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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2001 r. 

w sprawie kas rejestrujàcych.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym  (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. obowiàzek ewidencjonowania obro-
tu i kwot podatku nale˝nego przy zastosowaniu kas re-
jestrujàcych, zwany dalej „ewidencjonowaniem”, do-
tyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem
zobowiàzani do rozpocz´cia ewidencjonowania i jed-
noczeÊnie u których wysokoÊç obrotów osiàgni´tych
z dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawà”, w ciàgu
2001 r. przekroczy∏a kwot´ 40 000 z∏, z zastrze˝eniem
ust. 2 i § 8 ust. 2. 

2. Obowiàzek  ewidencjonowania bez wzgl´du na
osiàgni´tà wielkoÊç obrotu dotyczy podatników:

1) kontynuujàcych po dniu 1 stycznia 2002 r. dzia∏al-
noÊç, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, którzy
byli obowiàzani do  rozpocz´cia ewidencjonowa-
nia przed tà datà, z uwzgl´dnieniem  obowiàzujà-
cych w tym okresie przepisów o terminach instalo-
wania poszczególnych kas przez podatników,

2) kontynuujàcych albo rozpoczynajàcych po dniu
30 wrzeÊnia 2002 r. dzia∏alnoÊç mieszczàcà si´
w zakresie us∏ug przewozu osób i ∏adunków tak-
sówkami osobowymi i baga˝owymi.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiàzani
sà do rozpocz´cia ewidencjonowania od dnia 1 marca
2002 r., z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 2 i § 4.

§ 2. Podatnicy, o których mowa w art. 29
ust. 2c ustawy, osiàgni´ty obrót ewidencjonujà  jako
obrót zwolniony od podatku.

§ 3. W przypadku podatników, którzy nie byli obo-
wiàzani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpocz´cia
ewidencjonowania i jednoczeÊnie nie przekroczyli
w 2001 r. kwoty obrotu, o której mowa w § 1 ust. 1,
a którzy w trakcie 2002 r. przekroczà t´ kwot´, obowià-
zek rozpocz´cia ewidencjonowania powstaje po up∏y-
wie dwóch miesi´cy, liczàc od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏o
przekroczenie kwoty obrotu w wysokoÊci 40 000 z∏
z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy,
z zastrze˝eniem § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Podatników op∏acajàcych podatek dochodo-
wy w formie karty  podatkowej:
1) w zakresie dzia∏alnoÊci wymienionej:

a) w cz´Êci I w poz. 1, 10, 12, 26, 29—34, 40—45, 
47—50, 54, 58—59, 65, 67, 74, 77—78, 84, 
92—95, w cz´Êci V w poz. 3,  4 — us∏ugi w zakre-
sie transportu osób na rzece Dunajec  przez flisa-
ków pieniƒskich, w cz´Êci VII w poz. 1—2, w cz´-
Êci X i XI za∏àcznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym od  niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne  (Dz. U. Nr 144, poz. 930,
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz
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z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125,
poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509), wykonywa-
nej bez  zatrudniania pracowników, z wyjàtkiem
ma∏˝onka, 

b) w cz´Êci I w poz. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79
i w cz´Êci VIII za∏àcznika nr 3 do ustawy, o której
mowa w lit. a)

— zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjonowania
w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., z wy∏àcze-
niem wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1,

2) niewymienionych w pkt 1 obj´tych obowiàzkiem
ewidencjonowania na podstawie § 1 ust. 1 — zwal-
nia si´ z obowiàzku ewidencjonowania w okresie
do dnia 30 czerwca 2002 r., z zastrze˝eniem § 8 .

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przy-
padku:
1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym

w formie karty  podatkowej albo utraty prawa do roz-
liczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)

— majà obowiàzek rozpocz´cia ewidencjonowania
po up∏ywie dwóch miesi´cy, liczàc od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po  miesiàcu, w którym
nastàpi∏y te zdarzenia, nie wczeÊniej jednak  ni˝
z chwilà przekroczenia w roku podatkowym obrotów
z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy,
w wysokoÊci 40 000 z∏.

§ 5. Podatnicy rozpoczynajàcy wykonywanie czyn-
noÊci, o których mowa w art. 2 ustawy, w okresie  od
dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. sà
obowiàzani do rozpocz´cia ewidencjonowania z dniem
przekroczenia kwoty obrotu z dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokoÊci 20 000 z∏, z zastrze-
˝eniem § 4 ust. 1 pkt 1, § 6—8.

§ 6. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjo-
nowania podatników Êwiadczàcych : 
1) us∏ugi ∏àcznoÊci,
2) us∏ugi komunalne materialne, z wy∏àczeniem:

a) sprzeda˝y gazu p∏ynnego,
b) us∏ug w zakresie prania, chemicznego czyszcze-

nia i farbowania oraz prasowania i maglowania,
c) przewozu osób i ∏adunków taksówkami osobo-

wymi i baga˝owymi,
3) us∏ugi niematerialne, z wy∏àczeniem us∏ug hotelar-

skich i turystycznych. 

