Dziennik ustaw nr 19 z 11.03.2002 r. pozycja 185
(po zmianach w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zawartych w
wymienionym dzienniku ustaw art.29 Ustawy brzmi następująco (nowe teksty zostały wytłuszczone):
Art. 29.
1.

Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na
rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2. Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o
kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
2a. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować
obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy
ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest
niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży towarów.
2b. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących
terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących
zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej
ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2.500 zł.
2c. W przypadku gdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i
wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na
podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 2b na
rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) ustali szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której
mowa w ust. 2b i 2c,
1a) może określić inny, niż wymieniony w ust. 2b, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu
specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi
urządzeniami
2) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o
którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.
3a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw
finansów publicznych uwzględnia w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności
oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i
warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania przez
podatników, uwzględniając:
1) potrzebę zabezpieczenia zewidencjonowanych danych,
2) konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu
nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli
przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i
wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie,
3) optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące
konstrukcji kas.

