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Kasy online

– terminy wprowadzenia
i zasady działania
Uchwalona 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza kasy online. Nadal można
będzie jednak stosować dotychczasowe kasy. Ich obowiązkowa wymiana będzie się odbywać etapami i rozpocznie się od 2020 r.
Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży z zastosowaniem
trzech rodzajów kas rejestrujących, tj.:
nowych kas online, czyli kas rejestrujących, które zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy na zewnętrzne
nośniki danych oraz umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas;
kas z elektronicznym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania
danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas;
kas z papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania
danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas.
Uwaga!
Od 1 maja 2019 r. w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.

Zasady wymiany dotychczasowych kas na kasy online
Stosowanie kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będzie stopniowo wygaszane. Ograniczono terminy wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów
i warunków technicznych dla tych kas rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że po tym
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okresie (patrz tabela 1) podatnicy nie będą mogli używać tych kas. Podatnicy mogą używać dotychczasowych kas, chyba że będą wykonywali czynności, dla których wymiana
jest obowiązkowa (patrz tabela 2).
Tabela 1. Terminy wydawania potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących
Rodzaj kas rejestrujących

Okres, na jaki są wydawane

kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii

do 31 grudnia 2022 r.

kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii

do 31 sierpnia 2019 r.

Pewna grupa czynności obowiązkowo będzie musiała być ewidencjonowana przy użyciu
kas online. Nie dotyczy to jednak całej działalności podatnika, lecz tylko wymienionych
czynności. Wymiana kas będzie się jednak odbywała stopniowo.
Tabela 2. Terminy obowiązkowej wymiany kas rejestrujących na kasy online
Lp.

Termin, od kiedy
należy stosować
kasy online

Czynności, które muszą być ewidencjonowane
przy użyciu kas online

1

2

3

1.

1 stycznia 2020 r.

świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów

2.

1 stycznia 2020 r.


świadczenie usług:

naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowa-

nia, oraz

wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz moto-

rowerów
3.

1 stycznia 2020 r.

sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

4.

1 lipca 2020 r.

świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

5.

1 lipca 2020 r.

świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

6.

1 lipca 2020 r.

sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych
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1

2

3

7.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług fryzjerskich

8.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług kosmetycznych i kosmetologicznych

9.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług budowlanych

10.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy
i lekarzy dentystów

11.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług prawniczych

12.

1 stycznia 2021 r.

świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie
wstępu

Uwaga!
Minister Finansów został upoważniony do wydłużenia terminów na wprowadzenie
kas online w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych
przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

Zasady działania i użytkowania kas online
Kasy online umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Nowe kasy mają za zadanie zapewnić przesyłanie za pomocą Internetu
danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas:
w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub
na żądanie Szefa KAS, w postaci JPK,
oraz przesyłanie i odbiór poleceń związanych z pracą kas (np. fiskalizacja).
Centralne Repozytorium Kas to system teleinformatyczny. Prowadzi go Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem danych w nim zawartych.
Tabela 3. Zasady działania Centralnego Repozytorium Kas
Lp.

Obowiązki Centralnego Repozytorium Kas

1

2

1.

odbieranie i gromadzenie danych z kas online, które obejmują dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji
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1

2

2.

odbieranie i gromadzenie danych z kas online, które obejmują dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas, które
wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o:

fiskalizacji kasy

zmianach stawek podatku

zmianach adresu punktu sprzedaży

datach dokonania przeglądów technicznych

3.

analiza i kontrola danych z kas online

4.

przesyłanie poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas online

Uwaga!
W przypadku kas zakupionych od 1 maja 2019 r. prawo do ulgi na ich zakup przysługuje tylko wtedy, gdy będą to kasy online.
Gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nastąpi problem z połączeniem z Centralnym
Repozytorium Kas (brak zasięgu sieci komórkowych lub brak operatorów świadczących
dostęp do Internetu), sposób postępowania zależy od tego, czy brak połączenia jest czasowy czy stały.
Tabela 4. Zasady postępowania w przypadku braku dostępu do Internetu
Czasowy brak dostępu do Internetu –
obowiązki podatnika

Stały brak dostępu do Internetu
– obowiązki podatnika

1.

prowadzenie ewidencji sprzedaży
za pomocą kasy online, nawet w
przerwie dostępu do Internetu

prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą
kasy online, nawet w przypadku braku dostępu
do Internetu

2.

po ustaniu problemu niezwłoczne
zapewnienie połączenia

uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego
na przesyłanie danych z kas online do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach
czasowych

Lp.

Uwaga!
Podatnicy mogą używać kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie
muszą to być kasy kupione przez nich.
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