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              Katowice  05.09.2018 

 

                                          SPIS TREŚCI TEGO BIULETYNU 

 
1. Kasy fiskalne on-line od 2019 roku 

 
                                                             

 

                                                                                          

Obecnie trwają prace nad projektem zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych ON LINE. Docelowo przy 

ewidencji stosowane będą tylko tzw. kasy online – kasy fiskalne posiadające funkcję przesyłu danych do 

Centralnego Repozytorium Kas i pozwalające na automatyczne i bezpośrednie przekazywanie danych do 

administracji skarbowej. 

Zgodnie z projektem, proces wymiany kas fiskalnych ma być rozłożony w czasie. W przypadku tzw. branż 

wrażliwych, w których są obecnie największe problemy z nadużyciami, termin przejścia na nowe urządzenia 

będzie jednak krótszy. 

Używane do tej pory kasy zostaną z biegiem czasu wycofane z rynku. W przypadku kas z papierowym 

zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii terminami granicznymi na zakup będą odpowiednio 

koniec 2018 oraz koniec 2022 r. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, kasy starego typu będą mogły 

funkcjonować obok kas online jeszcze nawet przez kilka lat. 

Równocześnie względem kas online zastosowanie znajdą przepisy dotyczące refundacji zakupu – do 90 

proc. ceny (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł. W projekcie przewidziano również wprowadzenie 

kary finansowej (300 zł), która będzie wymierzana w przypadku niepoddania kasy obowiązkowemu 

przeglądowi technicznemu. 

Nowelizacja ma wejść w życie 1 października 2018 r. 

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub 

papierowym zapisem kopii w terminie:  

1) do dnia 31 grudnia 2018 r.  

a) świadczenia usług 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,  

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników 

spalinowych;  

Czyli od 01.01.2019 muszą w tych branżach być kasy on-line!!! 

2) do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki 

gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;  

Czyli od 01.07.2019 muszą w tych branżach być kasy on-line!!! 

3) do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki 

medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością 

obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. 

Czyli od 01.01.2020 muszą w tych branżach być kasy on-line!!! 
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Odliczenia ww. kwoty na każdą kasę dokonuje się w chwili zamontowania i zafiskalizowania kasy ale nie 

wcześniej niż w ww. terminach obowiązkowych. 

 

Jak wskazano w projekcie terminy określone wyżej mogą zostać przedłużone w przypadku 

niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami 

rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas. Jednakże biorąc pod uwagę determinację ustawodawcy nie 

liczył bym na to. 

 

 

Szanowni Klienci, 

 

  

                                                                      Sobiesław Szefer       


