trakcie korzystania z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego
podczas realizacji kursu na wyĞwietlaczu kasy lub zespole opáat lub dopáat
taksometru, powinno byü dodatkowo wyĞwietlone sáowo "rabat", natomiast
naleĪnoĞü uwzglĊdniająca zastosowany rabat powinna byü wykazana na
wyĞwietlaczu najpóĨniej po przejĞciu taksometru w poáoĪenie "KASA",
5) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru w czasie
powyĪej 10 sekund, kasa powinna dokonaü wydruku paragonu za wykonaną do
tego zdarzenia usáugĊ,
6) posiadaü funkcjĊ przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu,
informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umoĪliwiający
przystąpienie do nastĊpnego kursu.
5. Paragon fiskalny drukowany przez kasĊ, o której mowa w ust. 4,
z zastrzeĪeniem § 5 ust. 2 pkt 1, powinien zawieraü co najmniej:
1) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby
podatnika,
2) dane identyfikujące taksówkĊ: numer rejestracyjny oraz numer boczny,
3) datĊ wykonania usáugi z okreĞleniem, w godzinach i minutach czasu
rozpoczĊcia i zakoĔczenia kursu,

4) odlegáoĞü przejechaną w czasie kursu,
5) jednostkowe opáaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu áącznie z
opáatą za impuls,
6) iloĞü impulsów i wartoĞü usáugi odnoszących siĊ do poszczególnych taryf,
7) wartoĞü poszczególnych innych opáat taryfowych,
8) dane wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. b), c), h) – I) i n).
6. W przypadku gdy ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaĪy okreĞlonych
towarów, Ğwiadczeniem okreĞlonych usáug lub potrzebą wspóápracy kasy z innymi
urządzeniami niezbĊdnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu, jest związana
koniecznoĞü
wprowadzenia
szczególnych
dostosowaĔ
o
charakterze
konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu
specjalnym powinna speániaü kryteria, warunki techniczne i warunki stosowania kas
równowaĪne dla tej dziedziny zastosowaĔ z wymienionymi w ust. 1 - 5 oraz w § 3
ust. 1 i 2 , a decyzja, o której mowa w § 7 ust. 1, powinna potwierdzaü ich speánienie
dla okreĞlonego rodzaju zastosowaĔ.

§ 5.
1. Podatnicy prowadzący ewidencjĊ przy zastosowaniu kas rejestrujących, z
zastrzeĪeniem ust. 2, są obowiązani do:
1) dokonywania rejestracji kaĪdej sprzedaĪy przy zastosowaniu kasy
i dokonywania wydruku z kaĪdej sprzedaĪy paragonu fiskalnego lub faktury
VAT oraz do wydawania oryginaáu wydrukowanego dokumentu nabywcy,
2) sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakoĔczeniu sprzedaĪy za dany
dzieĔ, nie póĨniej jednak niĪ przed dokonaniem pierwszej sprzedaĪy w dniu
nastĊpnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesiĊczny po
zakoĔczeniu sprzedaĪy w ostatnim dniu miesiąca, nie póĨniej jednak niĪ przed
rozpoczĊciem sprzedaĪy w nastĊpnym miesiącu,
3) ewidencjonowania sprzedaĪy przy uĪyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania
sprzedaĪy, w przypadkach okreĞlonych w art. 29 ust. 2a ustawy,
4) weryfikacji poprawnoĞci pracy kasy, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
prawidáowego zaprogramowania nazw towarów (usáug) i wáaĞciwego ich
przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwáocznego zgáaszania
serwisowi kaĪdej nieprawidáowoĞci w jej pracy,

5) poddawania kontroli nienaruszalnoĞci kasy i prawidáowoĞci jej pracy na kaĪde
Īądanie wáaĞciwych organów,
6) wykonywania co 12 miesiĊcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy
przez wáaĞciwy serwis,
7) dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasĊ dokumentów i ich
kopii na taĞmie papierowej z rolki,
8) przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr
160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.
1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804)
zgodnie z warunkami okreĞlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o
rachunkowoĞci (Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz. 694), z zastrzeĪeniem § 6,
9) stosowania kas wyáącznie do prowadzenia ewidencji wáasnej sprzedaĪy, bez
prawa ich uĪywania przez osoby trzecie, z zastrzeĪeniem ust. 5,
10) zgáoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do wáaĞciwego urzĊdu
skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z
zaáącznikiem nr 3 do rozporządzenia,
11) naniesienia na obudowĊ kasy w sposób trwaáy jej numeru ewidencyjnego, o
którym mowa w § 10,
12) zamieszczania wpisów w ksiąĪce kasy rejestrującej dokonywanych przez
podatnika,
13) przechowywania ksiąĪki kasy w miejscu i przez okres jej uĪytkowania oraz
udostĊpniania jej na Īądanie wáaĞciwych organów, a takĪe sáuĪby serwisowej,
14) poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostaáy przez
podatnika utracone, a nastĊpnie odzyskane, przed ich ponownym
zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji,
15) prowadzenia po fiskalizacji kasy wyáącznie sprzedaĪy w trybie fiskalnym
i nieprowadzenia sprzedaĪy na kasie po jej fiskalizacji w Īadnym innym trybie
niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym.

