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Urząd Skarbowy we Włoszczowie 

Karta informacyjna 
 

 
KI-014/1 

 
Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży 

 za pośrednictwem kasy rejestrującej (fiskalnej) 
 

 
Obowiązuje od 
20.03.2018r. 

 
Zachęcamy do korzystania z usług w Portalu Podatkowym, w którym znajdują się informacje 
dotyczące poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce 
e-Deklaracje), które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl 
 

 
Co chcę załatwić? 
 

Zarejestrować kasę rejestrującą (fiskalną). 

 
Kogo dotyczy? 
 

 
1. Podatnicy, których obroty ze sprzedaży, w danym roku podatkowym, na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych przekroczą kwotę 20 tys. zł. Obowiązek taki powstaje po upływie 
dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 
miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 20 tys. zł. 
2. Podatnicy dokonujący czynności, przy wykonywaniu których bezwzględnie 
należy posiadać kasę fiskalną wymienieni w rozporządzeniu Ministra Finansów. 
3. Podatników, którzy niezależnie od wysokości obrotów ze sprzedaży towarów 
i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników 
ryczałtowych dobrowolnie rejestrują kasę fiskalną. 
 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

 
Podatnik zamierzający rozpocząć ewidencjonowanie kwot obrotu i podatku 
należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinien złożyć we właściwym 
Urzędzie Skarbowym: 
1. Pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich 
używania do ewidencjonowania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.  
2. Ponadto w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej podatnik 
zgłasza kasę do urzędu skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego.  
W tym celu winien zgłosić się z książką serwisową kasy oraz wypełnionym 
drukiem zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy.  
 
Jednocześnie służby serwisowe są zobowiązane poinformować urząd skarbowy 
o fiskalizacji kasy u podatnika nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej 
dokonania. 
 

 
Wnioski do pobrania: 
 http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/formularze 
 

 
Wymagane opłaty 
 

Brak. 

 
Termin zgłoszenia 
 

 
Zawiadomienie o liczbie i miejscu instalacji kas – przed terminem rozpoczęcia 
ewidencjonowania. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/formularze
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Zgłoszenie  w celu nadania numeru - 7 dni od dnia fiskalizacji kasy. 
 

 
Jak załatwić sprawę? 

 
1. Przesyłając pobrany i wypełniony wniosek drogą elektroniczną: 
  - za pośrednictwem e-PUAP (podpisany Profilem Zaufanym), 
- na adres: sekretariat.us.261534@mf.gov.pl (podpisany podpisem 

kwalifikowanym). 
2. Przesyłając pobrany i wypełniony wniosek na adres Urzędu Skarbowego we 
Włoszczowie: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, za pośrednictwem 
operatora pocztowego. 
3. Składając osobiście w siedzibie urzędu - sala obsługi podatników: 
  - poniedziałek:       7:30 - 18:00 
  - wtorek – piątek:   7:30 - 15:30. 
 

 
Sposób załatwienia 
sprawy 
 

Nadanie numeru identyfikacyjnego kasy rejestrującej. 

 
Jaki jest czas 
realizacji? 
 

Do 30 dni od momentu złożenia zgłoszenia. 

 
Informacje 
dodatkowe 
 

 
Otrzymany numer ewidencyjny kasy należy w sposób trwały nanieść na jej 
obudowie. 
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem  
tel.41 3941065 wew. 26 
 

 
Akty prawne 
 

 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 201 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas 
rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.                    
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1076). 
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