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Opinia w przedmiocie implementacji zmian w zakresie ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych 
przy stosowaniu oznaczeń literowych dla usług opodatkowanych według metody VAT-marża a także 
w związku z  wejściem w życie  dnia  1  października 2013 r.   przepisów rozporządzenia  Ministra  
Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., nr 363) 

W związku z tym, że kasy rejestrujące nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania sprzedaży usług 
opodatkowanych  tylko  od  marży  (dla  których  nie  wyodrębnia  się  kwoty  VAT),  należy  wykorzystać 
aktualne możliwości kas fiskalnych. W tym celu Minister Finansów wskazał wprost, w jaki sposób należy 
stosować  kasy  fiskalne  do  ewidencjonowania  sprzedaży  opodatkowanej  na  zasadzie  VAT-marża, 
wprowadzając  te  regulacje  do  przepisów  Rozporządzenia  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie  kas 
rejestrujących, zwane dalej Rozporządzeniem do §6.

Zgodnie z przepisami powołanego Rozporządzenia, w przypadku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu 
kasy fiskalnej, istnieje obowiązek przyporządkowywania sprzedaży opodatkowanych różnymi stawkami 
podatku  VAT  do  oznaczeń  literowych,  funkcjonujących  w  kasach  fiskalnych.   Minister  Finansów 
zarezerwował oznaczenie literowe „A” dla sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową, wynoszącą 23%. 

W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, opodatkowanych według szczególnych 
zasad VAT-marża,  dla  których powstał  obowiązek ewidencjonowania usług przy użyciu kasy fiskalnej, 
świadczone usługi turystyczne mogą w zasadzie zostać przyporządkowane do dowolnej „wolnej” litery – 
nie przyporządkowanej do innych stawek VAT (za wyjątkiem litery „A”). Dla sprzedaży opodatkowanej od 
marży należy przyporządkować  kolejną  wolną  literę  przypisując  jej  wartość  „0%” (nie  jest  to  stawka 
podatku VAT, lecz tzw. „zero techniczne”). 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy jednocześnie podatnik dokonywałby sprzedaży towarów i 
usług opodatkowanych stawką 0%, stosowanie kasy fiskalnej powinno odbywać się w taki sposób, aby 
dało  się  wyszczególnić  sprzedaż  opodatkowaną  na  zasadach  ogólnych  (dla  której  nie  stosowana  jest 
procedura VAT-marży), od sprzedaży opodatkowanej VAT-marżą. 

Jak wskazano wyżej w stawkach oznaczonych literowo występują stałe pozycje mianowicie literze „A” jest 
przyporządkowana podstawowa stawka podatku, pozostałym literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe 
stawki  podatku  wprowadzane  na  poszczególne  towary  i  usługi  oraz  zwolnienie  od  podatku.  Jeżeli  u  
przedsiębiorcy wolnymi literami są litery „E” lub „F”, można jednej z tych liter przyporządkować wartość  
0% (tzw. zero techniczne) i stosować ją wyłącznie do sprzedaży w systemie opodatkowania marży. Częstą 
praktyką jest stosowanie następujących stawek przy przyporządkowywaniu oznaczeń literowych:

A - 23%,
B - 8%,
C - 5%,
D - 0%,
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E – zwolnione,
F - nie podlegające opodatkowaniu (NP),
G - „zero techniczne”, 0%.

Może zostać zachowana inna kombinacja, np.:

A - 23%,
B - 8%,
C - 0%
D – zwolnione,
E - nie podlegające opodatkowaniu (NP),
F - „zero techniczne”, 0%.

W zakresie przyporządkowania oznaczenia literowego, jak wspomniano powyżej, jest dowolność, pamiętać 
tylko należy, aby sprzedaż opodatkowaną na zasadzie VAT-marży nie wykazywać w oznaczeniu literowym 
„A”. 

Przyporządkowanie odpowiedniej litery dla sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT-marży serwisant 
odnotowuje  w książce  kasy.  Adnotacja  ta  ma  istotne  znaczenie   -  pozwala  na  odróżnienie  dokonanej 
sprzedaży  opodatkowanej  stawką  0%  i  opodatkowaną  VAT-marżą,  która  na  wystawionym  paragonie 
fiskalnym będzie  widniała,  jako opodatkowana w ten  sam sposób i  na wypadek wątpliwości  organów 
podatkowych będzie służyła przedsiębiorcy w celach dowodowych. 

