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WAŻNY TERMIN – PRZYPOMNIENIE - KASY FISKALNE 

– oświadczenia pracowników obsługujących kasy 
rejestrujące (fiskalne) 

 

Szanowni Państwo, 
 
przypominamy, że do 31 maja 2019 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży 
za pomocą kas fiskalnych muszą zebrać od pracowników obsługujących te kasy, stosowne 

oświadczenia. 
 
KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO DZIAŁANIA? 
Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. 
 
CO NALEŻY ZROBIĆ? 
Podatnicy, o których mowa powyżej, muszą pozyskać od pracowników (współpracowników) 

obsługujących kasy fiskalne oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach 
prowadzenia ewidencji.  

 
Informacja ta powinna zawierać podsumowanie przepisów o zasadach prawidłowego prowadzenia 
ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach nieprzestrzegania tych obowiązków. 
Innymi słowy, należy przedstawić pracownikowi ową informację a następnie uzyskać jego 

oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją.  
 
JAK POWINNO WYGLĄDAĆ OŚWIADCZENIE? 
Oświadczenia mają być przygotowane na piśmie w dwóch egzemplarzach – jednym dla podatnika, 
a drugim dla pracownika – według wzoru określonego w stosownych przepisach. Wzór ten 
obejmuje także samą informację, z którą pracownik ma się zapoznać. Dla ułatwienia procesu – w 
załączeniu do niniejszego alertu znajduje się ten dokument.  

 
PODATNICY, KTÓRZY DOPIERO ZACZYNAJĄ PROWADZENIE EWIDENCJI  
Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, powinien przed 
rozpoczęciem jej prowadzenia zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję z informacją o: 

 zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania 
paragonu fiskalnego, 

 oraz skutkach ich nieprzestrzegania. 

 
PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKU  
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r., tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 816. 

 
______ 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 



 
 
 
 
 
 
 

                    

 
Tomaszem Michalikiem  tomasz.michalik@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 
Marią Kotaniec    maria.kotaniec@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 
 
lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

______ 

 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w 

zakresie podatków, doradztwa prawnego, business consultingu, outsourcingu, doradztwa 

finansowo-księgowego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w 

uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród 

naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze 

wszystkich sektorów gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania 

głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do 

współpracy. 

 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 
spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 
zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 
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