2. Podatnicy w zakresie Ğwiadczonych przez nich usáug przewozu osób
i áadunków taksówkami są obowiązani:

1) jeĪeli wykonują te usáugi równieĪ w zakresie, w jakim odrĊbne przepisy nie
okreĞlają obowiązku rozliczania siĊ wedáug wskazaĔ taksometru – do
stosowania kasy wyposaĪonej równieĪ w funkcjĊ, związaną ze stosowaniem cen
umownych indywidualnie negocjonowanych i do wydawania paragonu, który
oprócz danych wymienionych w § 4 ust. 5, związanych z wyceną kursu wedáug
wskazaĔ taksometru, powinien zawieraü takĪe:
a) cenĊ uzgodnioną do zapáaty i kwotĊ podatku podlegające ewidencji
w pamiĊci fiskalnej kasy,
b) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ bądĨ nazwĊ skróconą nabywcy usáugi oraz jego
adres,
c) miejsce rozpoczĊcia i zakoĔczenia kursu z tym, Īe w przypadku gdy kurs
skoĔczyá siĊ w miejscu jego rozpoczĊcia naleĪy podaü nazwĊ gáównych
miejscowoĞci objĊtych trasą kursu,
2) do wykonywania przeglądu technicznego kasy, o której mowa w § 3 ust. 2,
przez wáaĞciwy serwis nie rzadziej niĪ w terminach wymaganych, zgodnie
z odrĊbnymi przepisami, dla taksometrów.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i c), mogą byü na oryginale i kopii
paragonu wpisane rĊcznie w odpowiednich miejscach oznaczonych na tym
paragonie, a fakt wrĊczenia paragonu nabywcy usáugi powinien byü przez niego
potwierdzony czytelnym podpisem na kopii paragonu.
4. W przypadku utraty ksiąĪki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany
niezwáocznie zwróciü siĊ do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomiü o tym
fakcie wáaĞciwy urząd skarbowy. Na stronie tytuáowej tej ksiąĪki kasy rejestrującej
musi byü umieszczony napis "DUPLIKAT".
5. Podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy, prowadzący ewidencjĊ przy
zastosowaniu kas rejestrujących ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego
przez nich obrotu oraz kwot podatku naleĪnego caáą wartoĞü sprzedaĪy wáasnej
oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
6. Podatnicy mogą stosowaü do ewidencji wyáącznie kasy lub system kasowy,
które posiadają, z zastrzeĪeniem ust. 7, decyzjĊ ministra wáaĞciwego do spraw
finansów publicznych, o której mowa w § 7 ust. 1.
7. Podatnicy w zakresie Ğwiadczonych przez nich usáug przewozu osób
i áadunków taksówkami są obowiązani do stosowania kasy, która w decyzji, o której
mowa § 7 ust. 1, uzyskaáa potwierdzenie speánienia kryteriów wymaganych dla kas o

zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do ewidencji obrotu i kwot podatku
związanych ze Ğwiadczeniem usáug przewozu osób i áadunków taksówkami, z tym,
Īe jeĪeli w decyzji wskazano, iĪ dana kasa jest przeznaczona do wspóápracy z
taksometrami okreĞlonego typu, podatnik jest obowiązany speániü te warunki.
8. ZakoĔczenie pracy w trybie fiskalnym przez kaĪdą kasĊ lub wymiana pamiĊci
fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziaáem pracownika urzĊdu skarbowego,
czynnoĞci okreĞlonych w zaáączniku nr 4 do rozporządzenia.
9. PamiĊü fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnoĞciach
okreĞlonych w zaáączniku nr 4 do rozporządzenia, jest przechowywana przez
producenta lub importera przez okres 3 miesiĊcy od daty ich dokonania, a po tym
okresie - komisyjnie zniszczona.
§ 6.
1.

Kopie dokumentów kasowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mogą byü
sporządzane i przechowywane równieĪ na informatycznych noĞnikach
jednokrotnego trwaáego zapisu, jeĪeli:
1) zostaáy zapisane w okreĞlonym formacie, przy zastosowaniu urządzeĔ
zewnĊtrznych, w czasie rzeczywistym równolegáym z czasem ich wydruku
przez kasĊ na taĞmie papierowej z tym, Īe dla kas o zastosowaniu
specjalnym, sposób zapisywania przez te urządzenia zewnĊtrzne moĪe
zawieraü inne rozwiązania dotyczące czasu zapisu, jeĪeli zastosowane
rozwiązania programowe zabezpieczą kontrolĊ kompletnoĞci tych zapisów
oraz
2) zawierają peáne dane zawarte w tych dokumentach oraz
3) zawierają numer kontrolny.

