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Online cash registers - deadline for implementation

  online cash registers (/temat/kasy-�skalne-…       4.75 /5 ( 173 )    2020-01-17

The president signed the act on online cash registers. Businesses making sales to persons not engaged in economic activity will be required

to gradually phase out  cash registers (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasa-�skalna-kto-ma-obowiazek-jej-posiadania)  traditional

cash register for online. For whom and when   will online cash registers be obligatory? 

Obligation to use online cash registers 

Originally, the obligation to use online cash registers was to apply to all entrepreneurs and apply from January 2018. But the Ministry of

Finance eventually changed the approach to this topic and decided to spread the obligation to use online cash registers in time by setting a

fairly long transition period. 

January 2020 - as the �rst car workshop

From January 2020, online cash registers are required to have:

a) providing repair services of motor vehicles and mopeds, including tire repair, �tting, retreading and regeneration, as well as replacement

of tires or wheels for motor vehicles and mopeds;

b) selling motor gasoline, diesel oil, gas intended for propulsion of internal combustion engines.

July 2020 - hotels, guesthouses, gastronomy

From July 2020, the following will be required to register at online cash registers:

a) providing permanent or seasonal food-related services - stationary catering establishments and short-term accommodation services;

b) involved in the sale of coal, briquette and similar solid fuels produced from coal, lignite, coke and semi-coke for heating purposes.

January 2021 - hairdressers, beauticians, doctors, lawyers, builders, �tness centers and gyms

The group of companies with a compulsory online cash register will also include service providers:

a) hairdressing;

b) cosmetic and cosmetological;

c) construction;

d) in the �eld of medical care provided by doctors and dentists;

e) legal;

f) related to the operation of facilities to improve physical �tness - only in the �eld of admission.

Obligation to use online cash registers  (/-kasy-�skalne-online#0-Obowiazek-stosowania-kas-�skalnych-online-)

January 2020 - as the �rst car workshop (/-kasy-�skalne-online#1-Styczen-2020-r---jako-pierwsze-warsztaty-samochodowe)

July 2020 - hotels, guesthouses, gastronomy (/-kasy-�skalne-online#2-Lipiec-2020-r---hotele--pensjonaty--gastronomia)

SHORTCUTS

From 2023, taxpayers not mentioned in the above groups will be able to continue to use old cash registers until they are

depleted or the �scal memory is replaced. Pursuant to the provisions of the VAT Act, taxpayers can purchase an old cash

register within the following dates: 

- cash registers with electronic copy storage - until December 31, 2022; 

- cash registers with paper copy records - until August 31, 2019. 

However, the above does not mean that all taxpayers will be required to purchase a cash register online from 2023.
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Exchange of cash registers for online cash registers - what about the old cash register?

According to the Ministry of Finance, the cost of replacing cash registers will be reimbursed to some extent. Pursuant to the draft

regulation of the Minister of Finance on the deduction or refund of amounts spent on the purchase of cash registers

(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436)  , the discount  will remain at 90% of the net value of the cash register, however, not more

than PLN 700.

Data management from cash registers in the hands of KAS

Zarządzanie danymi z kas �skalnych online przypada na Szefa KAS czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Może on udostępniać dane z

kas Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Dodatkowo Szef

Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Centralne Repozytorium Kas (CRF) - czyli ma możliwość formułowania polecenia zapytań do

kas rejestrujących i jest administratorem danych w nim zawartych. 

CRK czyli Centralne Repozytorium Kas a kasy �skalne online

Kasy �skalne online zapewniają możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci

teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten odbiera i gromadzi informacje z

kas �skalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

Jakie dane znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas (CRK)?

W CRK znajdą się głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach

kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje o

�skalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.
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There is no obligation to register a cash register online so that you can take advantage of the discount for the purchase of a

cash register. You only need to purchase a cash register within six months of starting the record keeping. It results from art.

1 point 3g of the Act of 15 March 2019 amending the Act on tax on goods and services and the Act - Measurement Law.



