KASA FISKALNA – KIEDY KONIECZNA
Celem funkcjonowania kas fiskalnych jest uszczelnienie systemu podatkowego. Wśród głównych
powodów ich stosowania Ministerstwo Finansów wymienia ochronę uczciwych przedsiębiorców
rozliczających się z fiskusem zgodnie z prawem a także konsumentów, którzy bez dowodu sprzedaży
nie będą w stanie skorzystać z praw konsumenta, jak choćby możliwości reklamacji.
W rzeczywistości chodzi głównie o ograniczenie rozmiarów „szarej strefy”, którą uważany za
najbardziej fachowego w tej kwestii w Europie naukowiec z Johannes Kepler University of Linz, prof.
Friedrich Schneider, szacuje w naszym kraju na ok. 25% PKB (dokładnie 23,8%).
Stosowanie kas fiskalnych, a także przestrzeganie wymogów odnośnie archiwizowania paragonów
fiskalnych są mocno kłopotliwe oraz kosztowne, dlatego też przedsiębiorcy unikają stosowania
takiego obowiązku, gdzie to prawnie możliwe.
Dobra wiadomość to taka, że istnieje kilka możliwości by jednak kas fiskalnych uniknąć.
Nie trzeba ich stosować w przypadku, kiedy klientami firmy są inne firmy, a nie osoby prywatne.
Wtedy obrót gospodarczy ewidencjonowany jest za pomocą innych dokumentów sprzedaży, takich
jak rachunki czy faktury.
Tak się dzieje niezależnie od sposobu zapłaty za wystawione faktury czy rachunki.
W przypadku kiedy choć część sprzedaży kierowana jest do odbiorców prywatnych kasa co do zasady
powinna być stosowana.
Kasy fiskalne muszą natomiast stosować przedsiębiorcy w branżach takich jak m.in. sprzedaż:
części i akcesoriów samochodowych, tytoniu i alkoholu, sprzętu radiowego, telewizyjnego
i telekomunikacyjnego , wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali czy usług
przewozu osób taksówkami.
Cała lista znajduje się w „Rozporządzeniu Ministra z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych”.
Rozporządzenie wymienia także branże zwolnione ze stosowania kas fiskalnych. Są to m.in. usługi
telekomunikacyjne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem
jednakże: usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca
(PKWiU 85.52.11.0), usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)) czy sprzedaż
biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów. Pełna lista w ww.
rozporządzeniu.
Istnieje także możliwość zwolnienia ze względu na sposób zapłaty. Musi to być mianowicie taki
sposób, który umożliwi powiązanie dowodu wpłaty z daną transakcją. Konieczną formą płatności jest
w takiej sytuacji płatność za pośrednictwem banku, musi być także prowadzona specjalna ewidencja
tychże płatności.
Kasy fiskalnej nie trzeba stosować także w sytuacji, kiedy sprzedaż dla osób prywatnych utrzymuje się
na poziomie poniżej 20 tys. zł rocznie.

Istotne jest by pamiętać, że kasę należy zacząć stosować praktycznie natychmiast po przekroczeniu
limitu-ustawodawca daje nam czas 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie
limitu.
Kolejna kwestia: dla nowopowstałych firm wysokość limitu liczona jest proporcjonalnie do okresu
działalności w danym roku-jeśli firma rozpoczyna działalność np. w maju, limit jest proporcjonalnie
niższy.
Inną możliwością jest skorzystanie z limitu łączącego ilość transakcji oraz ilość odbiorców – jest to
maksimum 50 transakcji z maksimum 20 klientami prywatnymi rocznie. Taki obrót musi być jednak
ewidencjonowany fakturą.
W tym przypadku także istnieje proporcja tego limitu – dla firm zarejestrowanych w 2-gim półroczu
limit ten jest 2x niższy, tj. max. 25 transakcji oraz max. 10 klientów prywatnych.
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