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W odpowiedzi na zapytanie z 28 lipca 2016 r. przesłane w formie elektronicznej dotyczące
przepisów w zakresie stosowania kas rejestrujących, Ministerstwo Finansów uprzejmie
informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnicy mogą stosować
wyłącznie kasy, które nabyli w okresie, kiedy te urządzenia były objęte potwierdzeniem Prezesa
Głównego Urzędu Miar (por. art. 111 ust. 3c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług1). Dodatkowo należy wskazać, że gdy kasa została nabyta przez użytkownika
w okresie obowiązywania decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na
podstawie przepisów przejściowych rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia
2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące2, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.
Mając na uwadze definicję nabycia (dostawy) na gruncie podatku od towarów i usług, wskazany
powyżej warunek nabycia kas w okresie ważności decyzji dopuszczającej do obrotu (tj. 3 lub 4
lata) wyklucza niektóre rodzaje leasingu jako formy „nabycia” tych urządzeń.
W szczególności dotyczy to leasingu operacyjnego, który na gruncie ustawy o podatku od
towarów i usług jest traktowany jako świadczenie usług, a leasingobiorca może, ale nie musi
dokonać po zakończeniu świadczenia tych usług nabycia przedmiotu leasingu (tj. wykupu).
Wydanie natomiast towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu kapitałowego
(finansowego) na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT uznawane jest za dostawę
towaru (dla leasingobiorcy jest nabyciem towaru). W świetle bowiem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku od towarów i usług za dostawę towarów rozumie się m.in. wydanie towarów na
podstawie umowy leasingu, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń
przewidziany tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie
przeniesione. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
określono, iż dostawą towarów są takie umowy m.in. leasingu, w wyniku których, zgodnie
z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz
umowy, których przedmiotami są grunty. Tym samym nabycie kasy rejestrującej w ramach
leasingu kapitałowego (finansowego), w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów
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i usług, wypełnia przesłanki określone w art. 111 ust. 3c ww. ustawy. Powyższe koresponduje
z przepisami dotyczącymi możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy
rejestrującej. Podatnik może bowiem przy spełnieniu określonych warunków, odliczyć kwotę
wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania
obowiązku) ewidencjonowania (art. 111 ust. 4 ww. ustawy). Szczegółowe warunki do
skorzystania z odliczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w
sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących3. Zgodnie z § 2
ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy,
zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać m.in. pod warunkiem posiadania
przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Ponadto w przypadku
podatników zwolnionych z podatku VAT, zwrot kwoty odliczenia (kwoty ulgi na kasę), jest
dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (§ 4
ust. 1 ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 wymienionego rozporządzenia, do
przedmiotowego wniosku należy dołączyć oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy
rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
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