Przeczytaj więcej na temat kas �skalnych online:

- Zakup kasy �skalnej online a ponowna ulga na jej nabycie (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-kasy-�skalnej-

online-a-ponowna-ulga-na-jej-nabycie)

- Ulga na zakup kasy �skalnej - kiedy można z niej skorzystać? (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-zakup-kasy-

�skalnej-kiedy-mozna-z-niej-skorzytac)

- Kasy �skalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-�skalne-online-w-

gastronomii)

- Kasy �skalne online - ostateczny termin wdrożenia (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-�skalne-online)
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Kasy �skalne online - cel zmian 

Nowelizacja ustawy o VAT pod kątem kas �skalnych online to temat, który wywołuje wiele obaw i wątpliwości u przedsiębiorców. Należy

jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję �nansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa

podatkowe. Cele wdrożenia nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób �zycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:

uszczelnienie i walka z luką w VAT,

zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz

paragonów elektronicznych,

wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń �skalnych

wchodzących do eksploatacji,

możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich

kontrola jest utrudniona.

Kwestia wprowadzenia kas �skalnych online jest uregulowana w znowelizowanej ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie

kas �skalnych. Nowelizacja ustawy weszła w życie 1 maja 2019 roku. Nie oznacza to jednak że od tego momentu podatnicy są zobowiązani

do zakupu kas �skalnych online i ewidencjonowania na nich sprzedaży - obowiązek ten bowiem będzie wprowadzany stopniowo dla

danych grup przedsiębiorców. 

Kasy �skalne online - pozostałe planowane zmiany - NIP na paragonie

Początkowo nowelizacje przepisów poza zmianą dotychczas stosowanych urządzeń rejestrujących na kasy �skalne online czy

wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie, gdy

nabywcą jest przedsiębiorca. W tamtym okresie przepisy nie zostały jednak uchwalone, ale jedynie do końca roku 2019. Od stycznia 2020

roku znowelizowane przepisy ustawy o VAT wskazują, że możliwość wystawienia faktury do paragonu, możliwa jest wyłącznie, gdy na

paragonie �skalnym zawarty jest numer NIP nabywcy. W innym wypadku sprzedawca nie może wystawić faktury do paragonu.

Przykład 1.

Pani Marianna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje sprzedaży akcesoriów kuchennych. W

styczniu 2020 roku dokonała sprzedaży kompletu garnków i sprzedaż udokumentowała paragonem �skalnym. 2 tygodnie po sprzedaży

klient zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury. Czy z uwagi na nowe przepisy możliwe jest wystawienie faktury do paragonu, na którym

nie było wskazanego numeru NIP nabywcy?

Nie, pani Marianna nie może wystawić faktury do paragonu, jeżeli na paragonie tym nie ma zamieszczonego numeru NIP nabywcy. 

Przykład 2. 

Pan Marian dokonuje sprzedaży części samochodowych. W styczniu 2020 roku dokonał sprzedaży klocków hamulcowych dla kontrahenta.

W celu udokumentowania sprzedaży wystawił paragon �skalny na kasie �skalnej, na którym zawarł NIP kontrahenta. W kolejnym dniu

kontrahent wystąpił do pana Mariana z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Czy pan Marian może wystawić fakturę do paragonu? 

Tak, z uwagi na fakt że na paragonie �skalnym zawarty jest NIP nabywcy, pan Marian ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie

nabywcy.

Kasy �skalne online w systemie w�rma.pl

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują swoją sprzedaż przy użyciu kasy �skalnej w systemie wFirma.pl (https://w�rma.pl/?

utm_source=unde�ned&utm_medium=pp_-kasy-�skalne-online&utm_campaign=unde�ned), maja możliwość wprowadzania

przychodów z łącznego raportu okresowego lub skorzystania z integracji systemu z drukarkami online. Integracja z drukarkami �skalnymi

online daje możliwość wystawiania paragonów �skalnych bezpośrednio z systemu. Drukarka �skalna online daje również możliwość

korzystania wielu użytkownikom jednocześnie w ramach jednej �rmy.

Art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem �skalnym

fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon

potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest

zidenty�kowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
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Integracja z drukarką online

W celu połączenia drukarki �skalnej online z systemem wFirma.pl konieczne jest połączenie z siecią WiFi lub złącze LAN (RJ45). Aby

podłączyć drukarkę �skalną online należy skorzystać z zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE. W pojawiającym

się oknie należy przejść do zakładki DRUKARKI ONLINE i skorzystać z opcji DODAJ i uzupełnić pola dotyczące nazwy drukarki oraz jej

numeru �skalnego. 

