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Rzeszów, 09 maj 2019 r.

Komunikat nr 4/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

 w sprawie kas rejestrujących

 Informuję,   że  w dniu  1  maja  2019 r  weszła  w życie  ustawa z dnia  15 marca  2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach opublikowana
w Dz. U. pod poz. 675. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy podatnicy będą zobowiązani
do  prowadzenia  ewidencji  sprzedaży  na  rzecz  osób  fizycznych  za  pomocą  tzw.  kas  online
w następujących terminach:
- od 1 stycznia 2020 roku podatnicy

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub
kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

b) sprzedaży  benzyny  silnikowej,  oleju  napędowego,  gazu  przeznaczonego  do  napędu
silników spalinowych,

- od 1 lipca 2020 r podatnicy
a) świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne 

placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego 
zakwaterowania,

b) dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, 
węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

- od 1 stycznia 2021 r podatnicy świadczący usługi
a) fryzjerskie,
b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
c) budowlane,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawnicze,
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w 

zakresie wstępu.
Ponadto  wyżej  wymienioną  ustawą  wprowadzono  sankcję  za  nieterminowe  oddanie  kas
do przeglądu technicznego w wysokości 300 zł,  a dodatkową sankcją za nieterminowe wykonanie
przeglądu w okresie pierwszych 3 lat użytkowania kasy jest konieczność zwrotu uzyskanej ulgi na
jej zakup. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie kara będzie nakładana przez
naczelnika urzędu skarbowego. Przypominam, że przeglądu technicznego kasy należy dokonywać
nie rzadziej niż raz na 2 lata.
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