Ze  względu  na  to,  że  u  tej  grupy  podatników  opodatkowaniu  podlega  wyłącznie  marża,  a 
zaewidencjonowaniu podlega cała kwota należna z tytułu sprzedaży usługi, czyli kwota brutto (stanowiąca 
kwotę nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty, powiększona o kwotę marży, podatnicy 
ci  zobowiązani  są)  i  kasy  fiskalne  nie  mają  możliwości  zidentyfikowania  wyłącznie  kwoty  marży, 
podatnicy mają dodatkowo obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji dla celów wyszczególnienia 
kwot podatku należnego, podlegającego wykazaniu w składanych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. 

Obowiązek  wykazania  sprzedaży opodatkowanej  VAT-marża przy zastosowaniu  tzw.  zera  technicznego 
będzie również miało zastosowanie w przypadku gdy sama kwota marży będzie podlegała opodatkowaniu 
stawką 23%. 

Rozliczenie  kwoty  marży  będzie  następowało  w  dodatkowej  ewidencji,  której  przykład  zamieszczam 
poniżej.  W  przypadku  pierwszej  transakcji,  oznaczonej  numerem  dokumentu  1/10/2013  (wystawiona 
faktura VAT-marża), otrzymaną zapłatę zaewidencjonowano przy użyciu kasy fiskalnej, przy zastosowaniu 
tzw. Zera technicznego. Kwota 5 000 zł na paragonie fiskalnym będzie widniała, jako przyporządkowana 
do 0% (tzw. zera technicznego), jednak samo rozliczenie marży i opodatkowanie jej właściwą stawką VAT 
będzie  wynikało  z  tej  dodatkowej  ewidencji.  W  przypadku  drugiej  transakcji  oznaczonej  numerem 
2/10/2013  również  przy  użyciu  kasy  fiskalnej  zaewidencjonowano  8 000  zł,  widniejącą  jak  sprzedaż 
opodatkowana stawką 0% (faktycznie jest to zero techniczne, stosowane wyłącznie do ewidencjonowania 
sprzedaży, opodatkowanej VAT-marżą). Rozliczenie marży odbywa się w ewidencji, w której do faktycznej  
kwoty marży przyporządkowuje się właściwą stawkę VAT. 

Podstawą do ujęcia w składanych deklaracjach VAT będzie poniższa ewidencja. 
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L.p.
Nr 

dokument
u

Data 
sprzeda yż

Kontrahen
t Adres NIP Ogó emł  

brutto 

Wartość 
us ugi dlał  
bezpo redś

niej 
korzy ciś  
turysty

Mar aż  
brutto

Stawka 
VAT

Podatek 
VAT od 
mar yż

Mar aż  
netto

1  1/10/2013
 15.10.201
3

 Jan 
Kowalski

 Zwyci zcóę
w 1/12, 01-
234 
Warszawa -  5 000,00  4 000,00  1 000,00  23%  187,00  813,00

2  2/10/2013
 
16.10.2013 Anna B ką

Marsza koł
wska 1, 02-
456 
Warszawa  -  8 000,00  6 000,00  2 000,00  0%      0,00 2 000,00

3            

4            

5            

Razem  13 000,00  10 000,00  3 000,00   187,00
 2 813,0
0

Wzór ewidencji wystawionych faktur VAT Marża z uwzględnieniem usług zakupionych dla bezpośredniej korzyści turysty

W  związku  z  wejściem  w  życie  1  października  2013  r.  części  przepisów  Rozporządzenia  poniżej 
zamieszczam najważniejsze informacje wraz z krótkim komentarzem. 

