
1. Czy muszę mieć kasę fiskalną? 

Tak, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą oraz świadczysz usługi prawnicze na rzecz osób 

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – musisz mieć kasę fiskalną.  

Ważna data dla Ciebie – 1 marca 2015 roku – od tego dnia sprzedaż Twoich usług na rzecz osób 

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej musi być ewidencjonowana Twoją 

indywidualną kasą fiskalną. 

Jeżeli obecnie nie masz takich Klientów i obsługujesz wyłącznie przedsiębiorców, ale przewidujesz 

że w przyszłości – bliższej lub dalszej, będziesz mieć Klientów nie-biznesowych, warto pomyśleć o 

zakupie kasy fiskalnej już dzisiaj (patrz pkt 3).  

Jeżeli nie prowadzisz jeszcze działalności gospodarczej, możesz poczekać – na zakup kasy fiskalnej 

będziesz mieć 2 miesiące od dnia wykonania pierwszej usługi. Ale może warto już dziś uzyskać 

bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie ? 

  

2. Czy nie wystarczy wystawienie faktury ? 

Nie. Istota zmiany przepisów polega między innymi na tym, iż obowiązku wystawienia 

paragonów nie można zastąpić wystawianą fakturą. Nie możesz uniknąć posiadania kasy fiskalnej 

nawet wówczas, gdy wartość sprzedaży Twoich usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej wynosi w skali roku przysłowiowy 1 grosz (występujący do końca 2014 

roku limit skutkujący zwolnieniem z posiadania kasy fiskalnej, został właśnie zniesiony).  

Jeżeli zatem jesteś objęty obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, a jedynie przez roztargnienie, 

nie spełnisz go w terminie, grozić Ci będzie odpowiedzialność karnoskarbowa (grzywna do 240 

stawek dziennych) oraz musisz liczyć się ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w 

wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. A zatem jednym, czy 

może dwoma słowami – nie warto. 

 

3. Czy muszę już kupić kasę fiskalną skoro nie obsługuję nie-przedsiębiorców? 

Nie, choć warto co najmniej pomyśleć o jej zakupie. Kasa fiskalna będzie Ci potrzebna do 

ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej. Skoro nie masz (dziś) takich Klientów, nie musisz mieć (dziś) kasy fiskalnej. Ale ... 

jeżeli kupisz dzisiaj kasę fiskalną i przeprowadzisz cały proces związany z jej uruchomieniem przed 

1 marca 2015 roku (po czym kasę fiskalną zamkniesz w swojej –nomen omen – kasie pancernej), 

otrzymasz zwrot 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł. Zwrot dokonywany jest w ramach 

Twoich rozliczeń podatku VAT bądź na przelewem na Twój rachunek bankowy. Nie otrzymasz go 

natomiast, gdy wszystkich tych czynności dokonasz po 1 marca 2015 roku. Mając na uwadze, iż 



zakup kasy fiskalnej to wydatek ok. 1.000 zł., może warto pomyśleć o tym rozwiązaniu zawczasu, 

nawet gdy dziś kasa fiskalna nie jest Ci potrzebna.  

Jeżeli zdecydujesz się odłożyć zakup kasy fiskalnej na przyszłość, pamiętaj, że nie masz możliwości 

sprzedaży jakiejkolwiek usługi na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. 

Brak kasy fiskalnej oznacza zatem dla Ciebie brak możliwości zgodnego z prawem 

zaewidencjonowania takiej transakcji. 

 

4. Co należy zrobić, żeby mieć kasę fiskalną ? 

To nie jest proces trudny, ale też i nie banalny, zwłaszcza dla osoby, która kupuje pierwszą kasę 

fiskalną. Niewątpliwie nie poradzisz sobie z tym sam. Co więcej, zapewne nie wystarczająca w 

tym zakresie będzie pomoc osób zajmujących się Twoją księgowością, czy Twoimi podatkami.  

W proces związany z nabyciem oraz uruchomieniem kasy fiskalnej zaangażowani kwalifikowani 

serwisanci.  

Proces ten należy zacząć od zakupu urządzenia. Następnie należy kasę zaprogramować (określić 

hasła do świadczonych przez Ciebie usług), dokonać procesu fiskalizacji kasy, zgłosić ją 

naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oznaczyć (trwale) nadanym numerem ewidencyjnym. Aha 

– w międzyczasie, najlepiej przed procesem fiskalizacji, warto nauczyć się obsługiwać urządzenie 

oraz poznać (praktyczne) znaczenie takich terminów jak raport dzienny, raport miesięczny, czy 

zapisać w kalendarzu terminy obowiązkowych przeglądów (serwisów) kasy fiskalnej. Wyćwiczone 

teraz umiejętności niewątpliwie dadzą Ci większy komfort korzystania z urządzenia, co zwłaszcza 

w początkowym okresie może okazać się ... bezcenne. W całym tym procesie pomoże Ci właśnie 

wykwalifikowany serwisant. 

 


