Planujesz kupić nowe urządzenie fiskalne
(kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną)?
Jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany numer NIP), to przysługuje Ci 90%
zwrotu - przy czym nie więcej niż 700 zł. Dotyczy to zarówno płatników podatku VAT jak i podatników zwolnionych z
VAT.
Podatnicy rozpoczynający prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej mogą starać się o
otrzymanie odliczenia w wysokości 90% ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł.
W przypadku jednorazowego zakupu większej ilości urządzeń (pierwszy zakup urządzeń fiskalnych), podatnikowi
przysługuje odliczenie o którym mowa wyżej, za każde zakupione urządzenie. Jeżeli planujemy zakup np. 7 szt.
(pierwszy zakup na numer NIP), to przysługuje nam odpis od podatku lub zwrot po 90% ceny zakupu netto/szt.,
przy czym nie więcej niż po 700 zł/szt.

Co należy wykonać żeby skorzytsać z ulgi za zakup urządzenia fiskalnego?
Skorzystać z ulgi mogą Ci podatnicy którzy spełnią następujące wymagania:
1. Zgłosić do Urzędu Skarbowego zamiar wprowadzenia urządzenia fiskalnego minimum 1 dzień
przed fiskalizacją.
Zgłoszenie złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysłać listem poleconym, liczy się data nadania listu.
UWAGA: Urządzenie można kupić wcześniej niż dokonano zgłoszenia w US, np. w celu
poćwiczenia sprzedaży na kasie niefiskalnej. Sama fiskalizacja (wpisanie numeru NIP do kasy/drukarki fiskalnej) może
nastąpić dopiero po zgłoszeniu do US chęci wprowadzenia urządzenia.
2. Posiadać dowód zapłaty całej należności
UWAGA: Urządzenie nie może być kupione na raty lub z odroczonym terminem płatności. Powinna
być zapłacona do dnia fiskalizacji. Jeżeli płatność następuje np. przelewem to rozliczając
zwrot należy dołączyć do faktury zakupu kasy dowód zapłaty, np. potwierdzenie przelewu.
3. Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
UWAGA: Podatnicy którzy przekroczyli obrót sprzedaży detalicznej i zapomnieli w terminie wprowadzić
urządzenie nie mogą ubiegać się o zwrot należności do US.
4. Zgłosić do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej,
w ciągu 7 dni od fiskalizacji.
UWAGA: Czas na złożenie pisma wynosi 7 dni od daty fiskalizacji a nie od daty zakupu.

WAŻNA UWAGA !!!: Jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje
urządzenie fiskalne, ulga może zostać wycofana.