2. System sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych,
o którym mowa w ust. 1, moĪe byü zastosowany przez podatników, którzy:
1) posiadają sprawne urządzenia do odtworzenia treĞci zawartych na tych
noĞnikach w postaci wydruków oraz
2) zgáoszą do wáaĞciwego urzĊdu skarbowego numery ewidencyjne kas
rejestrujących i datĊ rozpoczĊcia stosowania systemu sporządzania kopii
i przechowywania dokumentów kasowych, o którym mowa w ust. 1, oraz

3) w roku ubiegáym wydali wiĊcej niĪ 100 tys.
dokumentujących dokonaną przez nich sprzedaĪ.

paragonów

3. Podatnicy stosujący system sporządzania kopii
dokumentów kasowych okreĞlony w ust. 1, są obowiązani do:

i

fiskalnych

przechowywania

1) przechowywania wydrukowanych przez kasĊ rejestrującą papierowych kopii
dokumentów przez okres co najmniej 6 miesiĊcy od dnia ich wydruku, nie krócej
jednak niĪ do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w
rozumieniu przepisów o rachunkowoĞci, dotyczącego okresu, w którym
wydrukowano dane dokumenty kasowe oraz
2) stosowania do ewidencjonowania wyáącznie kas rejestrujących wyposaĪonych w
funkcje programowe umoĪliwiające wydruk na paragonie numeru kontrolnego,
oraz
3) powiadomienia urzĊdu skarbowego o czasie i miejscu niszczenia kopii
papierowych dokumentów kasowych na co najmniej 30 dni przed zamierzonym
jego dokonaniem, a jeĪeli urząd skarbowy zgáosi zastrzeĪenia do podanego w
zawiadomieniu terminu - wyznaczenia nowego terminu, z uwzglĊdnieniem tych
samych zasad.
4. Przepisów ust. 3 pkt 1 i 3 nie stosuje siĊ do papierowych dowodów kasowych
uznanych za dowody ksiĊgowe zgodnie z przepisami o rachunkowoĞci.
§ 7.
1. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są obowiązani przed
wprowadzeniem ich do obrotu uzyskaü decyzjĊ ministra wáaĞciwego do spraw
finansów publicznych o speánieniu wszystkich wymogów dotyczących warunków i
kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadaü kasy rejestrujące.
2. Wniosek musi zawieraü:
1) szczegóáowe dane identyfikacyjne producenta lub importera,
2) nazwĊ kasy, typ i model oraz dane techniczne - opis konstrukcji, schematy
ideowe, montaĪowe kasy, wykaz elementów elektronicznych kasy, zdjĊcie kasy
o wymiarach 24 x 30 cm, opcje konstrukcyjne kasy, instrukcje obsáugi i
programowania, instrukcjĊ serwisową i protokoáy komunikacyjne wszystkich
interfejsów kasy,
3) wykaz wszystkich czĊĞci skáadowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat
systemu,

4) nazwĊ i adres producenta zagranicznego kasy oraz wydaną przez niego
autoryzacjĊ dla importera,
5) kartĊ kasy zgodną z wzorem okreĞlonym w zaáączniku nr 5 do rozporządzenia,
6) schemat blokowy oprogramowania sterującego i aplikacyjnego kasy oraz mapĊ
pamiĊci fiskalnej,
7) program pracy kasy w wersji Ĩródáowej i zapisany w pamiĊci staáej (wzorzec)
oraz program aplikacyjny w wersji Ĩródáowej i zapisany w pamiĊci staáej
(wzorzec),
8) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania:
automatycznie, przez serwis, usuwane przez uĪytkownika oraz nieusuwalne,
sposoby zabezpieczenia podzespoáów kasy przed dostĊpem osób
nieuprawnionych,
9) deklaracjĊ producenta lub importera, Īe kaĪda kasa wprowadzana do obrotu
bĊdzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową
poddaną badaniom, która otrzymaáa decyzjĊ ministra wáaĞciwego do spraw
finansów publicznych, o której mowa w ust. 1, i speánia wszystkie wymogi
okreĞlone rozporządzeniem,
10) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasĊ,
11) dokumenty autoryzacji serwisu wydane przez producenta lub importera, wzór
umowy ze sprzedawcami i serwisem kas, schemat organizacji serwisu kas oraz
jego rozmieszczenie w kraju,
12) opis technologii zapisywania numeru unikatowego w pamiĊci fiskalnej kasy i
umieszczania jej w gnieĨdzie w trakcie produkcji kasy oraz technologiĊ wymiany
moduáu fiskalnego i pamiĊci fiskalnej,
13) certyfikat znaku bezpieczeĔstwa "B" dla kasy i jej zewnĊtrznych zasilaczy,
14) w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym wspóádziaáających z taksometrami
przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy Ğwiadczeniu usáug przewozu
osób i áadunków taksówkami:
a) opiniĊ o speánianiu wymogów zapewniających poprawne dziaáanie kasy w
róĪnych warunkach termicznych, poziomu wilgotnoĞci, zakáóceĔ
elektromagnetycznych, wibracyjnych, zasilania, okreĞlonych odrĊbnymi
przepisami dla taksometrów, wydaną przez jednostkĊ upowaĪnioną do
podjĊcia decyzji o zatwierdzeniu typu taksometru w rozumieniu przepisów o
miarach lub laboratoria posiadające akredytacjĊ Polskiego Centrum
Akredytacji w zakresie znaku bezpieczeĔstwa dla urządzeĔ techniki

