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Kasy rejestrujące w 2018 r.
Podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go-

spodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osoby prywatne lub konsumenci), zwykle ma obo-
wiązek zaewidencjonowania obrotu oraz kwoty podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, 
chyba że może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

1.  Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie 
rejestrującej

Zasady.korzystania.ze.zwolnienia.z.obowiązku.ewidencjonowania.na.kasie.rejestrującej.w.2018.r ..
określa.rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.20.grudnia.2017.r ..w.sprawie.zwolnień.z.obowiązku.pro-
wadzenia.ewidencji.przy.zastosowaniu.kas.rejestrujących.(Dz .U ..z.2017.r ..poz ..2454.ze.zm .),.dalej:.
rozporządzenie.w.sprawie.zwolnień .

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2018 r.

Lp. Rodzaj zwolnień

Warunki korzystania ze zwolnień

Kontynuujący sprzedaż  
w 2018 r. na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności

Rozpoczynający sprzedaż  
w 2018 r. na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności

1 2 3 4

1 . Zwolnienie.
przedmiotowe

Jeśli.będzie.wykonywał.czynności.wymie-
nione.w.załączniku.do.rozporządzenia .

.Jeśli.będzie.wykonywał.czynności.wy-
mienione.w.załączniku.do.rozporządze-
nia .

2 . Zwolnienie.
podmiotowe

Jeśli.obrót.zrealizowany.na.rzecz.osób.
fizycznych.nieprowadzących.działalno-
ści.gospodarczej.oraz.rolników.ryczał-
towych.nie.przekroczył.w.2017. r ..kwo-
ty.20.000.zł,.a.w.przypadku.podatników,.
którzy.rozpoczęli.w.2017.r ..dostawę.to-
warów. lub.świadczenie.usług.na.rzecz.
osób.fizycznych.nieprowadzących.dzia-
łalności.gospodarczej.oraz.rolników.ry-
czałtowych,.jeżeli.obrót.z.tego.tytułu.nie.
przekroczył,.w.proporcji.do.okresu.wyko-
nywania.tych.czynności.w.2017.r .,.kwo-
ty.20.000.zł ..Zwolnienie.nie.przysługuje.
podatnikom,.którzy.w.2017.r ..byli.obo-
wiązani.do.ewidencjonowania. lub.prze-
stali. spełniać. warunki. do. zwolnienia.
z.obowiązku.ewidencjonowania .

UWaga
Do limitu nie należy wliczać obrotu 
z tytułu dostawy towarów i świadcze-
nia usług, które na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym są zaliczane 
przez podatnika do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i praw-
nych podlegających amortyzacji, a tak-
że z tytułu dostawy nieruchomości.

Jeśli.obrót.zrealizowany.na.rzecz.osób.
fizycznych.nieprowadzących.działalno-
ści.gospodarczej.oraz.rolników.ryczałto-
wych,.przewidywany.przez.podatnika,.nie.
przekroczy,.w.proporcji.do.okresu.wyko-
nywania.tych.czynności.w.2018.r .,.kwoty.
20.000.zł .

UWaga
Do limitu nie należy wliczać obrotu 
z tytułu dostawy towarów i świadcze-
nia usług, które na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym są zaliczane 
przez podatnika do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i praw-
nych podlegających amortyzacji, a tak-
że z tytułu dostawy nieruchomości.

Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie.
dwóch.miesięcy.następujących.po.mie-
siącu,.w.którym.podatnik.przekroczył.ob-
rót.z.tytułu.dostawy.towarów.lub.świad-
czenia.usług.na.rzecz.osób.fizycznych.
nieprowadzących.działalności.gospodar-
czej.oraz.rolników.ryczałtowych,.w.pro-
porcji.do.okresu.wykonywania.tych.czyn-
ności,.w.kwocie.20.000.zł .
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Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie.
dwóch.miesięcy.następujących.po.mie-
siącu,.w.którym.podatnik.przekroczył.ob-
rót.realizowany.na.rzecz.osób.fizycznych.
nieprowadzących.działalności.gospodar-
czej.oraz.rolników.ryczałtowych.w.kwo-
cie.20.000.zł .

