
Partner Handlowy ELZAB:

Wysokość zwrotu na zakup kasy fiskalnej

Podatnikom, którzy kupują kasę fiskalną po raz pierw-

szy, przysługuje odliczenie 90% wartości netto kasy, 

nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia 

art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

Podatnik może otrzymać zwrot za każdą zgłoszoną 

przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji 

kasę fiskalną. Dlatego warto się zastanowić nad kasą 

rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można 

skorzystać z ulgi.

Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać 

aktualną homologację Ministerstwa Finansów.

Aby skorzystać ze zwrotu na zakup kasy, 
podatnik musi:

1.  przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania 

złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisem-

ne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu 

(adresie) ich używania

2.  rozpocząć ewidencjonowanie w  obowiązującym 

terminie

3.  posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę

4.  w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać 

jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego

 

Partnerzy Handlowi ELZAB służą Państwu po-
mocą w przygotowaniu wszelkich formalności 
wymaganych przez urząd skarbowy.

www.elzab.pl
www.facebook.com/elzabsa
www.youtube.com/elzabmarketing
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Kasa fiskalna  
dla fryzjera i kosmetyczki
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku z panelem  

dotykowym. Stworzona dla usługodawców, którzy cenią 

sobie nowoczesny design.

Mała i poręczna, dedykowana do pracy stacjonarnej oraz 

w domu u klienta. Dostępna w kilku opcjach kolorystycz-

nych obudowy, sprawdza się zarówno w salonach  

klasycznych, jak i nowoczesnych.

Polska myśl techniczna i oryginalne wzornictwo  

wyróżnione statuetką Teraz Polska, Dobry Wzór 2013 oraz 

prestiżową nagrodą Red Dot Design Award.

• prosta obsługa, intuicyjne rozwiązania znane  
z telefonów komórkowych

• łatwa wymiana papieru
• elektroniczna kopia paragonów na karcie pamięci 

wystarcza na 5 lat codziennej pracy
• wymienny akumulator (gwarancja pracy non stop)
• obudowa: na zewnątrz miękki, antypoślizgowy  

elastomer ułatwiający trzymanie w ręku i stabilną  
pracę na ladzie, wewnątrz twardy ABS wytrzymały  
na uszkodzenia mechaniczne

• wyposażona w smycz, łatwa do przenoszenia
• lekka (0,65 kg)

 * Cena sugerowana producenta 1.290,00 zł netto pomniejszona o:   
 700,00 zł (zwrot z urzędu skarbowego) 
 oraz 232,20 zł (z tytułu podatku dochodowego)

357,80 zł  
koszt kasy dla podatnika *

Dlaczego fryzjer i kosmetyczka  
potrzebują kasy?

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie 

zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy za-

stosowaniu kas rejestrujących, które  wchodzi w życie 

1 stycznia 2015 roku wskazuje, że wszyscy podatnicy 

wykonujący czynności w zakresie usług fryzjerskich, ko-

smetycznych i kosmetologicznych, którzy do tej pory ko-

rzystali ze zwolnienia z kasy, będą musieli zakupić urzą-

dzenie fiskalne.

Nie ma przy tym znaczenia, czy fryzjerka lub kosmetycz-
ka prowadzi własny gabinet, czy świadczy usługi w do-
mach klientek i klientów. Każde świadczenie usług fry-
zjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych od 2015 
roku musi być ewidencjonowane na kasie fiskalnej –  

od tej zasady nie ma wyjątków.

Od kiedy?

Najpóźniej od 1 marca 2015 roku.

Co zyskuję kupując kasę fiskalną wcześniej?

Znalezienie odpowiedniej kasy z wyprzedzeniem, da 

nam pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich for-

malności i zachowamy prawo do skorzystania ze zwrotu 

(nawet 700 zł za każde urządzenie). Poza tym wcześniej-

szy zakup kasy fiskalnej pozwoli nam nauczyć się obsługi 

kasy w trybie szkoleniowym, a dłuższy okres szkolenio-

wy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia 

w przyszłości.

wersje kolorystyczne