informatycznej i elektrycznych urządzeĔ techniki biurowej - z wyáączeniem
kas objĊtych protokoáem badaĔ, o którym mowa w lit. b),
b) kopiĊ decyzji zatwierdzenia typu taksometru i kopiĊ protokoáu
z przeprowadzonych badaĔ zatwierdzenia typu taksometru wraz
z egzemplarzem kasy zintegrowanej z taksometrem, które po
przeprowadzeniu badaĔ przez Gáówny Urząd Miar, zostaáy opatrzone
odpowiednią plombą.
3. Wniosek sporządza siĊ w jĊzyku polskim. Do wniosku naleĪy doáączyü
dziaáający wzorcowy egzemplarz kasy lub systemu kasowego oraz opisy dziaáania
wszystkich urządzeĔ do niej doáączonych, z wyjątkiem szuflady.
4. Wniosek wraz z doáączoną do niego dokumentacją podlega weryfikacji co do
jego kompletnoĞci i poprawnoĞci. Po weryfikacji dokumentacji przeprowadza siĊ
badania testowe kasy. Pozytywny wynik weryfikacji i wszystkich przeprowadzonych
badaĔ testowych kasy jest warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.
5. DecyzjĊ, o której mowa w ust. 1, wydaje siĊ na okres 3 lat. Po upáywie tego
okresu moĪe ona byü wydana na nastĊpny okres 3 lat po záoĪeniu wniosku i
przeprowadzeniu wszystkich badaĔ testowych.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zostanie cofniĊta w przypadku:
1) wprowadzania do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z przedstawionym
wzorcem doáączonym do wniosku,
2) braku serwisu lub jego prowadzenia niezgodnie z wymogami rozporządzenia,
3) zakoĔczenia dziaáalnoĞci producenta lub importera,
4) nieprzestrzegania innych przepisów rozporządzenia.
§ 8.
Po uzyskaniu decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1, wszelkie zmiany funkcjonalne,
konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają
kaĪdorazowo ponownego záoĪenia wniosku i uzyskania pozytywnego wyniku z
wszystkich przeprowadzonych badaĔ testowych kasy oraz uzyskania decyzji, o
której mowa w § 7 ust. 1.
§ 9.
Numery unikatowe do oznaczania pamiĊci fiskalnej kasy są przydzielane przez
ministra wáaĞciwego do spraw finansów publicznych. Numery przydziela siĊ

wyáącznie producentom lub importerom dla kas posiadających decyzjĊ, o której
mowa w § 7 ust. 1.
§ 10.
WáaĞciwy urząd skarbowy, po zgáoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika,
nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany
wáaĞciwoĞci urzĊdu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy oraz ksiąĪki kasy są
identyczne i nie mogą byü przypisane innym urządzeniom.
§ 11.
1. SáuĪby serwisowe są obowiązane poinformowaü wáaĞciwy urząd skarbowy o
fiskalizacji kasy u podatnika nie póĨniej niĪ w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
Zgáoszenia naleĪy dokonaü zgodnie z wzorem okreĞlonym w zaáączniku nr 6 do
rozporządzenia.
2. Zmiana obsáugi serwisowej kasy nie wynikająca z naruszenia zasad jego
prowadzenia moĪe byü dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta lub
importera, z tym, Īe nie moĪe on odmówiü dokonania zmiany serwisu jeĪeli warunki
cenowe i inne miejsca jego Ğwiadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O
dokonanej zmianie producent lub importer zawiadamia wáaĞciwy urząd skarbowy w
terminie 7 dni od jej dokonania.
3. Warunki wykonywania serwisu technicznego kas okreĞla zaáącznik nr 7 do
rozporządzenia.
4. Wzór identyfikatora
rozporządzenia.

pracownika

serwisu

okreĞla

zaáącznik
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§ 12.
Wymogów okreĞlonych w § 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 nie stosuje siĊ do kas
rejestrujących nabytych przez uĪytkownika do dnia 31 grudnia 2002 r., które nie
posiadają funkcji generowania numeru kontrolnego.