2. Zwolnienie okreÊlone w ust. 1 stosuje si´, je˝eli
udzia∏ wartoÊci tych us∏ug w 2001 r. by∏ wy˝szy od 70%
ogólnego obrotu podatnika z tytu∏u dzia∏alnoÊci wy-
mienionej w art. 29 ust. 1 ustawy. 

§ 7. Podatnicy prowadzàcy sprzeda˝ gazu p∏ynne-
go, Êwiadczàcy us∏ugi przewozów pasa˝erskich w sa-
mochodowej komunikacji podmiejskiej i mi´dzymia-
stowej sà obowiàzani do rozpocz´cia ewidencjonowa-
nia od momentu dokonania pierwszej sprzeda˝y, o któ-
rej mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 8. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjo-

nowania czynnoÊci wymienione w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

2. Terminy rozpocz´cia ewidencjonowania us∏ug
przewozu osób i ∏adunków taksówkami osobowymi
i baga˝owymi okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 9. W terminach wynikajàcych z § 1 ust. 2 pkt 2
i ust. 3, § 3—5, § 7 i § 8 ust. 2 podatnicy sà obowiàzani
rozpoczàç ewidencjonowanie przy zastosowaniu co
najmniej 1/5 (w zaokràgleniu w gór´ do liczb ca∏kowi-
tych) liczby kas, która zosta∏a zg∏oszona przez podatni-
ka w urz´dzie skarbowym, we wszystkich miejscach
sprzeda˝y i Êwiadczenia us∏ug, na dzieƒ rozpocz´cia
ewidencjonowania. Od pierwszego dnia ka˝dego na-
st´pnego miesiàca podatnicy obowiàzani sà wprowa-
dziç do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie
mniejszej ni˝ liczba kas zainstalowanych w pierwszym
miesiàcu ewidencjonowania.

§ 10. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29
ust. 2b ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, mo˝e byç
dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i us∏ug za
miesiàce nast´pujàce po miesiàcu, w którym rozpocz´-
to ewidencjonowanie. Podstawà do odliczenia jest do-
wód zap∏aty ca∏ej nale˝noÊci za kas´ rejestrujàcà.

2. Kwota dokonanego w danym miesiàcu odlicze-
nia, z tytu∏u nabycia kas rejestrujàcych, nie mo˝e byç
wy˝sza od kwoty ró˝nicy mi´dzy podatkiem nale˝nym
a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a usta-
wy. W przypadku okreÊlonym w art. 21 ust. 2 ustawy,
gdy podatnik wykazuje ró˝nic´ podatku do zwrotu,
kwota odliczenia zwi´ksza kwot´ tej ró˝nicy podatku
w trzech cz´Êciach miesi´cznych, ró˝niàcych si´ mie-
dzy sobà nie wi´cej ni˝ o 1 z∏.

§ 11. 1. Dokonanie odliczenia nast´puje pod warun-
kiem z∏o˝enia przez podatnika w urz´dzie skarbowym,
przed terminem rozpocz´cia ewidencjonowania, pi-
semnego oÊwiadczenia o liczbie kas rejestrujàcych
i miejscu (adresie) ich u˝ywania do ewidencjonowania. 

2. Odliczenia mogà dokonaç podatnicy, którzy roz-
pocznà ewidencjonowanie nie póêniej ni˝ w obowiàzu-
jàcym ich terminie, przy u˝yciu kas rejestrujàcych spe∏-
niajàcych, okreÊlone odr´bnymi przepisami, kryteria
i warunki techniczne, którym muszà odpowiadaç kasy
rejestrujàce, oraz warunki stosowania tych kas przez
podatników.

3. Podatnicy obowiàzani sà do zwrotu odliczonych
lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas
rejestrujàcych w przypadku, gdy w okresie trzech lat od
dnia rozpocz´cia ewidencjonowania: 
1) zaprzestanà ich u˝ywania, 
2) zaprzestanà dzia∏alnoÊci,
3) nastàpi otwarcie likwidacji, 
4) zostanie og∏oszona upad∏oÊç,
5) nastàpi sprzeda˝ przedsi´biorstwa lub zak∏adu (od-

dzia∏u)  samodzielnie sporzàdzajàcego bilans,
6) nie dokonajà w obowiàzujàcym terminie zg∏oszenia

kasy do obowiàzkowego przeglàdu technicznego
przez w∏aÊciwy serwis.

Obowiàzek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi
zwiàzane sà zdarzenia wymienione w pkt 1—6.
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4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 3, powstaje
z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca, w którym po-
wsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce dokonanie zwrotu,
i nale˝y go spe∏niç nie póêniej ni˝ w terminie rozlicze-
nia podatku od towarów i us∏ug za ten miesiàc,
a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29
ust. 2c ustawy — nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏y okolicz-
noÊci uzasadniajàce dokonanie zwrotu. 