3 .. Zwolnienie.
podmiotowo-
-przedmiotowe

Jeśli. dokonują. dostawy. towarów. lub.
świadczą.usługi.zwolnione.z.obowiązku.
ewidencjonowania,.wymienione.w.czę-
ści.I.załącznika.do.rozporządzenia,.oraz.
w.przypadku.gdy.udział.obrotu.z.tytułu.
czynności.zwolnionych.z.obowiązku.ewi-
dencjonowania,.wymienionych.w.części.
I.załącznika.do.rozporządzenia,.w.całko-
witym.obrocie.podatnika.realizowanym.
na.rzecz.osób.fizycznych.nieprowadzą-
cych.działalności.gospodarczej.oraz.rol-
ników.ryczałtowych.był.w.2017.r ..wyższy.
niż.80%.oraz.w.pierwszym. lub.drugim.
półroczu.2017.r ..nie.osiągnęli.udziału.pro-
centowego.obrotu.równego.80%.albo.niż-
szego.niż.80% .
Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie.
dwóch.miesięcy,. licząc.od.końca.półro-
cza.danego.roku.podatkowego,.w.któ-
rym.podatnik.korzysta.z.tego.zwolnienia,.
jeżeli.w.okresie.tego.półrocza.udział.pro-
centowy.obrotu.był.równy.80%.albo.niż-
szy.niż.80% ..Gdy..na.skutek.utraty..zwol-
nienia. podatnik. byłby. obowiązany. do.
rozpoczęcia.ewidencjonowania.przy.za-
stosowaniu.więcej.niż.5000.kas,.zwolnie-
nie.to.traci.moc.po.upływie.roku,. licząc.
od.końca.półrocza.danego.roku.podatko-
wego,.w.którym.podatnik.korzysta.z.tego.
zwolnienia,.jeżeli.w.okresie.tego.półrocza.
udział.procentowy.obrotu.był.równy.80%.
albo.niższy.niż.80% .

Jeśli. będą. dokonywać. dostawy. towa-
rów.lub.świadczyć.usługi.na.rzecz.osób.
fizycznych. nieprowadzących. działal-
ności. gospodarczej. oraz. rolników. ry-
czałtowych. i. jeśli.przewidywany.przez.
podatnika.udział.procentowy.obrotu:
a)..za.okres.pierwszych.sześciu.miesięcy.

wykonywania.tych.czynności,
b)..za.okres.do.końca.roku,.w.przypadku.

gdy.okres.wykonywania.tych.czynno-
ści.w.roku.podatkowym.jest.krótszy.
niż.sześć.miesięcy

–.będzie.wyższy.niż.80% .
W.przypadku.podatników.korzystających.
ze.zwolnienia,.u.których.udział.procento-
wy.obrotu.w.okresie.pierwszych.sześciu.
miesięcy.2018.r ..jest.równy.80%.albo.niż-
szy.niż.80%,.zwolnienie.to.traci.moc.po.
upływie.dwóch.miesięcy.następujących.
po.miesiącu,.w.którym.upłynął.ten.okres.
(zwolnienie.do.31.sierpnia.2018.r .) .
W.przypadku.podatników.korzystających.
ze.zwolnienia,.u.których.udział.procento-
wy.obrotu.za.okres.do.końca.2018.r ..jest.
równy.80%.albo.niższy.niż.80%,.zwolnie-
nie.to.traci.moc.po.upływie.dwóch.mie-
sięcy.od.zakończenia. tego.roku.podat-
kowego.(zwolnienie.do.28.marca.2019.r .) .

Przewidziano.także.specjalne.zwolnienie.dla.jednostek.samorządu.terytorialnego.(dalej:.JST).w.za-
kresie.czynności.wykonywanych.przez.ich.jednostki.organizacyjne,.o.których.mowa.w.art ..2.pkt.1.
ustawy.o.centralizacji.VAT ..Zwolnienie.przysługuje.jednostce.samorządu.terytorialnego.w.zakresie.
czynności.wykonywanej.przez.jej.jednostki.organizacyjne:

■■ jeśli.na.31.grudnia.2016. r ..korzystała.ona.ze.zwolnienia.na.podstawie.art ..8.ust ..2.ustawy.
o.centralizacji.VAT;.zwolnienie.na.podstawie.art ..8.ust ..2.ustawy.o.centralizacji.VAT.przysługi-
wało.JST,.które.scentralizowały.rozliczenia.przed.1.stycznia.2017.r .,.jeśli.ich.jednostki.w.dniu.
poprzedzającym.dzień.centralizacji.były.zwolnione.z.obowiązku.ewidencjonowania..na.kasie.
rejestrującej;.

■■ jeżeli.jej.jednostki.organizacyjne.na.31.grudnia.2016.r ..korzystały.ze.zwolnienia.z.takiego.obowiązku .

W.§.4.rozporządzenia.w.sprawie.zwolnień.został.zamieszczony.wykaz.towarów.i.usług,.których.do-
stawy.lub.świadczenie.muszą.zostać.zaewidencjonowane.na.kasie.rejestrującej.(zob ..tabelę.na.s ..7) .