§13.

1. Decyzje dopuszczające kasy do obrotu, wydane przez Ministra Finansów na
podstawie § 6 rozporządzenia wymienionego w § 14, zachowują moc do dnia
okreĞlonego w tych decyzjach, chyba Īe decyzja zostanie uchylona bądĨ cofniĊta.
2. Kasy nabyte przez uĪytkowników w okresie obowiązywania decyzji wydanych
przed dniem wejĞcia w Īycie niniejszego rozporządzenia mogą byü nadal stosowane
do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleĪnego.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w
sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadaü kasy
rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 109,
poz. 1249, z 2000 r. Nr 105, poz. 1114 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 691).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia.

MINISTER FINANSÓW

Marek Belka

Zaáącznik nr 1.

Zaáączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 lipca 2002 r. (poz.
)
KSIĄĩKA KASY REJESTRUJĄCEJ
DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEàNIA PRODUCENT LUB IMPORTER)

MODEL/TYP
NUMER FABRYCZNY
NUMER DECYZJI
DOPUSZCZAJĄCEJ DO OBROTU
NUMER UNIKATOWY
NAZWA I ADRES PRODUCENTA
LUB IMPORTERA
DANE O SPRZEDAWCY KASY (WYPEàNIA SPRZEDAWCA)

NAZWA I ADRES SPRZEDAWCY
KASY

DANE O SERWISIE KASY (WYPEàNIA SERWISANT)

NAZWA I ADRES SERWISU

MIEJSCE UĩYTKOWANIA KASY (WYPEàNIA UĩYTKOWNIK)

ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM
KASA JEST UĩYTKOWANA

DANE DLA URZĉDU SKARBOWEGO (WYPEàNIA URZĄD SKARBOWY)

NUMER EWIDENCYJNY KASY

SPOSÓB UĩYTKOWANIA KASY

PIECZĉû URZĉDU
SKARBOWEGO

ZMIANY MIEJSCA UĩYTKOWANIA KASY, WYMIANA PAMIĉCI
FISKALNEJ, ZMIANY SPOSOBU UĩYTKOWANIA KASY,OPCJE

RODZAJ ZMIANY

AKCEPTACJA URZĉDU
SKARBOWEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE UĩYTKOWNIKA KASY
(WYPEàNIA UĩYTKOWNIK KASY)

ADRES WàAĝCICIELA
KASY REJESTRUJĄCEJ,
SIEDZIBA FIRMY

NUMER
IDENTYFIKACYJNY
PODATNIKA
DATA, PODPIS
WàAĝCICIELA,
PIECZĉû FIRMOWA

INSTALACJA KASY REJESTRUJACEJ
(WPROWADZENIE W TRYB FISKALNY)

DATA I GODZINA

STAN LICZNIKA
NIEFISKALNEGO

PODPIS I PIECZĉû SERWISU.
POTWIERDZENIE CAàOĝCI PLOMB KASY
REJESTRUJACEJ PRZEZ WàAĝCICIELA,
UĩYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ.

DATA, PODPIS, PIECZĉû
WàAĝCICIELA/UĩYTKOWNIKA
KASY REJESTRUJĄCEJ

OSOBY UPOWAĩNIONE DO ĝWIADCZENIA USàUG SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ
(wypeánia kierownik serwisu/punktu serwisowego)
NAZWISKO I IMIĉ

NUMER
IDENTYFIKACYJNY

PODPIS I PIECZĉû
KIEROWNIKA SERWISU

NUMER
IDENTYFIKACYJNY

PODPIS I PIECZĉû
KIEROWNIKA SERWISU

NUMER
IDENTYFIKACYJNY

PODPIS I PIECZĉû
KIEROWNIKA SERWISU

NUMER
IDENTYFIKACYJNY

PODPIS I PIECZĉû
KIEROWNIKA SERWISU

NUMER
IDENTYFIKACYJNY

PODPIS I PIECZĉû
KIEROWNIKA SERWISU

ADRES PUNKTU
SERWISOWEGO I
TELEFON

NAZWISKO I IMIĉ

ADRES PUNKTU
SERWISOWEGO I
TELEFON

NAZWISKO I IMIĉ

ADRES PUNKTU
SERWISOWEGO I
TELEFON

NAZWISKO I IMIĉ

ADRES PUNKTU
SERWISOWEGO I
TELEFON

NAZWISKO I IMIĉ

ADRES PUNKTU
SERWISOWEGO I
TELEFON

Osoby, które nie Ğwiadczą serwisu kierownik serwisu wykreĞla i potwierdza pieczĊcią.

