
Fragment ustawy o o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 ( Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535) ze 
zmianami z dn. 21.04.2005 (Dz. U. Z 2005r. Nr 90, poz. 756) oraz z dn. 07.11.2008 (Dz.U. z 2008r. Nr209, 
poz.1320)

Rozdział 3
Kasy rejestrujące

Art. 111.
1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących. 

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu 
skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia 
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu 
towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za 
wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie 
ustala się.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku 
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i 
kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy 
ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej 
jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

4. 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.

5. 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.

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas 
rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich 
używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu 
technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z 
odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

6a. Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać 
prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym 
wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te 
dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

6b. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są obowiązani do uzyskania dla kas służących do 
prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust.1, potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, 
którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie wydaje się na czas określony i może być ono cofnięte w 
przypadku:
1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z kryteriami i warunkami technicznymi, 

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz złożonymi dokumentami (w tym wzorcem kasy), o 
których mowa w ust. 9 pkt 2;

2) niezorganizowania serwisu kas lub jego prowadzenia niezgodnie z warunkami, o których mowa w 
ust. 9 pkt 4;

3) zakończenia działalności przez producenta krajowego lub importera kas;
4) nieprzestrzegania innych warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie ust.9

6c. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 
6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego między innymi przeglądów 
technicznych kas.



7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 

1) określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa 
w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, 
oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące 
konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas 
rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z 
wykorzystywaniem tych kas;

2) może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które 
programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami;

3) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 
7, uwzględnia specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego 
niektórymi towarami.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie 
potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz 
urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem,

3) warunki stosowania kas przez podatników,

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania,

5) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6B,

6) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6

– uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia 
konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku 
oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i 
wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu 
rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.


