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Program webinarium: 

• Kasy online – istota, zasady ich stosowania

• Centralne Repozytorium Kas

• Zasady wymiany kas na kasy online

• Kto pierwszy i od kiedy musi stosować kasy online

• Dalszy harmonogram wprowadzania kas online

• Kasa w smartfonie?

• Rejestr czynnych podatników VAT – na czym polega i komu służy biała lista

• Konsekwencje wprowadzenia białej listy

• Biała lista a odpowiedzialność solidarna VAT

• Czy musimy jeszcze poczekać na obowiązkowy split payment i likwidację 
deklaracji?

• Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT



Istota kasy online: 

• Połączenie (online) kasy z Centralnym Repozytorium Kas celem przesyłania danych z kasy 

do Centralnego Repozytorium Kas 

Art. 111 ust. 6

„Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne 

przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie 

i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a 

ust. 3. 

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności 

materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”



W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe 

zapewnienie połączenia i prowadzenie ewidencji za pomocą kasy 

online:

• czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży 

i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

• trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży 

i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie 

w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach 

czasowych.



Centralne Repozytorium Kas jest systemem teleinformatycznym służącym do:

➢odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

• dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji za pomocą kas rejestrujących,

• dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających 

znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, 

w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu 

sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

➢analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

➢przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.



Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

➢przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas 

w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

➢przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, 

dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

• związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

• obejmujących określenie:

o sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

o sposobu pracy kasy rejestrującej,

o zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

https://sip.lex.pl//document/16799056?unitId=art(193(a))par(2)&cm=DOCUMENT


Podatnicy, u których:

• powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli 

prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

• nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji 

sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących 

lub kas innych niż online do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, 

w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest 

w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek  

lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup 

kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podatnicy zwolnieni (w tym wykonujący wyłącznie czynności zwolnione) mogą ubiegać się o zwrot w terminie 

25 dni.  



Podatnicy objęci obowiązkiem wcześniejszego stosowania kas online niż 

pozostali (branżowo) mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot na 

zakup kas rejestrujących online przy zachowaniu terminu rozpoczęcia 

stosowania kas online. 

Uwaga!

Gdyby podatnik zakupił kasę inną niż online przed 1 maja 2019 r. może 

dokonać odliczenia lub uzyskać zwrot na dotychczasowych zasadach. 



Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 

z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

• do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:

o 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,

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

spalinowych;

• do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:

o świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki 

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

o sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, 

koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;



• do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

o fryzjerskich,

o kosmetycznych i kosmetologicznych,

obudowlanych,

ow zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

oprawniczych,

o związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -

wyłącznie w zakresie wstępu.



Do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały 

nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

• kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii - są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;

• kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii - są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ważne: 

Powyższe terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników!

Ale:

W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.



Ewidencja sprzedaży w kasie rejestrującej w odniesieniu do niektórych 

grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy 

użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania.



Rejestr czynnych podatników VAT –
na czym polega i komu służy biała lista

Od 1 września 2019 r.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako 

podatników VAT;

2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na 

wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. 

Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych nazwy, NIP, REGON, które są 

udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.



Wykazy zawierają następujące dane :

• firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

• numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

• status podmiotu:

• w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

• zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została 

przywrócona;”

• numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

• numer PESEL, o ile podmiot posiada;

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

• adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

• adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca 

prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizyczne;

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji 

podatkowej lub numery PESEL;

• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

• podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

• numery rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR



• Konsekwencje wprowadzenia białej listy

• Biała lista a odpowiedzialność solidarna VAT



Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment dla niektórych świadczeń od 1 września 

2019 r.? – taka „propozycja” w projekcie z 14 maja 2019 r. 

Katalog towarów i usług objętych obowiązkowym zastosowaniem 

podzielonej płatności zamieszczony ma być w załączniku nr 15.



Przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z faktury

dokumentującej transakcje określone w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku 

nr 15 do ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Faktury dotyczące ww. czynności muszą zawierać adnotację: „mechanizm podzielonej 

płatności”. Brak adnotacji może skutkować sankcją w postaci dodatkowe zobowiązana 

w wysokości 100%, a osoba fizyczna sankcją z kks.   

Sankcją j.w. objęte jest dokonanie zapłaty z pominięciem obligatoryjnego split payment.

Podatnik obowiązany do wystawiania faktury j.w. jest obowiązany do przyjęcia płatności 

kwoty należności wynikającej z tej faktury w mechanizmie podzielonej płatności.



W przypadku gdy podatnik otrzymał od jednego dostawcy lub  usługodawcy 

w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc 

więcej niż jedną fakturę zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

Poszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT. 

Obowiązek posiadania rachunku bankowego przez podatników dokonujących 

sprzedaży objętej obowiązkowym split payment. 

Zwrot kosztów prowadzenia rachunku dla podmiotu zagranicznego. 



Czy musimy jeszcze poczekać na likwidację deklaracji?

Tak – wg informacji resortu finansów likwidacja deklaracji od 2020r. 



Ciekawe – nowe wyroki TS UE

• Wyrok TS UE z 2 maja 2019 r., C-224/18 – moment wykonania robót 

budowlanych 

• Wyrok TS UE z 15 maja 2019 r., C-235/18 – karty paliwowe, 

a odliczenie VAT 



ZAPRASZAMY 
DO ZADAWANIA PYTAŃ!



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
W WEBINARIUM! 