DATA
GODZINA

KTO WEZWAà

ĩĄDANIE INTERWENCJI SERWISU
(WYPEàNIA UĩYTKOWNIK KASY)
KOGO
W JAKI
POWIADOMIà
SPOSÓB

POTWIERDZENIE
SERWISANTA

INTERWENCJE TECHNICZNE SERWISU
WYPEàNIA SERWIS KASY
DATA

GODZINA
PARAGONÓW
FISKALNYCH

STAN LICZNIKÓW
RAPORTU
ZEROWANIA
DOB. FISK.
RAM

NIEFISKALNEGO
(OGÓLNY)

OPIS ZGàOSZONYCH NIEPRAWIDàOWOĝCI DZIAàANIA KASY REJESTRUJĄCEJ

STAN PLOMB KASY
ILOĝû
ELEMENTY KASY
REJESTRUJĄCEJ WYMIENIONE
PRZY NAPRAWIE.
WYSZCZEGÓLNIENIE
DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW
FISKALNYCH.

PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH
NIEMOĩLIWA JEST NAPRAWA NA
MIEJSCU KASY.
MIEJSCE NAPRAWY KASY,
ADRES SERWISU.
PODPIS I PIECZĉû SERWISU.
ODBIÓR NAPRAWIONEJ KASY REJESTRUJACEJ.
DATA

GODZINA
PARAGONÓW
FISKALNYCH

STAN LICZNIKÓW
RAPORTU
ZEROWANIA
DOB. FISK.
RAM

NIEFISKALNEGO
(OGÓLNY)

POTWIERDZENIE ODBIORU KASY
- ZWROT DOKUMENTÓW
FISKALNYCH
- STAN PLOMB PRAWIDàOWY
DATA, GODZINA, PODPIS I PIECZĉû UĩYTKOWNIKA KASY.

PRZEGLĄD TECHNICZNY KASY REJESTRUJĄCEJ
(WYPEàNIA PODMIOT WYKONUJĄCY SERWIS)
DATA WYKONANIA
PRZEGLĄDU

STWIERDZONE NIEPRAWIDàOWOĝCI
DZIAàANIA KASY REJESTRUJĄCEJ

PODPIS I PIECZĉû
SERWISU

Zaáącznik nr 2.

17
0,5
0,2

1

0,5

0,4

0,8

Umieszczone liczby - bezwymiarowe
wielkoĞci rysunkowe wzoru LOGO
wzglĊdem 1 wysokoĞci

(MiejscowoĞü)
podatnika

Lp.

( data)

Dane identyfikacyjne podatnika: Typ/model
nazwa, dokáadny adres,
kasy
NIP,
miejsce instalacji kasy
Unikatowy/
Data fiskalizacji

Uwagi urzĊdu
skarbowego

podpis i pieczĊü

Numer kasy / Data
Fabryczny
Ewidencyjny /
Data obowiązku
stosowania kasy

MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH

21. Skrytka pocztowa

18. MiejscowoĞü

15. Ulica

12 Kraj

ADRES

11.Nazwa/ImiĊ i nazwisko

23. Telex

19. Kod pocztowy

13. Województwo

22. Telefon

9. Numer identyfikacyjny

DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

7. MiejscowoĞü

5. Ulica

4.Urząd skarbowy do którego skierowane jest zawiadomienia:

3. Miejsce skáadania zawiadomienia:

ZAWIADOMIENIE PODATNIKA
O MIEJSCU INSTALACJI KASY
REJESTRUJĄCEJ

20. Poczta
24. Fax

16. Nr domu

14. Gmina lub dzielnica-gmina
17. Nr lokalu

10. REGON/PESEL

8. Kod Pocztowy

6. Nr domu

2. Data przyjĊcia dokumentu (dzieĔ, miesiąc, rok)

1. Nr dokumentu

Zaáącznik nr 4.
PROTOKÓà
z czynnoĞci odczytania zawartoĞci pamiĊci fiskalnej kasy rejestrującej
Nazwa /ImiĊ i nazwisko
uĪytkownika kasy ..................................................................................................................
Adres uĪytkownika kasy .......................................................................................................
NIP .......................................................................................................................................
Miejsce instalacji kasy...........................................................................................................
Numer unikatowy ..................................................................................................................
Numer fabryczny ..................................................................................................................
Numer ewidencyjny ..............................................................................................................
Data zakoĔczenia dziaáalnoĞci:..............................................................................................
w związku.........................................................................................................................
w obecnoĞci pracownika U.S................................................................................................
Po sprawdzeniu caáoĞci plomb kasy sporządzony zostaá raport fiskalny okresowy.
àączny raport okresowy:
od nr daty................................. do nr daty...................................
sprzedaĪ opod. PTU A ................................................................
sprzedaĪ opod. PTU B ................................................................
sprzedaĪ opod. PTU C ................................................................
sprzedaĪ opod. PTU D,E,F...............................................................
sprzedaĪ zwol. PTU ....................................................................
kwota PTU A ..............................................................................
kwota PTU B ..............................................................................
áączna kwota PTU .......................................................................
áączna naleĪnoĞü
liczba paragonów ........................................................................
Uwagi......................................................................................................................................
Na tym protokóá zakoĔczono.
Protokóá niniejszy zostaá sporządzony w czterech egzemplarzach; po jednym egzemplarzu
otrzymują: uĪytkownik i wykonujący serwis; dwa egzemplarze są przeznaczone dla urzĊdu
skarbowego.
Podpis i pieczĊü urzĊdu skarbowego

Podpis i pieczĊü uĪytkownika kasy

......................................................