Nowe ewidencje

Wprowadzone  zostały zmiany w zakresie  konieczności  prowadzenia  odrębnej  ewidencji  związanej  ze 
zwrotem towarów i uznanych reklamacji. Zwrotów towarów i reklamacji, w przypadku, gdy pociągają 
za  sobą  zwrot  całości  lub  części  zapłaty  za  towar  lub  usługi  nie  ewidencjonuje  się  przy  użyciu  kasy 
fiskalnej, ewidencjonuje się je w odrębnej ewidencji, która powinna zawierać:

1. datę sprzedaży;

2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru 
lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem 
reklamacji  oraz  wartość  podatku  należnego  -  w przypadku zwrotu  całości  należności  z  tytułu 
sprzedaży;

5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu 
części należności z tytułu sprzedaży;

6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i  
nabywcę.

W przypadku,  gdy  podatnik  dokona  fiskalizacji  sprzedaży  i  popełni  tzw.  oczywistą  pomyłkę  (np.  za 
ewidencjonuje kwotę 10 000 zł, zamiast 1 000 zł) ma obowiązek niezwłocznego dokonania korekty błędnie 
za ewidencjonowanej sprzedaży, w odrębnej ewidencji, w której wykaże:

1. błędnie za ewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
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2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu 
fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Prawidłową  sprzedaż  (w  prawidłowej  wysokości)  podatnik  ewidencjonuje  przy  użyciu  kasy 
fiskalnej. 

Podkreślenia wymaga, że przed wprowadzeniem przepisów rozporządzenie ustawodawca nie regulował 
dokładnego wyglądu ewidencji korekt i elementów jakie obowiązkowo winny zawierać.

Zawartość paragonu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia paragon fiskalny zawiera co najmniej:

1)    imię  i  nazwisko  lub  nazwę  podatnika,  adres  punktu  sprzedaży,  a  dla  sprzedaży  prowadzonej  w 
miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2)   numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3)   numer kolejny wydruku;
4)   datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5)   oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
6)   nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
7)   cenę jednostkową towaru lub usługi;
8)   ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej 
stawki podatku;
9)   wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu 
rabatów lub narzutów;
11)  wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12)  łączną kwotę podatku;
13)  łączną kwotę sprzedaży brutto;
14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży 
brutto;
15)  kolejny numer paragonu fiskalnego;
16) numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
18)  logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Paragon  fiskalny  musi  być  czytelny,  ponadto  informacje,  jakie  zawiera  powinny  znajdować  się  w 
kolejności wymienionych powyżej, za wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, 
natomiast logo fiskalne i numer unikatowy kasy fiskalnej musi być umieszczony w ostatniej linii paragonu 
fiskalnego – centralnie. 

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów wprowadzono dodatkowe informacje, jakie paragon 
powinien zawierać i są to:

- oznaczenie "PARAGON FISKALNY",

- nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,

- NIP nabywcy – na jego żądanie. 

Jednoznaczna identyfikacja towarów lub usługi

4



Nowe przepisy wprowadzają konieczność jednoznacznego identyfikowania towarów i usług w zakresie 
asortymentu  towarów  i  usług,  jakie  podatnik  oferuje  w  ramach  prowadzonego  przedsiębiorstwa.  W 
przypadku firm, świadczących usługi turystyczne, jak i usługi własne będzie miało to szczególne znaczenie 
przy wykazywaniu własnych usług.

Należy  pamiętać,  że  wprowadzenie  jednoznacznej  identyfikacji  usług  i  towarów  ma  na  celu  takie 
oznaczenie  świadczonych  usług  i  sprzedawanych  towarów,  aby  możliwe  było  przyporządkowanie 
właściwej stawki VAT i odróżnienie ich pomiędzy sobą, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży usług i towarów 
opodatkowanych różnymi stawkami VAT. 

Minister  Finansów  w celu  zapewnienia  jednolitego  stosowania  prawa  podatkowego  przez  organy 
podatkowe  oraz  organy  kontroli  skarbowej  wydał  w dniu  12  września  2013 r.  interpretację  ogólną 
nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 (Dz.  Urz.  Min.  Fin.  poz. 30)  w sprawie  oznaczania  na  paragonie 
fiskalnym nazwy towarów lub usługi.

W interpretacji tej wskazano, że przepis § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas obliguje do 
wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób 
niebudzący wątpliwości, co do rodzaju towaru lub usługi. Minister Finansów podkreślił jednocześnie, iż  
nie wymaga on stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju 
lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar).

