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Plan

1. Ulga na kasę fiskalną 

2. Kasa fiskalna - zmiany od 2017 r. i co pozostało bez zmian 

3. Konsekwencje rezygnacji z użytkowania kasy fiskalnej



O inFakt



Promocja przedsiębiorczości 
Zakładanie firmy wraz z obsługą Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, zmiana rynku księgowego od 2008 r. 

Edukacja 
Współprace redakcyjne, kanał YouTube, blog 

Technologia, IT 
Aplikacja mobilna na: iOS, Android, WindowsPhone, przesyłanie dokumentów kosztowych do osobistego księgowego w 
postaci zdjęć

O inFakt

https://www.youtube.com/user/infaktPL
http://www.infakt.pl/blog


400 000 użytkowników  
Platforma do fakturowania i księgowości, specjalizacja: IT, Internet, nowe technologie, wolne zawody 

9 000 000 
Łącznie wystawionych faktur za pomocą aplikacji inFakt 

4 kompleksowe usługi 
Program do Fakturowania, Program do Księgowości, Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe, Zakładanie Firm 
obsługa firm z całej Polski www.infakt.pl

O inFakt

http://www.infakt.pl/


Kasa fiskalna - ulga



• Kasa fiskalna jest stosowana przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób 

prywatnych i rolników ryczałtowych 

• Nie zawsze jest obowiązek stosowania kasy 

• Możliwość odliczenia od podatku VAT nawet 90% wartości netto kasy fiskalnej, nie więcej niż 

700 zł 

• Korzystanie z ulgi jest niemożliwe, jeśli przedsiębiorca wcześniej prowadził już firmę  
i posiadał kasę 

https://www.infakt.pl/blog/kasa-fiskalna-w-firmie-obowiazki-przedsiebiorcy/ 

Kasa fiskalna

https://www.infakt.pl/blog/kasa-fiskalna-w-firmie-obowiazki-przedsiebiorcy/


Kasa fiskalna 2017



• Przywrócono zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów w zakresie świadczonych usług 

przez lekarzy, lekarzy dentystów, usług prawniczych i doradztwa podatkowego, pod 

warunkiem, że otrzymają pieniądze od klientów na rachunek bankowy, a z ewidencji i 

dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie 

czynności dotyczyła 

• Zwolnienie takie przysługuje pod warunkiem, że usługa świadczona jest na odległość 

• Bez zmiany pozostał limit 20 000 zł zwolnienia podmiotowego

Kasa fiskalna



Kasa fiskalna 2017 - 
konsekwencje rezygnacji z kasy



• Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakładają na przedsiębiorcę obowiązek zwrotu 

ulgi na kasę fiskalną (90% kwoty netto, nie więcej niż 700 zł), jeżeli w okresie 3 lat od dnia 

rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał jej używania 

• Faktura za kasę fiskalną niezależnie od ulgi, zostaje uwzględniona w kosztach

Kasa fiskalna



Dziękuję za uwagę, 
zachęcam do zadawania pytań



Kontakt

Anna Pisu 
e-mail: anna.pisu@infakt.pl

 
 
 
Dział Obsługi Klienta w inFakt (od poniedziałku do niedzieli od godz. 7 do 22): 

info@infakt.pl 

mailto:anna.pisu@infakt.pl
mailto:info@infakt.pl


Nota prawna 

Treść niniejszej prezentacji stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym 
korzysta z ochrony przewidzianej w przepisach w/w ustawy. 

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają wymierną wartość handlową i składają się na wypracowane przez Infakt Sp.z  o. o. know-how 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wobec powyższego, zarówno wykorzystywanie prezentacji (także jej części) jak i informacji w niej zawartych dozwolone jest jedynie w celu realizacji 
współpracy pomiędzy Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, a INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