...................................................

......................, dnia .........................

.....................................................
Podpis i pieczĊü serwisanta

Zaáącznik nr 5.
NAZWA KASY
PRODUCENT KASY/ADRES
FIRMA SKáADAJĄCA WNIOSEK
ADRES
WYMIARY KASY
WAGA KASY
ZASILANIE KASY/POBÓR MOCY
ILOĝû NAZW TOWARÓW,
ORGANIZACJA BAZY
TOWAROWEJ KASY
SZEROKOĝû TAĝMY
PAPIEROWEJ
ILOĝû ZNAKÓW W TAĝMIE
ILOĝû ZNAKÓW NAZWY TOWARU
TYP DRUKARKI/PRODUCENT
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
KASY
WSPÓàPRACA Z KOMPUTEREM
ON LINE\OFF LINE
WSPÓàPRACA Z KASAMI
INTERFEJSY KASY/TYPY
STAWKI PODATKOWE
PRZEZNACZENIE KASY
KASA
STACJONARNA/PRZENOĝNA
OZNACZENIE WERSJI
PROGRAMU PRACY KASY
OZNACZENIE PAMIĉCI Z
PROGRAMEM PRACY KASY
OPCJE KASY:

KARTA KASY

Ulica

MiejscowoĞü

Nr lokalu

Kod pocztowy

Lp.

Nazwa (imiĊ i nazwisko) oraz adres

Dane identyfikacyjne producenta (importera) sprzedawanych kas

Gmina/Dzielnica

Województwo

Numer Identyfikacyjny

Nazwa (imiĊ nazwisko)
REGON/PESEL

Kod Pocztowy

MiejscowoĞü

Dane identyfikacyjne sprzedawcy kas

Nr domu

Typ/ model kasy

Poczta

Nr domu

Data przyjĊcia dokumentu

Nr dokumentu

Ulica

Urząd skarbowy do którego skierowane jest zawiadomienie

Miejsce skáadania zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE SERWISU
O MIEJSCU INSTALACJI KASY
REJESTRUJĄCEJ

(MiejscowoĞü)
serwisu

urzĊdu

Lp.

( data)

nazwa, dokáadny adres,
NIP,

kasy

Dane identyfikacyjne podatnika: Typ/model
Unikatowy
Data fiskalizacji

Fabryczny

Ewidencyjny

skarbowego

Uwagi

ImiĊ nazwisko, numer serwisanta
podpis i pieczĊü

Numer kasy / Data

MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH

Zaáącznik nr 7.

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA SERWISU TECHNICZNEGO
KAS REJESTRUJĄCYCH
1. Serwis techniczny kas rejestrujących moĪe byü wykonywany tylko na
warunkach okreĞlonych w niniejszym zaáączniku. Za zorganizowanie serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz jego wáaĞciwe dziaáanie
odpowiedzialny jest producent (importer). Wykonywanie serwisu przez inne
podmioty wymaga autoryzacji producenta (importera).
2. Punkt serwisowy serwisu technicznego kas o zastosowaniu specjalnym
przeznaczonych do ewidencjonowania obrotów w zakresie usáug przewozu
osób i áadunków taksówkami moĪe byü prowadzony wyáącznie na terenie miast
lub miejscowoĞci, w których dziaáają punkty legalizacyjne taksometrów
prowadzone zgodnie z przepisami o miarach.
3. Wykonujący serwis nie moĪe dokonywaü ingerencji w pamiĊü fiskalną
kasy rejestrującej.
4. Zaprzestanie prowadzenia serwisu przez producenta (importera),
niezaleĪnie od przyczyny, moĪe byü dokonane po uprzednim jego przekazaniu
do prowadzenia przez przejmującego ten serwis. KopiĊ porozumienia naleĪy
przekazaü do Ministerstwa Finansów w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.
5. DokumentacjĊ związaną z wykonywanym serwisem prowadzi wáaĞciwy
urząd skarbowy oraz producent (importer) lub podmiot prowadzący
autoryzowany serwis kas rejestrujących.
6. Wykonujący serwis (serwisant) musi byü wpisany na listĊ
upowaĪnionych do jego wykonywania przez producenta (importera) lub
podmiot prowadzący serwis oraz zgáoszony do wáaĞciwego urzĊdu
skarbowego.
7. Serwis kas stosowanych do prowadzenia ewidencji przez podatnika nie
moĪe byü przez niego prowadzony i wykonywany oraz przez osobĊ
zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, zlecenia, umowy o
dzieáo, agencyjnej i innych umów o podobnym charakterze.