Wymóg "jednoznaczności",  o którym mowa w przepisie  § 8 ust. 1  pkt 6 ww.  rozporządzenia  wyklucza 
możliwość stosowania nazw grup towarów. Oznacza to konieczność używania uściślonej nazwy towaru 
w danej  grupie towarowej: „(…) Podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów  
może  zaprogramować  w kasie  nazwę  np.  «pomidor»  dla  oferowanych  tego  typu  towarów.  Podatnik  
dokonujący  sprzedaży  różnych  rodzajów  ciastek  (np.:  kremówka,  sernik  na  zimno,  szarlotka)  może  
stosować oznaczenie ciastka, bez określenia szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka. Stosowanie jednej nazwy  
jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru  
za  kilogram),  z zastrzeżeniem  przypadku,  gdy  podatnik  ma  w swojej  ofercie  towary  objęte  różnymi  
stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) - objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce  
- objęte 5% stawką podatku VAT, chleb o przedłużonej trwałości - objęty stawką 8% oraz chleb z terminem 
przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni - objęty 5% stawką podatku VAT, ciastka świeże - objęte  
8% stawką VAT oraz  ciastka,  których  data  minimalnej  trwałości  lub  termin  przydatności  do  spożycia  
przekracza 45 dni - objęte 23% stawką podatku VAT. Podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów  
np.  pomidorów,  różne  ceny  (z uwagi  na  oferowanie  różnych  odmian  tych  pomidorów)  powinien  je  
wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej  
nazwy np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objętą są jedną stawką VAT). (…)"

Z kolei  podatnicy  świadczący  usługi  lub  dokonujący  dostawy  towaru  (obejmujące  szereg  czynności 
składających  się  na  produkt  końcowy),  mogą  przy  określaniu  nazwy  usługi  (towaru)  wykorzystywać 
nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Dla przykładu podatnik 
prowadzący kwiaciarnię, sprzedając produkt finalny (bukiet), nie musi wymieniać na paragonie fiskalnym 
wszystkich  jego  elementów  składowych.  W  przypadku  firm,  świadczących  usługi  turystyczne, 
opodatkowanych na zasadzie VAT-marża wystarczającym będzie oznaczenie świadczonej usługi: „usługa 
turystyczna”. 

Zasady  dotyczące  stosowania  nazewnictwa  spełniającego  wymóg  jednoznacznego  identyfikowania 
towarów  i usług,  nie  wykluczają  stosowania  przez  podatników  nazewnictwa  zapewniającego  bardziej 
szczegółowe rozróżnienie towarów i usług, np. do usługi turystycznej wprowadzenie nazwy miejscowości, 
do  której  udaje  się  turysta.  Jednakże  stosowanie  przez  podatników  rozbudowanego  nazewnictwa 
obejmującego  wskazanie  dodatkowych  informacji,  zdaniem  Ministra  Finansów,  ma  charakter  jedynie 
fakultatywny.

W przypadku, gdy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podatnik świadczyć będzie własne usługi 
transportowe,  ważne  byłoby  odróżnienie  usługi  transportu  pasażerskiego  krajowego  i  transportu 
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pasażerskiego  wykonywanego  poza  granicami  kraju  na  wystawianych  paragonach  fiskalnych,  bowiem 
każda z tych usług podlega opodatkowaniu inną stawką VAT. 

Stosowanie „starych” kas fiskalnych

Po 1 października 2013 r. 

-  podatnicy,  którzy nabędą nowe kasy winni wypełniać wszystkie wymogi z rozporządzenia  z dnia  14 
marca 2013 r., w tym między innymi kasa fiskalna powinna pozwalać na wystawienie paragonu fiskalnego 
zawierającego  NIP  nabywcy  (na  jego  żądanie),  wyglądzie  i  danych  umieszczonych  na  paragonach 
fiskalnych, 

- dozwolone jest stosowanie „starych kas”, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń 
podatnika;  jednocześnie  w  takiej  sytuacji  przepisy  rozdziału  2  rozporządzenia  (mówiącego  m.in.  o 
wyglądzie  paragonów sprzedaży,  dobowych, miesięcznych itp..)  stosuje  się  odpowiednio,  tzn.  w miarę 
możliwości.  Przykładowo, jeżeli  kasa nie pozwala na umieszczenie numeru NIP nabywcy (nie posiada 
takiej opcji), wówczas jego brak nie skutkuje wadliwością.

