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KASY REJESTRUJĄCE – PRAWA PODATNIKA
I.

Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), 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.
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 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu ww.
kwoty 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.

II.

Odliczanie i zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
Odliczenia ww. kwoty lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:






złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem
rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o
liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować
do tego ewidencjonowania,
rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż
w obowiązujących terminach, przy użyciu kasy rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy
te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów
publicznych,
posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla VAT za okres rozliczeniowy, w
którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy
następujące po tym okresie rozliczeniowym.
Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy
między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86
ustawy o VAT.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku
należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty
wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota
zwrotu nie może przekroczyć równowartości:



25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Natomiast podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT lub zwolnieni
od tego podatku, mogą otrzymać zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących,
składając wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
III.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot
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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 działalności,
nastąpi otwarcie likwidacji,
zostanie ogłoszona upadłość,
nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
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