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Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób, warunki i tryb
odliczania od kwoty podatku nale˝nego (zwrotu) kwo-
ty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, zwa-
nej dalej „ustawà”, oraz przypadki, warunki i tryb
zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy,
przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia wa-
runków zwiàzanych z jej odliczeniem (zwrotem), po-
wodujàce koniecznoÊç dokonania przez podatnika
zwrotu tych kwot.

§ 2. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4
ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, mo˝e byç doko-
nane w deklaracji podatkowej dla podatku od towa-
rów i us∏ug za okres rozliczeniowy, w którym rozpo-
cz´to ewidencjonowanie, lub za okresy nast´pujàce
po tym okresie rozliczeniowym. Podstawà do odlicze-
nia jest posiadanie przez podatnika dowodu zap∏aty
ca∏ej nale˝noÊci za kas´ rejestrujàcà.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozlicze-
niowym odliczenia, z tytu∏u zakupu kas rejestrujàcych,
nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty ró˝nicy mi´dzy podat-
kiem nale˝nym a podatkiem naliczonym, o których
mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota po-
datku naliczonego jest wi´ksza albo równa kwocie po-
datku nale˝nego w danym okresie rozliczeniowym,
podatnik mo˝e otrzymaç zwrot nierozliczonej wczeÊ-
niej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy,
z tym ˝e w danym okresie rozliczeniowym kwota
zwrotu nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci:

1) 25 % kwoty przys∏ugujàcej podatnikowi do odli-
czenia przed jego pierwszym dokonaniem — je˝e-
li podatnik sk∏ada deklaracje za okresy miesi´czne,
lub

2) 50 % kwoty okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli podatnik
sk∏ada deklaracje za okresy kwartalne.

§ 3. 1. Dokonanie odliczenia nast´puje pod warun-
kiem z∏o˝enia przez podatnika do w∏aÊciwego naczel-
nika urz´du skarbowego, przed terminem rozpocz´cia

ewidencjonowania, pisemnego zg∏oszenia o liczbie
kas rejestrujàcych i miejscu (adresie) ich u˝ywania,
które podatnik zamierza stosowaç do ewidencjono-
wania. W przypadku podatników, którzy zamierzajà
stosowaç do ewidencjonowania jednà kas´ rejestrujà-
cà, zg∏oszenie mo˝e byç dokonane na formularzu
zg∏oszenia o miejscu instalacji kasy rejestrujàcej
zgodnie z przepisami dotyczàcymi kryteriów i warun-
ków technicznych, którym muszà odpowiadaç kasy
rejestrujàce oraz warunków ich stosowania, o ile zg∏o-
szenie to zosta∏o z∏o˝one przed powstaniem obowiàz-
ku ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogà dokonaç podatnicy, którzy roz-
pocznà ewidencjonowanie nie póêniej ni˝ w obowià-
zujàcych ich terminach, przy u˝yciu kas rejestrujàcych
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w przepisach do-
tyczàcych kryteriów i warunków technicznych, którym
muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce oraz warunków
ich stosowania.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio do podatników wymienionych w art. 114
ustawy.

§ 4. 1. Podatnicy wykonujàcy wy∏àcznie czynnoÊci
zwolnione od podatku od towarów i us∏ug lub zwol-
nieni od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub
ust. 9 ustawy, którzy:

1) rozpocz´li ewidencjonowanie nie póêniej ni˝
w obowiàzujàcym ich terminie,

2) dokonali zg∏oszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
o liczbie kas rejestrujàcych i miejscu (adresie) ich
u˝ywania,

3) z∏o˝yli zg∏oszenie o miejscu instalacji kasy reje-
strujàcej wymagane na podstawie przepisów do-
tyczàcych kryteriów i warunków technicznych,
którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce oraz
warunków ich stosowania

— mogà otrzymaç zwrot kwot, o których mowa
w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5
ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika sk∏a-
dany do w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego.
Wniosek powinien zawieraç: imi´ i nazwisko lub na-
zw´ podatnika, jego dane adresowe oraz numer iden-
tyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników
Êwiadczàcych us∏ugi przewozów osób i ∏adunków tak-
sówkami osobowymi i baga˝owymi — dodatkowo in-
formacj´ o numerze licencji na wykonywanie trans-
portu drogowego taksówkà oraz numerze rejestracyj-
nym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kas´
rejestrujàcà.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujàcych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y
do∏àczyç:

1) dane okreÊlajàce imi´ i nazwisko lub nazw´ pod-
miotu prowadzàcego serwis kas, który dokona∏ fis-
kalizacji kasy rejestrujàcej;

2) orygina∏ faktury potwierdzajàcej zakup kasy reje-
strujàcej wraz z dowodem zap∏aty ca∏ej nale˝noÊci
za kas´ rejestrujàcà;

3) informacje o numerze rachunku bankowego po-
datnika lub rachunku podatnika w spó∏dzielczej
kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której jest
cz∏onkiem, na który nale˝y dokonaç zwrotu;

4) fotokopi´ Êwiadectwa przeprowadzonej legalizacji
ponownej taksometru wspó∏pracujàcego z kasà
o zastosowaniu specjalnym s∏u˝àcà do prowadze-
nia ewidencji przy Êwiadczeniu tych us∏ug, w tym
równie˝ zintegrowanego w jednej obudowie z ka-
sà — w przypadku podatników Êwiadczàcych us∏u-
gi przewozu osób i ∏adunków taksówkami osobo-
wymi i baga˝owymi.

§ 5. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 2—4,
dotyczà równie˝ zakupu kas rejestrujàcych zintegro-
wanych w jednej obudowie z taksometrem, które
spe∏niajà wymogi okreÊlone w przepisach dotyczà-
cych kryteriów i warunków technicznych, którym mu-
szà odpowiadaç kasy rejestrujàce oraz warunków ich
stosowania.

§ 6. 1. Podatnicy sà obowiàzani do zwrotu odliczo-
nych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na za-
kup kas rejestrujàcych w przypadkach okreÊlonych
w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okre-
sie trzech lat od dnia rozpocz´cia ewidencjonowania:

1) zaprzestanà dzia∏alnoÊci;

2) nastàpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie og∏oszona upad∏oÊç;

4) nastàpi sprzeda˝ przedsi´biorstwa lub zak∏adu
(oddzia∏u);

5) dokonajà odliczenia z naruszeniem warunków,
o których mowa w § 2 i 3.

2. Obowiàzek zwrotu odliczonych lub zwróconych
kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujàcych do-
tyczy tylko tych kas, których dotyczà okolicznoÊci wy-
mienione w ust. 1.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, powstaje
z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca lub kwarta∏u,
w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce doko-
nanie zwrotu.

4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, nale˝y
spe∏niç nie póêniej ni˝ w terminie rozliczenia podatku
od towarów i us∏ug za miesiàc lub kwarta∏, w którym
powsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce dokonanie zwro-
tu, a w przypadku podatników, o których mowa
w art. 111 ust. 5 ustawy — nie póêniej ni˝ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym po-
wsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce dokonanie zwrotu.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w spra-
wie kas rejestrujàcych (Dz. U. Nr 113, poz. 720).