8. Lista, o której mowa w ust. 6, musi byü zgodna z ewidencją prowadzoną
przez urzĊdy skarbowe oraz niezwáocznie aktualizowana na bieĪąco w
przypadkach jej zmiany z jednoczesnym powiadomieniem o tym wáaĞciwego
urzĊdu skarbowego przez producenta (importera).
9. Wykonujący serwis musi niezwáocznie i bez opáaty interweniowaü na
Īądanie (wezwanie) wáaĞciwego organu skarbowego.
10. Wykonujący serwis dokonuje na zlecenie podatnika obowiązkowego
przeglądu technicznego kasy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz ust. 2
pkt 2 rozporządzenia.
11. Prowadzący serwis kas jest obowiązany do przeszkolenia na swój koszt
wskazanych przez urząd skarbowy urzĊdników w zakresie znajomoĞci
zastosowanych przez producenta procedur pracy kasy, przede wszystkim pod
wzglĊdem ich sprawdzalnoĞci.
12. Przeglądem naleĪy objąü:
1) stan wszystkich plomb kasy i zgodnoĞü ich z zapisem w ksiąĪce kasy
i dokumentacją serwisu,
2) stan obudowy kasy,
3) czytelnoĞü dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasĊ,
4) program kasy, jego wersjĊ, zgodnoĞü z zapisami w ksiąĪce kasy
i dokumentacją serwisu,
5) poprawnoĞü dziaáania kasy, w szczególnoĞci w zakresie emisji dokumentów
fiskalnych,
6) poprawnoĞü dziaáania wyĞwietlacza klienta,
7) stan páyty gáównej, pamiĊci fiskalnej i moduáu fiskalnego co do zgodnoĞci z
dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami
naleĪy wpisaü do ksiąĪki kasy.
13. CzynnoĞci serwisowe muszą byü podjĊte nie póĨniej niĪ w ciągu 48
godzin od chwili zgáoszenia awarii kasy przez uĪytkownika. Wykonujący serwis
nie moĪe jednemu serwisantowi powierzyü do obsáugi wiĊcej niĪ 400 kas
rejestrujących.
14. Wykonujący serwis kasy
identyfikatorem nadanym przez

rejestrującej
producenta

musi legitymowaü siĊ
(importera) okreĞlonym

w zaáączniku nr 8 do rozporządzenia. Identyfikator waĪny jest przez rok od daty
jego wydania i po upáywie tego okresu wymaga przedáuĪenia jego waĪnoĞci.
15. Dane identyfikacyjne serwisanta oraz serwisanta upowaĪnionego do
zastĊpczego wykonywania serwisu danej kasy zostają wpisane do ksiąĪki kasy
rejestrującej. Serwisant wykonujący serwis zastĊpczo musi kaĪdorazowo
posiadaü upowaĪnienie do wykonywania serwisu kasy, które zostaje wpisane i
doáączone do ksiąĪki kasy rejestrującej.
16. Informacje o treĞci wpisów dokonywanych przez serwis okreĞla wzór
ksiąĪki kasy rejestrującej, stanowiący zaáącznik nr 1 do rozporządzenia.
17. Wszystkich wpisów w ksiąĪce kasy naleĪy dokonywaü czytelnie,
a wpisy o wykonanych czynnoĞciach serwisowych muszą byü czytelnie
podpisane przez serwisanta i ostemplowane jego pieczĊcią.

18. Wykonujący obsáugĊ serwisową kas rejestrujących, który
dopuszcza siĊ naruszenia warunków jej wykonywania lub, wykonując taki
serwis, umoĪliwia podatnikowi niezgodne z prawdą, nierzetelne
ewidencjonowanie dokonanych transakcji przy zastosowaniu kasy
rejestrującej, traci upowaĪnienie do wykonywania serwisu kas
rejestrujących lub jego prowadzenia bez moĪliwoĞci jego ponownego
wykonywania.

Zaáącznik nr 8.
WZÓR IDENTYFIKATORA SERWISANTA

........................................................................................
imiĊ i nazwisko serwisanta
...............................................................
typ kasy rejestrującej
..............................................................................................
adres
..............................................................................................
..................................................
pieczĊü punktu serwisowego
..............................................
data wystawienia
waĪnoĞü legitymacji 1rok

Awers

LEGITYMACJA
SERWISANTA
KAS REJESRUJĄCYCH

.....................................
numer identyfikatora
...................................
podpis technika

.................................................
pieczĊü i podpis
producenta lub importera

