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KARTA USŁUGI  

Uzyskanie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy 
rejestrującej. 

Co chcę załatwić? Uzyskać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. 

Kogo dotyczy? Podatników obowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących 
zwolnionych z podatku od towarów i usług. 

Co przygotować? 

Przygotuj następujące dokumenty: 

• kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej 
należności za jej zakup; 

• kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej 
potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży; 

• kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego 
z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu 
tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą (w przypadku 
podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego 
taksówkami). 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do złożenia w Twoim imieniu wniosku o zwrot kwoty 
wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej przygotuj pełnomocnictwo dla tej osoby 
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od tego 
pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnik dołącza do wniosku. 

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Sporządź wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. We wniosku 
musisz podać: 

• Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz dane adresowe; 
• Twój identyfikator podatkowy – NIP; 
• jeśli świadczysz usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i 

bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której 
zainstalowano kasę rejestrującą; 

• numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu. 

Do wniosku masz obowiązek dołączyć: 

• kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej 
należności za jej zakup; 

• kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej 
potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży; 

• w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu 
podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej 
taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do 
prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w 
jednej obudowie z kasą. 

Wniosek, który chcesz złożyć w formie papierowej podpisz czytelnie. 
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Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej jest 
nieodpłatne. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie 
w wysokości 17 zł. 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy / Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego do którego składasz pełnomocnictwo lub jego 
odpis lub przelewem na konto tego Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za 
pełnomocnictwo / odpis pełnomocnictwa”. Opłatę skarbową może zapłacić również Twój 
pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej złóż w dowolnym czasie, 
ale nie wcześniej jednak niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto 
prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i nie później niż 
przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nabyłeś prawo do tego zwrotu. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Wniosek: 

• złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
• wyślij listownie na jego adres albo 
• przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą tego organu (ePUAP). 

Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelniony przy 
użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, tzn. podpisany za pomocą tzw. kwalifikowanego podpisu 
kwalifikowanego lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. 

Co zrobi urząd?  

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku urząd: 

• wyda decyzję orzekającą zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej i 
dokona zwrotu lub 

• wyda decyzję o odmowie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeśli 
stwierdzi niespełnienie przez Ciebie warunków do otrzymania zwrotu. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – decyzję prześlemy Twojemu pełnomocnikowi. 

Jaki jest czas 
realizacji?  

Zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących urząd dokonuje w terminie 25 dni 
od dnia złożenia przez Ciebie wniosku. 

Jak się odwołać? 

Od decyzji złóż odwołanie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
doręczenia. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie zażalenia uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. 

Informacje 
dodatkowe 

Ulga na zakup kas przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu kas on-line, podmiotom, u 
których: 

• powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących 
terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas on-line, 

• nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie 
rozpoczną (rozpoczęli) prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i 
wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, 

• powstał obowiązek wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym 
zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych 
ustawą branżach (np. paliwowej). 
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Obowiązek stosowania kas on-line dotyczy podatników: 

• od 1 stycznia 2020 r.: 

o świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym 
naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie 
wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

o dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu 
przeznaczonego do napędu silników spalinowych, 

• od 1 lipca 2020 r.: 

o świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez 
stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie 
krótkotrwałego zakwaterowania, 

o dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z 
węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, 

• od 1 stycznia 2021 r.: 

o świadczących usługi: 

 fryzjerskie, 

 kosmetyczne i kosmetologiczne, 

 budowlane, 

 w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

 prawnicze, 

 związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie 
w zakresie wstępu. 

Jeżeli rozpocząłeś ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących 
terminach, możesz uzyskać zwrot kwoty wydatkowanej 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. 

Będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej 
zwróconej Tobie przez urząd, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia 
ewidencjonowania zakończysz działalność gospodarczą lub nie dokonasz w obowiązującym 
terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis 
oraz w przypadku, gdy  w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

1) trwale zaprzestaniesz prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy; 
2) nie zapewnisz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą 

rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. 
Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących 
musisz dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie 
zwrotu. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 106 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub 
zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 820); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 


