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KI-027/3 

 
Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy 

rejestrującej (fiskalnej) 
 

 
Obowiązuje od  
13.09.2021 r. 

 
Zachęcamy do korzystania z usług na Portalu Podatkowego, 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.podatki.gov.pl 
 

 
Co chcę załatwić? 
 

Otrzymać zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej 

 
Kogo dotyczy? 
 

 
Podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli 
ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy rejestrującej niebędących czynnymi 
podatnikami podatku VAT. 
 

 
Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 
 

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. 

 

Wymagane   
załączniki 

 
1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia faktury 
potwierdzająca zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej 
należności. 
2. W przypadku osób świadczących usługi przewozu osób i ładunków 
taksówkami osobowymi i bagażowymi – korzystających ze zwolnienia od podatku 
od towarów i usług dodatkowo winni złożyć informację o numerze licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym                      
i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.  
3. Fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru 
współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia 
ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami 
osobowymi i bagażowymi. 
4. Informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać 
zwrotu. 
5. Kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy 
rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży 
 
 

 
Wymagane opłaty? 
 

Brak. 

 
Termin złożenia  
dokumentów 
 

Po rozpoczęciu ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej  
po zakończeniu miesiąca w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za jej pomocą. 

 
Gdzie załatwić 
sprawę? 

 
1. Przesyłając pobrany i wypełniony wniosek drogą elektroniczną za 
pośrednictwem e-PUAP (podpisany Profilem Zaufanym), 
2. Przesyłając pobrany i wypełniony wniosek na adres Urzędu Skarbowego we 
Włoszczowie: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, za pośrednictwem operatora 

http://www.podatki.gov.pl/
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pocztowego. 
3. Składając osobiście w siedzibie urzędu: 
  - poniedziałek:       8:00 - 18:00 
  - wtorek – piątek:   8:00 - 15:00. 
 

 
Jaki jest czas 
realizacji? 
 

25 dni od daty złożenia wniosku (podania) przez podatników  

 
Sposób załatwienia 
sprawy 
 

 
1. Zwrot 90% kwoty zakupu netto, nie więcej niż 700 zł wydatkowanej na 
      zakup kasy rejestrującej, na rachunek podatnika.  
2. Decyzja odmowna.  
 
UWAGA: 
Podatnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych kwot w przypadku, gdy                           
w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

 zaprzestał użytkowania kas, 

 zaprzestał działalności, 

 dokonał otwarcia likwidacji, 

 ogłosił upadłość, 

 dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału samodzielnie 
sporządzającego bilans), 

 nie dokona w obowiązującym terminie (co 24 miesiące) zgłoszenia kasy 
do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. 

 

 
Jak się odwołać? 
 

Wnieść odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

 
Informacje 
dodatkowe 
 

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu  
(41) 3941065 wew.32 

Akty prawne 

 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.                     
z 2021 r. poz. 1540); 
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
( t. j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 685 ze zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu 
tych  kwot przez podatnika ( Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 820). 
 

 