§ 12. Przepis § 10 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem § 11 ust. 3 pkt 6, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia  Ministra
Finansów  z dnia 20 grudnia 2001 r. 
(poz.  1711)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ CZYNNOÂCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R. Z OBOWIÑZKU EWIDENCJONOWANIA
PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJÑCYCH

1. Sprzeda˝ towarów i Êwiadczenie us∏ug na rzecz
pracowników podatnika. 

2. Âwiadczenie us∏ug na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz osób fi-
zycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile
∏àcznie zostanà spe∏nione nast´pujàce warunki:1)

1) ka˝da sprzeda˝ us∏ugi dokonana przez podatnika
jest dokumentowana fakturà, w której zawarte sà
m. in. dane  identyfikujàce odbiorc´ oraz jego pod-
pis,

2) liczba wszystkich dokonanych operacji sprzeda˝y
us∏ug, o których  mowa w pkt 1, w 2001 r. nie prze-
kroczy∏a 50, przy czym liczba  odbiorców tych us∏ug
w tym okresie by∏a mniejsza ni˝ 20.2)

3. Sprzeda˝ nieruchomoÊci, sprzeda˝ towarów
w systemie wysy∏kowym (pocztà lub przesy∏kami ku-
rierskimi) oraz Êwiadczenie us∏ug, za które to czynno-
Êci zap∏ata w ca∏oÊci  nast´puje  za poÊrednictwem
poczty  lub banku na rachunek bankowy podatnika,
z wy∏àczeniem p∏atnoÊci  dokonywanych czekiem, ban-
kowà kartà p∏atniczà lub kredytowà,  przy czym z dowo-
dów tych jednoznacznie wynika, jakiej  konkretnie
transakcji zap∏ata dotyczy∏a.1) 3)

4. Âwiadczenie us∏ug niematerialnych, z wy∏àcze-
niem us∏ug  hotelarskich i turystycznych. 

5. Sprzeda˝ dokonywana przy u˝yciu urzàdzeƒ s∏u-
˝àcych  do  automatycznej sprzeda˝y towarów, z wyjàt-
kiem sprzeda˝y paliw  p∏ynnych.

6. Przyjmowanie  przez rewizorów nale˝noÊci zwià-
zanych z wykonywaniem us∏ug przewozu osób,
a w przypadku transportu  kolejowego — równie˝ przez
konduktorów.

7. Âwiadczenie us∏ug finansowych, pocztowych
i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i cie-
p∏a, gazu przewodowego, energii elektrycznej, us∏ug
odprowadzania i oczyszczania Êcieków, usuwania
Êmieci i nieczystoÊci,  us∏ug kominiarskich, a tak˝e in-
nych us∏ug komunalnych materialnych, z wy∏àczeniem
sprzeda˝y gazu p∏ynnego oraz us∏ug w zakresie prania,
chemicznego czyszczenia i farbowania, prasowania
i maglowania oraz przewozu osób i ∏adunków taksów-
kami osobowymi i baga˝owymi. 

8. Us∏ugi weterynaryjne oraz us∏ugi zwiàzane z cho-
wem i hodowlà zwierzàt.

9. Sprzeda˝ biletów komunikacji lotniczej.

10. CzynnoÊci wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 usta-
wy. 

————————
1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpocz´li ewidencjono-

wanie tych  us∏ug (sprzeda˝y towarów) przed dniem
1 stycznia 2002 r.

2) Dotyczy równie˝ podatników rozpoczynajàcych w 2002 r.
wykonywanie czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ustawy,
je˝eli  do koƒca roku 2001 podatnik spe∏ni warunki, o któ-
rych mowa w pkt 2 za∏àcznika, z tym ˝e w przypadku po-
datników  rozpoczynajàcych wykonywanie czynnoÊci
w drugiej po∏owie 2002  r.,  je˝eli liczba operacji  sprzeda˝y
tych us∏ug do koƒca roku nie  przekroczy odpowiednio 25,
a liczba odbiorców tych us∏ug 10. 

3) W zakresie sprzeda˝y wysy∏kowej towarów korzystanie ze
zwolnienia mo˝liwe jest tylko przez podatników, którzy, nie-
zale˝nie od innych wymogów dotyczàcych zwolnienia z ewi-
dencjonowania, prowadzà  szczegó∏owà ewidencj´ dowo-
dów zap∏aty, na podstawie której mo˝na ustaliç równie˝ da-
ne (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzàcej dzia∏alno-
Êci gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzàcej dzia∏al-
noÊç gospodarczà w formie indywidualnego gospodarstwa
rolnego, na rzecz której dokonano wysy∏ki towarów.
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Za∏àcznik nr 2

TERMINY ROZPOCZ¢CIA EWIDENCJONOWANIA US¸UG PRZEWOZU OSÓB I ¸ADUNKÓW TAKSÓWKAMI

Lp. Termin od dnia Podatnicy, których NIP  koƒczy si´ cyfrà
1 od 1.10.2002 r. 0
2 od 1.11.2002 r. 1
3 od 1.12.2002 r. 2
4 od 1.01.2003 r. 3
5 od 1.02.2003 r. 4
6 od 1.03.2003 r. 5
7 od 1.04.2003 r. 6
8 od 1.05.2003 r. 7
9 od 1.06.2003 r. 8
10 od 1.07.2003 r. 9


