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Stosowane skróty:

akty prawne:

112 dyrektywa – dyrektywa 2006/112/WE Rady 
w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej
Kc – Kodeks cywilny
Kks – Kodeks karny skarbowy
Kp – Kodeks pracy
Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
Kro – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ksh – Kodeks spółek handlowych
Op – Ordynacja podatkowa
rozporządzenie pkpir – rozporządzenie ministra finan-
sów w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów
rozporządzenie składkowe – rozporządzenie mini-
stra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 
rozporządzenie w sprawie kas – rozporządzenie mini-
stra finansów w sprawie kas rejestrujących
rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas – rozpo-
rządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących
updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych
updop – ustawa o podatku dochodowym od osób praw-
nych
uor – ustawa o rachunkowości
upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
usdg – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
ustawa akcyzowa – ustawa o podatku akcyzowym
ustawa emerytalna – ustawa o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ustawa o PCC – ustawa o podatku od czynności cywil-
noprawnych
ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
ustawa o zfśs – ustawa o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych

ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa
ustawa zdrowotna – ustawa o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne

pozostałe skróty:

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej
FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych
FP – Fundusz Pracy
IS – izba skarbowa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MF – minister finansów
MPiPS – minister pracy i polityki społecznej
MRPiPS – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TK – Trybunał Konstytucyjny
UC – urząd celny
US – urząd skarbowy
WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
wnip – wartości niematerialne i prawne
WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie sprzedawca nie jest zobowiązany do do-
kumentowania takiej sprzedaży fakturą (wystarczy paragon fiskalny) – z wyjątkiem przypadku, gdy 
nabywca zażąda od niego wystawienia faktury.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy dotyczy również podatników wykonujących 
wyłącznie czynności zwolnione od VAT, a także korzystających ze zwolnienia z uwagi na nieprzekro-
czenie rocznego limitu obrotów w wysokości 150 000 zł.

Uwaga! Nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz dokumentowania 
za pomocą paragonu fiskalnego sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prawnych, podmiotów 
nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
a także rolników innych niż ryczałtowych (tzn. niekorzystających ze specjalnego zwolnienia z VAT).

Niemniej nie ma też zakazu ewidencjonowania takiej sprzedaży w posiadanej kasie rejestrującej, a 
obligując sprzedawców do umieszczenia – na życzenie nabywcy – jego numeru identyfikacji podatko-
wej (NIP) na paragonie fiskalnym (§ 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia w sprawie kas), prawodawca wręcz 
przewidział taką możliwość.

 
Dwa rodzaje zwolnień
Sam fakt sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź 

rolników ryczałtowych nie zawsze oznacza, że podatnik powinien zakupić kasę fiskalną i jej używać. 
Ustawodawca przewidział bowiem dość szeroki katalog zwolnień:

■ przedmiotowych (dotyczących określonych transakcji) i
■ podmiotowych (dotyczących całej sprzedaży podatników, spełniających określone warunki), z 

których można pod pewnymi warunkami skorzystać.
Są one uregulowane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z ewidencji. Aktualne obowiązuje od 

1.01.2015 do 31.12.2016 r.
 
Transakcje zwolnione z obowiązku rejestracji
Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania (w danym roku podatkowym) są czynności wymienio-

ne w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencji (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Jest 
to dość obszerny katalog zwolnień przedmiotowych, bo składający się z 50 pozycji, przy czym wiele z 
nich jest identyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zwolnienia przedmiotowe obejmują różnego rodzaju transakcje (patrz tabela), dla których wpro-
wadzenie obowiązku ewidencyjnego byłoby uciążliwe lub bezcelowe (np. z uwagi na to, że są one 
dokumentowane w inny sposób albo dokonywane z zachowaniem szczególnej formy prawnej).

Co do zasady zwolnienia przedmiotowe mogą być stosowane przez wszystkich podatników, nawet 
tych, którzy przekroczyli limity zwolnienia podmiotowego (patrz niżej) i mają bezwzględny obowią-
zek ewidencjonowania transakcji w kasie fiskalnej.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Podatnicy, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają 
obowiązek posiadania kasy rejestrującej (fiskalnej) i
ewidencjonowania przy jej użyciu obrotu i kwot podatku należnego.
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Stosowanie niektórych z tych zwolnień wymaga jednoczesnego dokumentowania czynności w ca-
łości fakturą – obowiązek taki dotyczy dostaw i usług wymienionych w poz. 21, 26, 27 oraz 49 załącz-
nika (usług krótkotrwałego zakwaterowania, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, związanych z obsługą rynku nieruchomości, dostawy towarów i świadczenia usług 
zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Z kolei zwolnienia przewidziane w poz. 37 i 38 załącznika, dotyczące dostawy towarów w systemie 
wysyłkowym i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych, uzależnione są od spełnienia warunków dotyczących trybu i udoku-
mentowania zapłaty.

