
KASY FISKALNE 2014-2016 

 

 
W dniu dnia 4 listopada 2014 r. Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. „kas fiskalnych”). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2015 r. 
 
Główne zasady dot. prowadzenia ewidencji: 
 
1) Tłumacz nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej  jeżeli świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz 
firm (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub organizacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 

2) Jeżeli tłumacz świadczy usługi na rzecz tzw. ludności, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej i rolników ryczałtowych (tj. rolników, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT) – musi, co do zasady, 
prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług). 

3) W Rozporządzeniu przewidziano zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania: 
 
a) Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia: 
 
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 
2016 r., podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w 
przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie 
przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. 
 
Zwolnienie to nie obowiązuje w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do 
ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia. 
 
Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 
realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 
20 000 zł. 
 
b) Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia: 
 
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 
2016 r., podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych  
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z 
tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, 
kwoty 20 000 zł. 
 
Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z 
tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł. 
 
Uwaga: limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o 
którym mowa w punktach a) i b) powyżej, dotyczy kwoty obrotu, a nie wyniku finansowego (dochodu). Aby obliczyć 
kwotę obrotu, należy zsumować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  oraz 
rolników ryczałtowych z wyłączeniem sumy sprzedaży na rzecz firm i instytucji. Jest to niska kwota (średnio miesięcznie 
ok. 1667 zł).  
 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1544). 
 
 


