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KASY FISKALNE – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2019 r. poz. 816 opublikowano
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas
rejestrujących. Rozporządzenie uchyla poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).
Obowiązkowe oświadczenia pracowników o umiejętności prowadzenia ewidencji
sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych
Zgodnie z par. 6 ust. 3 rozporządzenia podatnik (pracodawca) zobowiązany jest
zapoznać wszystkich pracowników obsługujących kasy fiskalne z zasadami
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących i wystawiania
paragonu fiskalnego oraz poinformować pracowników o skutkach ich
nieprzestrzegania.
Przeszkoleni pracownicy, przed przystąpieniem do obsługi kasy fiskalnej muszą
złożyć na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze
stron) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
Takie samo oświadczenie do 31 maja 2019 r. muszą złożyć pracownicy już
zatrudnieni w Państwa firmach. Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzór
informacji oraz oświadczenia (przesyłamy w załączeniu).
Nowe obowiązkowe oznaczenia literowe dla określonych stawek podatku VAT
Zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję
obowiązani są do przypisania oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku
lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący
sposób:
a. literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo
23%,
b. literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c. literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d. literze ”D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e. literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f. literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero
techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust.
1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.
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Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
podatnicy, prowadząc ewidencję przedstawiają, na żądanie organu podatkowego,
przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia
od podatku, o których mowa w pkt 5.
Podatnicy używający kas fiskalnych w dniu wejścia w życie przepisów niniejszego
rozporządzenia mogą do 31 lipca 2019 r. stosować dotychczasowe określenia
literowe.

Nowe momenty ewidencjonowania zaliczek w kasie fiskalnej otrzymanych
w gotówce lub przelewem.
Zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt. rozporządzenia podatnicy, którzy otrzymali przed
dokonaniem sprzedaży zaliczkę są obowiązani do jej zaewidencjonowania:
1. zaliczka w gotówce – sprzedawca wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą
jej otrzymania,
2. zaliczka przelewem – sprzedawca wystawia i wydaje paragon fiskalny
niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym, nie później niż
z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli
przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za
otrzymaną zaliczkę wystawia się najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.