Odpowiedź  podsekretarza  stanu  w  Ministerstwie  Finansów  na  interpelację  nr  18537  w  sprawie  
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących:

„Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w  
sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz.363). Zgodnie z §35 ww. rozporządzenia podatnicy użytkujący kasy,  
które zostały nabyte w okresie ważności:

1)  decyzji  ministra  właściwego  do  spraw  finansów  publicznych  wydanej  na  podstawie  przepisów  
obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r.  
w  sprawie  kryteriów  i  warunków  technicznych,  którym  muszą  odpowiadać  kasy  rejestrujące  oraz  
warunków ich stosowania,

2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy wydanego po dniu 1 września 2011 r.,

– mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te  
zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Zgodnie natomiast z §36 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. podatnicy użytkujący kasy, o których  
mowa w §35 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i  
usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych  
spełnienia  wymagań  określonych  w  rozdziale  2  stosują  te  przepisy  odpowiednio.  Dodatkowo  należy  
wskazać, że stosownie do §37 ww. rozporządzenia do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić  
ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 111 ust. 9 ustawy obowiązującymi nadzień 31 marca 2013 r.

   W świetle ww. przepisów podatnicy:

1) mogą do dnia 30 września 2013 r. stosować dotychczasowe zasady prowadzenia ewidencji,

2)  po  30  września  2013  r.  stosują  zasady  określone  w  rozporządzeniu  z  dnia  14  marca  2013  r.,  z  
uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas.

 Oznacza  to,  że  jeżeli  kasa  rejestrująca  nie  ma np.  możliwości  drukowania  na paragonie  na  żądanie  
nabywcy numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy), wartości rabatów, to podatnik po 30  
września 2013 r. może stosować tę kasę (drukowane przez podatnika paragony fiskalne nie będą jednak  
zawierać NIP nabywcy).
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W kwestii  identyfikacji  nazw  na  paragonach  uprzejmie  informuję,  że  zgodnie  z  §8  ust.  1  pkt  6  tego  
rozporządzenia paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich  
identyfikację.

Sposób jednoznacznego identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i  
usług, jakie podatnik oferuje. W tym kontekście należy wskazać, że w orzecznictwie na tle obowiązujących  
uprzednio  rozporządzeń  nie  akceptowano  prowadzenia  ewidencji  (i  stosowania  odpowiedniego  
nazewnictwa  w  tym  zakresie)  bazującego  np.  na  grupach  towarowych  w  sposób  niepozwalający  na  
jednoznaczną identyfikację  sprzedawanych towarów lub świadczonych usług (por.  wyrok NSA z dnia 9  
marca 2010 r., sygn. akt I FSK 63/09).

Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest jednak w dużej mierze uzależniony  
od specyfiki  prowadzonej  przez podatnika  działalności  gospodarczej,  przy  czym należy pamiętać,  iż  w  
świetle §5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i  
warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.  
U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem z 2008 r., ilość znaków dla  
nazwy towarów w kasie musi być nie mniejsza niż 12 znaków i przepisy nie wykluczają stosowania skrótów  
(praktyka  potwierdza,  że  podatnicy  korzystają  z  tej  możliwości).  Jednocześnie  jednak,  dokonując  
interpretacji §8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., należy mieć na uwadze stosowne,  
powołane wyżej, przepisy zawarte w rozdziale 5.

Dokonując zatem interpretacji §8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. stanowiącego o  
konieczności jednoznacznej identyfikacji towarów i usług, należy mieć na uwadze §36 tego rozporządzenia,  
gdyż na mocy tego przepisu przepis o jednoznacznej identyfikacji towarów i usług podatnicy użytkujący  
kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań w nim określonych stosują odpowiednio  
(tzn. stosują przepis §8 ust.1 pkt 6 z uwzględnieniem możliwości technicznych kasy).