Wystawianie paragonów z NIP 

Aby wystawić paragon, na którym będzie zawarty NIP nabywcy należy skorzystać z opcji PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW »

PARAGON FISKALNY, gdzie w polu NABYWCA należy uzupełnić dane wraz z numerem NIP nabywcy. Wówczas na wydruku paragonu

�skalnego pojawi się informacja dotycząca danych kontrahenta oraz jego numer identy�kacji podatkowej (NIP). 

Polecamy: Numeru rachunku nie ma na białej liście podatników - co należy zrobić? (/-numeru-rachunku-nie-ma-na-bialej-liscie-

podatnikow-co-nalezy-zrobic)

Obecnie zintegrowane z systemem są dwie drukarki online: Elzab Mera ONLINE oraz Elzab Cuba ONLINE. Lista

zintegrowanych drukarek online będzie stale uzupełniania. 
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Ustawienia po stronie drukarki �skalnej zostały szczegółowo omówione w artykule pomocy: Drukarki �skalne online -

integracja z systemem (https://pomoc.w�rma.pl/-drukarki-�skalne-online-integracja-z-systemem)


(/images/fx/max/318183)



ZOBACZ TEŻ

Sprzedaż środków trwałych a kasa �skalna (/-sprzedaz-srodkow-trwalych-a-kasa-�skalna)

Zwrot ulgi na zakup kasy �skalnej przy zawieszeniu działalności (/-zwrot-ulgi-na-zakup-kasy-�skalnej-przy-zawieszeniu-

dzialalnosci)



Kasa �skalna w działalności nierejestrowanej - czy jest obowiązkowa? (/-kasa-�skalna-w-dzialalnosci-nierejestrowanej-czy-jest-

obowiazkowa)
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Możesz ocenić ten artykuł



Kasa �skalna - kto ma obowiązek jej posiadania?
(/-kasa-�skalna-kto-ma-obowiazek-
jej-posiadania)

Obowiązek posiadania kasy �skalnej w działalności gospodarczej
(/-obowiazek-posiadania-kasy-
�skalnej-w-dzialalnosci)

Nasze propozycje

 (/-amortyzacja-

samochodu-osobowego-�rmowego)

Amortyzacja samochodu osobowego �rmowego
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 (/-obowiazkowy-split-

payment)

Obowiązkowy split payment - jak działa i kogo obowiązuje?

 (/-system-zcrm-

budowanie-relacji-z-klientem-jeszcze-nigdy-nie-bylo-takie-proste)

System ZCRM - budowanie relacji z klientem jeszcze nigdy nie było takie proste!
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 (/-pracownicze-plany-

kapitalowe-czy-sa-obowiazkowe)

PPK czyli nowy system oszczędzania dla pracowników

(/-kasy-�skalne-online-w-gastronomii)Kasy �skalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku

(/-zmiany-w-vat-kasy-�skalne-online-i-zaplata-tylko-na-
zgloszony-rachunek)

Zmiany w VAT - kasy �skalne online i zapłata tylko na
zgłoszony rachunek

(/-kasa-�skalna-a-sprzedaz-�rmowych-samochodow)Sprzedaż �rmowych samochodów a kasa �skalna

(/-kasa-�skalna-kto-ma-obowiazek-jej-posiadania)Kasa �skalna - kto ma obowiązek jej posiadania?

(/-kasa-�skalna-online-dla-mechanikow-
samochodowych)

Kasa �skalna online dla mechaników samochodowych od
stycznia 2020

(/-kasa-�skalna-dla-posrednika-nieruchomosci-czy-jest-
obowiazkowa)

Kasa �skalna dla pośrednika nieruchomości - czy jest
obowiązkowa?

(/-kasa-�skalna-przy-uslugach-ubezpieczeniowych-i-
�nansowych-czy-jest-obowiazkowa)

Kasa �skalna przy usługach ubezpieczeniowych i
�nansowych - czy jest obowiązkowa?
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(/-kasa-�skalna-w-dzialalnosci-nierejestrowanej-czy-jest-
obowiazkowa)

Kasa �skalna w działalności nierejestrowanej - czy jest
obowiązkowa?

(/-kasa-�skalna-dla-sklepu-odziezowego-kiedy-nalezy-ja-
posiadac)

Kasa �skalna dla sklepu odzieżowego – kiedy należy ją
posiadać?