Otóż zapłata ma być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (skok), odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub w skok, któ-
rej jest członkiem. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie ma wy-
nikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy. Podatnik musi być w stanie przypisać każdą płatność 
do konkretnej sprzedaży.

W praktyce sprzedawcy coraz częściej korzystają z usług serwisów oferujących płatności elektro-
niczne typu: PayPal, PayU, Platnosci.pl itp. Dopiero gdy środki elektroniczne w odpowiedniej kwocie 
zostaną zgromadzone na rachunku wirtualnym prowadzonym przez taki serwis, środki wysyłane są 
przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Powstaje wątpliwość, czy można wówczas zastosować 
wskazane tu zwolnienia?

Organy podatkowe zajmują obecnie korzystne dla podatników stanowisko, co potwierdzają m.in.
interpretacje IS w: Katowicach z 6.02.2014 r. (IBPP3/443-1372/13/KG), Poznaniu z 31.12.2013 r. 
(ILPP2/443-1014/13-4/AKr) oraz Warszawie z 23.12.2015 r. (IPPP2/4512-1055/15-3/RR).

Wskazane wyżej zwolnienia obowiązywały w tym kształcie także na gruncie poprzednio obowią-
zującego rozporządzenia (w latach 2013-2014). Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencji było dodanie w załączniku poz. 49, na 
podstawie której zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej objęto dostawę towa-
rów i świadczenie usług, które w myśl przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika 
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Oznacza to, że począwszy od 1.01.2015 r. sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych nie musi być rejestrowana przy użyciu kasy. Jest to istotna różnica w stosunku do 
stanu obowiązującego do końca 2014 r., gdy sporadyczna sprzedaż samochodów firmowych lub inne-
go majątku wiązała się z koniecznością instalacji kasy rejestrującej. Warunkiem zastosowania nowego 
zwolnienia jest udokumentowanie sprzedaży fakturą.

Rozszerzono również zakres zwolnienia przewidzianego dotychczas dla czynności wykonywanych 
przez notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P. Ponieważ czynności te może wy-
konywać również zastępca lub aplikant notarialny, zwolnieniem objęto po prostu wszystkie czynności 
notarialne (poz. 28 załącznika do rozporządzenia).

Także podatnicy świadczący  usługi telekomunikacyjne, objęte wcześniej zwolnieniem, nadal 
mogą z niego korzystać, a ponadto zwolnienie rozciągnięto również na świadczone przez tych podat-
ników usługi nadawcze oraz elektroniczne (w rozumieniu art. 2 pkt 25b oraz pkt 26 ustawy o VAT), 

Przykład

Podatnik prowadzi sprzedaż detaliczną i posiada kasę fiskalną. Sprzedał firmową nierucho-
mość na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie rejestruje tej sprze-
daży w kasie fiskalnej, bo dostawa nieruchomości jest objęta zwolnieniem z tego obowiązku (poz. 
36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencji).
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a to ze względu na ich podobną specyfikę (poz. 22–24 załącznika).
Inną porządkującą zmianą było usunięcie zwolnienia przewidzianego wcześniej w poz. 43 załącz-

nika, w której wymieniono  sprzedaż biletów i rezerwację miejsc  przy przewozach rozkładowych 
pasażerskich. Nie oznacza to jednak, że taka sprzedaż nie jest już objęta zwolnieniem przedmiotowym 
– jako że rozkładowe przewozy pasażerskie są świadczeniem usług, zastosowanie ma zwolnienie z 
poz. 38 załącznika (istniejące także do tej pory w poz. 37 załącznika do starego rozporządzenia) dla 
usług, za które zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub skok, gdy z ewidencji 
i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z załącznika do rozporządzenia zniknęło też zwolnienie, przewidziane uprzednio w poz. 34, dla 
świadczenia usług dokumentowanych fakturą, o ile liczba świadczonych usług w poprzednim roku 
podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20.

Prawodawca uznał bowiem, że przy niewielkiej sprzedaży podatnik może skorzystać ze zwolnienia 
ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, a dotychczasowa praktyka wskazywała, że podatnicy, 
powołując się na to zwolnienie przedmiotowe, ukrywali rzeczywisty zakres sprzedaży podlegającej 
rejestracji przy użyciu kas.