   Z łącznej analizy obu przepisów wynika zatem, że stosowana przez podatnika kasa fiskalna (system  
kasowy)  i  jej  możliwości  techniczne  (w  kontekście  prowadzonej  przez  podatnika  działalności,  w  
szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania co do sposobu identyfikacji towarów i  
usług,  w  tym  znaczeniu,  że  brak  możliwości  technicznych  będzie  skutkować  mniej  szczegółowym  
prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy).

   W tym względzie należy zauważyć, że w praktyce podatnicy dysponują różnymi urządzeniami kasowymi,  
tj.  złożonymi  systemami  komputerowymi(np.  drukarki  fiskalne),  jak  też  kasami  fiskalnymi  o  
nieskomplikowanej konstrukcji i o znacznie ograniczonych możliwościach.

Tym samym bardzo często podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na szerszą skalę (obejmujący w  
swojej ofercie dużą liczbę różnorodnych towarów i usług) wykorzystują do jej prowadzenia ww. złożone  
systemy komputerowe, z drugiej strony natomiast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na małą  
skalę  (mający  w swojej  ofercie  niedużą  liczbę  towarów i  usług)  wykorzystują  stosunkowo proste  kasy  
fiskalne. W takich przypadkach nie powinno być problemów z jednoznaczną identyfikacją, a co za tym  
idzie, nie pojawi się konieczność odpowiedniego stosowania przepisu §8 ust. 1 pkt 6rozporządzenia z dnia  
14 marca 2013 r. W przypadku jednak podatników stosujących prostsze modele kas fiskalnych w niektórych  
rodzajach działalności  (gdzie  np.  występuje  duża gama oferowanych towarów, częste  rotacje  towarów,  
zmiany cen itp.) konieczność odpowiedniego stosowania ww. przepisu §8 ust. 1 pkt 6 (tj. dostosowanego do  
możliwości) może się pojawić.

   Przypadek taki może mieć miejsce,  np. w sytuacji gdy asortyment towarów udanego podatnika jest  
większy  niż  liczba  dostępnych  pozycji  w  kasie  fiskalnej,  którą  podatnik  wykorzystuje  w  prowadzonej  
działalności  gospodarczej.  W  takiej  sytuacji  podatnik  stosuje  przepis  dotyczący  jednoznacznego  
identyfikowania towarów odpowiednio, co oznacza, że dostosowuje stosowane przez siebie nazewnictwo do  
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liczby dostępnych w kasie fiskalnej pozycji. Nie wystąpi jednak u niego, w związku nowymi przepisami,  
konieczność  wymiany  kasy  fiskalnej.  Jest  zatem  zrozumiałe,  że  taki  podatnik  zapewni  inny  poziom  
szczegółowości  nazwy  towarów  na  paragonie  niż  podatnik  prowadzący  taką  samą  działalność,  lecz  
stosujący do ewidencji system komputerowy np. wykorzystujący funkcje kodów kreskowych. Odpowiednie  
dostosowanie nazwy towaru do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie powodowało  
zatem konieczności wymiany kasy czy też konieczności zaopatrywania się w dodatkowe urządzenia.

   Mając na względzie powyższe, przepis §36 ww. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. daje podatnikom  
możliwość stosowania przedmiotowego przepisu odpowiednio, tj. zgodnie z technicznymi możliwościami  
użytkowanych kas rejestrujących (w kontekście specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej).

   Podatnicy  nie  są  zatem  obowiązani  z  tego  tytułu  wymieniać  starych  kasy  na  nowe,  gdyż  brak  
dodatkowych  funkcji  w  starych  kasach  nie  powoduje,  że  nie  mogą  być  one  stosowane  dla  rozliczeń  
podatkowych. Jeśli natomiast podatnik uznałby, że jakaś dodatkowa funkcja oferowana w nowych kasach  
byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo, wówczas podatnik może wymienić starą kasę na tę nową – jest to  
jednak decyzja podatnika.”

Moment ewidencjonowania

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi wiąże się z koniecznością zafiskalizowania 
należności (zapłaty) z chwilą jej otrzymania.

Podatnicy, ewidencjonujący obrót przy użyciu kas fiskalnych mają obowiązek wydania nabywcy, bez jego 
żądania  paragonu  fiskalnego.  Ponadto,  używanie  kasy  odbywa  się  w  trybie  fiskalnym  (nie  w  trybie  
szkoleniowym).

