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Wstęp

Wraz z początkiem tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra 
rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nadal obo-
wiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługu-
jące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych 
nieprzekraczającą 20.000 zł. W 2017 roku pojawiło się jednak kilka zmian 
w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, o czym prze-
czytają Państwo w tej publikacji. Już dziś warto też sprawdzić, jakie zmia-
ny w zakresie kas fiskalnych czekają podatników w 2018 roku.

W publikacji zamieściliśmy wiele praktycznych wyjaśnień, dzięki czemu 
kwestie dotyczące kas rejestrujących nie będą sprawiać kłopotów. Na koń-
cu publikacji znajdą Państwo aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Życzę udanej lektury
Sylwia Maliszewska

redaktor prowadzący
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Wykaz stosowanych skrótów
rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania 

– rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177)

rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas – rozporządzenie ministra 
finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydat-
kowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 163)

rozporządzenie w sprawie kas – rozporządzenie ministra finansów 
z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363)

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) 

JPK – jednolity plik kontrolny

uor – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1047 ze zm.)
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Kasy fiskalne 2017: Poznaj 4 ważne zmiany
Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w spra-

wie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Sprawdź na przykładach, 
co w praktyce oznaczają zmienione przepisy.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra roz-
woju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnie-
nia określone przepisami tego rozporządzenia obowiązują do tylko końca 
2017 roku. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż w ostatnich latach rozporzą-
dzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określały zwol-
nienia w cyklach dwuletnich.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania 
w większości powtarza przepisy poprzednio obowiązującego rozporządze-
nia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (tj. obowiązującego 
w latach 2015–2016 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa-
niu kas rejestrujących, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1215).

WAŻNE
Nadal obowiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze 
względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł. 

Istnieje jednak kilka różnic między obecnym a poprzednim rozporządze-
niem w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

1. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmującego 
usługi wykonywane osobiście przez osoby niewidome

Nowe rozporządzenie wprowadziło zwolnienie z obowiązku ewidencjo-
nowania obejmujące usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, 
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub 
zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego 