 
Zwolnienia podmiotowe
Zwolnienia podmiotowe przysługują pod warunkiem nieprzekroczenia ustalonego limitu obrotów 

z tytułu transakcji podlegających obowiązkowi ewidencjonowania.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencji w § 3 ust. 1 zwalnia z obowiązku ewidencjonowa-

nia w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31.12.2016 r., podatników:
■ u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20 000 
zł,

■ rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli 
kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 
poprzednim roku podatkowym, 20 000 zł, 

■ rozpoczynających w danym roku podatkowym (po 31.12.2014 r.) dostawę towarów lub świadcze-
nie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do 
okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, 20 000 zł.

Ze zwolnienia podmiotowego, bez względu na ww. limit obrotów, w stosunku do całej swojej sprze-
daży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, korzystać mogą również podatnicy, którzy:

■ dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania,wy-
mienione w części I załącznika do rozporządzenia, o ile udział procentowy tych czynności w cał-
kowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%,

■ rozpoczynają w danym roku podatkowym (po 31.12.2014 r.) dostawę towarów lub świadcze-
nie usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich 
udział procentowy obrotu za  okres pierwszych 6 miesięcy wykonywania tych czynności  (a gdy 
przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż 6 miesięcy – 
przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku), będzie wyższy niż 80%.

W myśl § 3 ust. 4 rozporządzenia, przy obliczaniu limitu zwolnienia (20 000 zł), nie uwzględnia się 
zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu dostawy:

■ nieruchomości,
■ środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
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Ponadto sprzedaż taka jest zwolniona w ogóle z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas 
fiskalnych (nawet gdy podatnik przekroczył ww. limit i zainstalował kasę).

Utrata prawa do zwolnienia
Prawo do zwolnienia podmiotowego można utracić. Kwestię tę reguluje szczegółowo § 5 rozporzą-

dzenia w sprawie zwolnień z ewidencji.
Podatnik, który już w poprzednich latach dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych niepro-

wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, utraci prawo do zwolnienia pod-
miotowego, jeśli w jednym z miesięcy bieżącego roku jego obrót z takiej sprzedaży przekroczy  20 
000 zł. Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik 
przekroczył ten limit.

Z kolei podatnik, który w danym roku rozpoczął dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, utraci pra-
wo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył on obrót 
z tytułu tych czynności, w proporcji do okresu ich wykonywania, w kwocie 20 000 zł.

Podatnik korzystający ze zwolnienia, z uwagi na osiągnięty w poprzednim roku udział procentowy 

sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, utraci prawo do tego zwolnie-
nia po upływie 2 miesięcy, licząc od końca półrocza bieżącego roku podatkowego, jeżeli w okresie 
tego półrocza udział procentowy będzie równy albo niższy niż 80%.

Wyjątkiem są tu podatnicy, dla których utrata zwolnienia, z uwagi na osiągnięty w poprzednim 
roku udział procentowy, wiązałaby się z rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej 
niż 5000 kas fiskalnych. Dla takiego podatnika utrata zwolnienia odroczona jest o rok, licząc od koń-
ca półrocza danego roku podatkowego, w którym udział procentowy jest równy albo niższy niż 80%. 
Natomiast podatnik rozpoczynający sprzedaż podlegającą ewidencjonowaniu w danym roku po-
datkowym, utraci zwolnienie przysługujące mu z uwagi na przewidywany udział procentowy, jeżeli 
faktyczny udział procentowy w okresie pierwszych 6 miesięcy wykonywania tych czynności będzie 
równy albo niższy niż 80%. Zwolnienie takie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po mie-
siącu, w którym upłynął ten 6-miesięczny okres.

Przykład

Podatnik kontynuuje działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego rozpoczętą w 
2015 r. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych przekroczyła 20 000 zł w czerwcu 2016 r. Obowiązek ewidencjonowania trans-
akcji przy użyciu kasy rejestrującej powstał od 1.09.2016 r. Do końca sierpnia 2016 r. sprzedaż 
nie musiała być rejestrowana w kasie.

Przykład

Podatnik w kwietniu 2016 r. rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przyjął wówczas, że wartość tej sprzeda-
ży do końca roku nie przekroczy 15 000 zł (proporcja 9/12 z 20 000 zł). Jednak wartość sprzedaży 
we wrześniu 2016 r. przekroczyła 15 000 zł.

Obowiązek ewidencjonowania transakcji przy użyciu kasy rejestrującej powstanie wobec tego 
podatnika począwszy od 1.12.2016 r. Sprzedaż realizowana do końca listopada 2016 r. jeszcze 
nie musi być rejestrowana w kasie.