Podatnicy  mają  obowiązek  po  zakończeniu  sprzedaży  za  dany  dzień,  nie  później  jednak,  niż  przed 
dokonaniem sprzedaży w następnym dniu, sporządzić raport fiskalny dobowy. Po zakończeniu sprzedaży 
za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu należy sporządzić 
raport okresowy (miesięczny). 

Uzupełnienie z dnia 25.10.2013

w odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie sprzedaży usługi lądowego transportu pasażerskiego w 
przypadku, gdy oprócz usług opodatkowanych na zasadzie VAT-marża przedsiębiorca świadczy usługi 
własne, np. usługi transportowe, usługi te wykazywane są poza tzw. zerem technicznym, i 
przyporządkowywane są do odpowiednich stawek VAT. 

Przykładowo,  jeśli  przedsiębiorca  świadczy  usługę  transportu  pasażerskiego  (wykonuje  ją 
korzystając z własnego zaplecza technicznego i personalnego – nie kupuje tej usługi od firmy 
transportowej),  która obejmuje odcinek Polska-Niemcy,  to  część  krajową wykaże jako usługę 
opodatkowaną 8% podatkiem VAT,  a część  wykonywaną poza granicami  Polski,  jako  usługę 
niepodlegającą w Polsce opodatkowaniu.

Stąd też w opinii zaproponowałam, aby przyporządkować do oznaczeń literowych kasy fiskalnej 
również te stawki (8% i np.). 

Trzeba w tym zakresie pamiętać, że usługa turystyczna świadczona dla bezpośredniej  
korzyści  turysty  ma  charakter  złożonego  świadczenia,  obejmującego  również  często  usługę  
transportową świadczoną przez zewnętrzne podmioty i należy rozważyć, czy nie powinna wejść  
do rozliczenia marży. 

- czy ewidencjonowanie wpłat na kasie powinno dotyczyć oprócz transakcji gotówkowych także 
wpłat na nasze konta firmowe i płatności kartą na terminalach agentów?
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Ewidencjonowanie na kasie powinno obejmować cały obrót dokonywany na rzecz osób  
nieprowadzących działalności  gospodarczej,  bez względu na to,  w jaki  sposób dokonują  oni  
zapłaty za świadczone przez Państwa usługi – czy to w formie przelewu, płatności kartą czy  
zapłaty gotówki. 

- czy ewidencjonowanie wpłat na kasie powinno dotyczyć także bezpośrednich wpłat na konto 
Organizatora  (Agent  podpisuje  umowę  z  Klientem,  Klient  wszystkie  płatności  reguluje 
bezpośrednio  na  konto  Touroperatora,  Agent  wystawia  fakturę  na  swoją  prowizje  płatną 
przelewem ) czy w tej sytuacji, również mimo, że nie zachodzi przepływ gotówki/przelewu przez 
Agenta, musimy ewidencjonować te wpłaty na kasie?

W przypadku tak skonstruowanych umów, gdzie zapłata za świadczoną usługę wpływa  
od  Klienta  do  Touroperatora,  podmiotem  odpowiedzialnym  za  wystawienie  dokumentu  
potwierdzającego  sprzedaż  jest  Touroperator.  To  Touroperator  wystawia  paragon/fakturę  na  
udokumentowanie sprzedaży świadczonych przez siebie usług sprzedawanych na rzecz Klienta. 

W przypadku, gdy umowa byłaby skonstruowana w taki sposób, że zapłata wpływałaby  
na  konto  Agenta,  a  na  zakończenie  okresu  rozliczeniowego,  Agent  dokonywałby  przelewu  
środków pieniężnych na konto Touroperatora po potrąceniu należnej  sobie prowizji,  wówczas  
Agent dokonywałby ewidencjonowania na kasie fiskalnej (własnej bądź powierzonej) sprzedaży  
usług  Touroperatora.  Sposób  ewidencjonowania  sprzedaży  w  takiej  sytuacji  musi  regulować  
pisemna umowa między Touroperatorem a Agentem. 

***

Uprzejmie informuję,  że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu  
o stan prawny obowiązujący na dzień jej sporządzenia.
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