(/-kiedy-kasa-�skalna)Kasa �skalna online - zmiany w prawie od maja 2019

(/-kasa-�skalna-jako-aplikacja)Kasa �skalna jako aplikacja od stycznia 2020?

(/-kasa-�skalna-w)Kasa �skalna w 2019 roku

(/-czy-wiesz-ze-konieczna-jest-kasa-�skalna-przy-sprzedazy-w-okresie-
wakacyjnym)

Cash register for sales during the holiday
season

(/-sprzedaz-srodkow-trwalych-a-kasa-�skalna)Sale of �xed assets and cash register

(/-kasa-�skalna-a-uslugi-kulturalne-i-rozrywkowe)Cash register and cultural and entertainment services

(/-sprzedaz-akcesoriow-samochodowych-a-kasa-�skalna)Sale of car accessories and cash register

(/-kasa-�skalna-dla-apteki-czy-jest-obowiazkowa)Cash register for pharmacies - is it obligatory?

(/-kasa-�skalna-po-zamknieciu-dzialalnosci-o-czym-
nalezy-pamietac)

Cash register after closing the business - what should you
remember about?

(/-kasa-�skalna-dla-prawnikow-czy-jest-obowiazkowa)Cash register for lawyers - is it obligatory?

(/ d t l f k � k l )Ph l d h i t i it ?
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(/-sprzedaz-telefonu-a-kasa-�skalna)Phone sales and cash register - is it necessary?

(https://w�rma.pl/ksiegowosc-online?utm_campaign=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-
%20poradnik%20&utm_source=poradnikprzedsiebiorcy.pl%3Asidebar-najczesciej-
czytane&utm_content=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-%20CTA%20-
%202&utm_medium=banner&utm_source=unde�ned&utm_medium=pp_-kasy-�skalne-online&utm_campaign=unde�ned)

CALCULATORS

(https://w�rma.pl/ksiegowosc-online?utm_campaign=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-
%20poradnik%20&utm_source=poradnikprzedsiebiorcy.pl%3Asidebar-
kalkulatory&utm_content=02_Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-
%20wFirma.pl&utm_medium=banner&utm_source=unde�ned&utm_medium=pp_-kasy-�skalne-online&utm_campaign=unde�ned)

Linear depreciation calculator (/kalkulator-amortyzacji-metoda-liniowa)

Kilometers calculator (/kalkulator-kilometrowki)

Limits calculator for the cash register (/kalkulator-limitow-na-kase-�skalna)

Currency calculator (/kalkulator-walutowy)

Car lump calculator (/kalkulator-ryczaltow-samochodowych)

See all calculators   (/kalkulatory)
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(https://w�rma.pl/ksiegowosc-online?utm_campaign=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-
%20poradnik%20&utm_source=poradnikprzedsiebiorcy.pl%3Asidebar-ostatnio-
dodane&utm_content=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87%20online%20-%20CTA%20-
%203&utm_medium=banner&utm_source=unde�ned&utm_medium=pp_-kasy-�skalne-online&utm_campaign=unde�ned)
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PIT 37  PIT 36  środek trwały  kasy �skalne online  mikrorachunek  biała lista podatników  prosta spółka akcyjna
koszt całkowity zatrudnienia  umowa toolingu  remanent  dropshipping  500+ dla �rm  zniesienie obowiązkowych składek
zus  program dla biur rachunkowych  obowiązkowy split payment  jednolity plik kontrolny  bankowa księgowość online
opóźnienie w wysyłce jpk  korekta jpk  wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony  abolicja składek  jpk_vdek
wynagrodzenie chorobowe  działalność gospodarcza  ewidencja przebiegu pojazdu  księgowość przez internet  biuro
rachunkowe online  split payment  CRM  księgowość dla małych �rm
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(/-bankowa-ksiegowosc-online-czy-twoja-�rma-jest-bezpieczna)

Biuro rachunkowe online czy księgowość przez internet?
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(/-ksiegowosc-przez-internet)

Jeden rachunek bankowy do celów prywatnych i służbowych a koszty uzyskania przychodu
(/-jeden-rachunek-bankowy-do-celow-prywatnych-i-sluzbowych-a-koszty-uzyskania-przychodu)

