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Pytania i odpowiedzi (FAQ)
W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas
online

Wybierz pytanie
1. Czy wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy online od 1 stycznia 2023 r.?
2. W jakim terminie podatnicy, którzy dotychczas używali kas rejestrujących są zobowiązani do ich wymiany poza
podatnikami, którzy są obowiązani zgodnie z ustawą do ich wymiany?
3. Czy podatnikowi wskazanemu w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT (np. stacjonarna placówka gastronomiczna) będzie
przysługiwał zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących online przed 1 lipca 2020 r. (ale już po wejściu w życie
nowelizacji ustawy o VAT i rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących2)?
4. Czy podmioty prowadzące serwis kas mają obowiązek składać wykazy, o których mowa w art. 145a ust. 13 znowelizowanej
ustawy o przeglądach wykonanych w kwietniu 2019r. już do 15 maja 2019 r., czy do 15 czerwca 2019 r. za przeglądy
wykonane w maju?
5. W jakiej formie mają być przekazywane wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych kas, o których mowa w art. 145a
ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach ?
6. Czy w związku z przepisem z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik ma obwiązek
programować w kasie wszystkie wymienione w przepisie stawki podatku od A do E, czy jedynie te, które używa do
rejestracji sprzedaży towarów lub usług?
7. Czy podatnik może stosować do kas instalowanych od 1 maja 2019 r. oznaczenie literowe od „A” do „G” do stawek podatku
lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług, jakie było wymagane do 30 kwietnia 2019 r.
8. Do kiedy jako sieć sklepów cukierni - piekarni, w której sprzedajemy głównie wyroby cukiernicze, piekarnicze, mamy
obowiązek wymienić dotychczas używane kasy (część kas z elektronicznym a część z papierowym zapisem kopii). Wszystkie
te kasy zakupiono przed datą obowiązywania nowych przepisów.
9. Czy są przewidziane sankcje nansowe dla podatników, którzy nie powiadomią podmiotu prowadzącego serwis główny o
zmianie serwisu?
10. Jaki dokument należy dołączyć do książki kasy, aby potwierdzić wykonanie przeglądu technicznego.
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11. Na jakiej podstawie serwis główny może wymienić pamięć skalną w kasie.
12. Czy można używać kasę z zaprogramowaną stawką zwolnioną pod literą „G”, w przypadku której nie ma możliwości
technicznych zaprogramowania stawki zwolnionej pod literą „E” – bo jest na stałe przypisana do litery „G” – bez możliwości
zmiany.
13. Czy podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów zobowiązany do stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020r., nie straci
prawa do ulgi, skalizując kasę 2 stycznia 2020r.? Czy powinien dokonać skalizacji w miesiącu grudniu 2019 r.

Pozostałe
1. Zalecenie dla producentów kas skalnych współpracujących z repozytorium
2. Objaśnienia do zapisów w schemie
3. Z czego ma się składać wejście dla funkcji tworzącej AT (Authentication Tag") ?
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