Computer Software Products KasUs
ul. Szybka 7, 31-831 Kraków
tel./fax 12 644 17 21
www.kasus.pl email: biuro@kasus.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. STAWKI VAT
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia
2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń
fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

➢ Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
➢ Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
➢ Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
➢ Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
➢ Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
➢ Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero

techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art.
120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do
31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną
matrycę stawek VAT.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapis (§ 6.1, pkt 6) który stanowi, że podatnik, prowadzący
ewidencję przedstawia, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń
literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5.

2. OŚWIADCZENIE
Zgodnie z §6 ust 3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed
rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie
prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady
prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
§6 ust 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa
podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
§6 ust 5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym
mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika
i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
§6 ust 6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o
którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
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