KASY REJESTRUJĄCE (/KSIEGOWOSC/KASY-REJESTRUJACE)

Kasy �skalne online - ostateczny termin wdrożenia
(/-kasy-�skalne-online)

Sprzedaż �rmowych samochodów a kasa �skalna
(/-kasa-�skalna-a-sprzedaz-�rmowych-samochodow)

Obowiązek posiadania kasy �skalnej w działalności gospodarczej
(/-obowiazek-posiadania-kasy-�skalnej-w-dzialalnosci)

Kasa �skalna - kto ma obowiązek jej posiadania?
(/-kasa-�skalna-kto-ma-obowiazek-jej-posiadania)

Kasa �skalna online dla mechaników samochodowych od stycznia 2020
(/-kasa-�skalna-online-dla-mechanikow-samochodowych)

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Pit-37 - darmowy program do rozliczenia 2019 roku (/-sprawdz-kiedy-nalezy-zlozyc-deklaracje-pit-37)

PIT 36 - kto zobowiązany jest do złożenia zeznania (/-kto-jest-uprawniony-do-rozliczania-pit-36)

Środek trwały, wyposażenie, a może zwykły wydatek? (/-srodek-trwaly-czy-wyposazenie)

Kasy �skalne online - ostateczny termin wdrożenia (/-kasy-�skalne-online)

Indywidualny mikrorachunek podatkowy - jakich podatków i opłat dotyczy (/-indywidualny-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-

2020)

Biała lista podatników VAT – Jakie sankcje od 2020 roku? (/-biala-lista-podatnikow-vat)

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika - wszystko co warto wiedzieć! (/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-

pracownika)

Prosta spółka akcyjna - w jaki sposób ją założyć? (/-prosta-spolka-akcyjna)

Umowa toolingu- czym jest i jakie przynosi korzyści? (/-umowa-toolingu-czym-jest-i-jakie-przynosi-korzysci)

Remanent - w jaki sposób go przeprowadzić? (/-remanent-czyli-spis-z-natury)

WARTO WIEDZIEĆ

Dropshipping w Unii Europejskiej - co warto wiedzieć? (/-dropshipping-w-modelu-posrednictwa-z-krajami-z-ue)

500+ dla �rm, czyli nowe obniżki w opłacaniu składek (/-ulga-na-zus-500-plus-dla-przedsiebiorcow)

Zniesienie obowiązkowych składek ZUS – będzie zmiana dla �rm? (/-zniesienie-obowiazkowych-skladek-zus-dla-przedsiebiorcow)

Program dla biur rachunkowych -postaw na bezpieczeństwo! (/-program-dla-biur-rachunkowych-postaw-na-bezpieczenstwo)

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 - sprawdź konsekwencje (/-obowiazkowy-split-payment)

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć (/-jednolity-plik-kontrolny)

Bankowa księgowość online – czy Twoja księgowość jest bezpieczna? (/-bankowa-ksiegowosc-online-czy-twoja-�rma-jest-bezpieczna)

Brak kar za opóźnienie w wysyłce JPK VAT za lipiec 2019 r. (/-opoznienie-w-wysylce-jpk)

Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny? (/-korekta-jpk-czyli-kiedy-i-jak-skorygowac-jednolity-plik-

kontrolny)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - czy jest możliwe? (/-czy-mozna-wypowiedziec-umowe-na-czas-okreslony)

POLECAMY

Kiedy JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT i plik JPK_VAT? (/-jpk-vdek-czyli-comiesieczny-obowiazek-skladania-pliku-jpk-zamiast-

deklaracji-vat)

ZUS umorzy zaległości z ostatnich 20 lat! Abolicja składek 2019 (/-zus-umorzy-zaleglosci-z-20-lat-czyli-abolicja-skladek-2019)

Wynagrodzenie chorobowe - komu przysługuje i jak je wyliczyć? (/-jak-wyliczac-wynagrodzenie-chorobowe)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku)

E-księgowość jako metoda prowadzenia rozliczeń �rmy (/-e-ksiegowosc)

Ewidencja przebiegu pojazdu - co powinna zawierać? (/-ewidencja-przebiegu-pojazdu-w-biznesie)

Biuro rachunkowe online czy księgowość przez internet? (/-ksiegowosc-przez-internet)
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